
TANTÁRGYI LEÍRÁS
A tantárgy neve magyar nyelven: Kortárs építészet
A tantárgy neve angol nyelven: Contemporary Architecture
A tantárgy kreditértéke: 4
A tantárgy elektronikus tanulmányi rendszer kódja: MN-KORTEP-04-GY
A tantárgy besorolása: Kötelező
Az oktatás nyelve (ha az nem magyar): magyar
A tantárgy gondozásáért felelős szervezeti egység: Építészet és Design Tanszék
A tanóra típusa és óraszáma: Gyakorlat, heti óraszám: 2, féléves

óraszám: 0
Munkarend (nappali / levelező): Nappali
A tantárgy meghirdetésének féléve: 2022/2023 1. félév
Előtanulmányi feltételek: -

A TANTARGY CÉLJA, TANULÁSI EREDMÉYNEK:
A Kortárs építészet kurzus célja, hogy a hallgatók szövegértési és szövegalkotási készségeit

fejlessze, aminek köszönhetően képesek lesznek tájékozódni a kortárs építészet csatornáin

és médiumain, az ott elérhető információkat értelmezni, majd pedig a gyakorlatba

átültetve alkalmazni tudják. A kurzus a hangsúlyt a lexikális tudásátadás helyett, a tudás

megszerzésének módszereit kívánja bemutatni.
A TANTÁRGY TARTALMÁNAK RÖVID LEÍRÁSA:
A tantárgy a kortárs építészet médiumaiba és az építészeti gyakorlat ökoszisztémájába
kíván

betekintést nyújtani. A kiadott olvasmányok és az előadásokon kibontott témák a hallgatók

számára eszközöket kínálnak az építészet tartalma fogyasztásához, irányt mutatnak a
források

felkutatásához.
A HALLGATÓ FELADATAI, TERVEZETT TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEI:
A hallgatók hétről hétre elolvassák a kötelező olvasmányokat és azokat rövid 500-1000

karakter terjedelemben összefoglalják. Az órán felkészülten, aktívan és a párbeszédre

nyitottan vesznek részt.
A TÁRGY ÉRTÉKELÉSE:
A hallgatók a félév végén rövid beszélgetés során adnak számot a megszerzett ismeretekről.

Az értékelés során a minimum követelményeknek megfelel és kettes érdemjegyet kap aki
elkészítette a heti feladatokat. 3as érdemjegyet kap az a hallgató aki ugyan az elhangzott
előadások tartalmát magáévá tette és ezáltal építette lexikális tudását, ugyanakkor ez a
tudás
fragmentált és összefüggéseit nem tudja értelmezni, 4es érdemjegyet kap az a hallgató aki



az
összefüggésekkel együtt komplex tudást szerzett az előadások és olvasmányokból, 5ös
érdemjegyet kap az a hallgató aki a megszerzett tudást beépítve érvelésébe saját
álláspontot
tud képviselni.

A kurzus teljesítésének feltételei, az értékelés szempontjai gyakorlati tárgy esetén: A
jegyadás feltétele a rendszeres órai jelenlét és az órán kívüli feladatok teljesítése. Az
osztályzáshoz a féléves portfóliót tartalmazó prezentáció megtartása szükséges. Az
osztályzás szempontjai: – órai aktivitás, jelenlét, konzultáció – a létrehozott munkák, tervek
átgondoltsága, minősége, validitása – önálló munka, invenció – a prezentáció tartalma,
dokumentáció és az előadás minősége – a feladatok határidőre való teljesítése
Érdemjegyek: 91-100%: jeles 76-90%: jó 61-75%: közepes 51-65%: elégséges 0-50%:
elégtelen

Az értékelés az elkészült munka és az azt bemutató dokumentáció és szóbeli beszámoló
alapján történik a kipakoláson.
A hallgató érdemjegyet és szóbeli értékelést kap, félévközben önreflexiós gyakorlatok
zajlanak.
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