
TANTÁRGYI LEÍRÁS
A tantárgy neve magyar nyelven: Kutatás és tervezés 3.
A tantárgy neve angol nyelven: Research and Planning III.
A tantárgy kreditértéke: 7
A tantárgy elektronikus tanulmányi rendszer kódja: MN-KUTRV3-07-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: 6, féléves

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

A TANTARGY CÉLJA, TANULÁSI EREDMÉYNEK:
A tantárgy célja a természeti és az ember által teremtett, ill. teremtendő környezet iránti
tervezőművészi felelősség és gondolkodás harmóniájának kialakítása, kibontakoztatása és
fejlesztése a korszerű tervezési módszerek, tervezés-módszertani és tervezéselméleti
ismeretek segítségével.
A TANTÁRGY TARTALMÁNAK RÖVID LEÍRÁSA:
A tervezési feladat célja a tervezői problémamegoldó képesség gyakorlása,
kritikai hozzáállás kialakítása, önálló véleményalkotás fejlesztése A kurzus aktuális
félévében a hallgatóknak lehetőségük lesz a tervezési metodikát, tervezői gondolkodást a
valós helyzeteket leginkább modellező, két különálló, élő feladaton keresztül elsajátítani.
A HALLGATÓ FELADATAI, TERVEZETT TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEI:
Jelenlét és aktivitás a kurzus óráin: kutatás, ötletelés, kísérlezetés, kritikai gondolkodás
,konzultáció. A kiadott feladatok
határidőre történő elkészítése és prezentálása.
A TÁRGY ÉRTÉKELÉSE:
A foglalkozásokon/konzultációkon való aktív részvétel, az egyes feladatrészek határidőre
történő beadása › szorgalom, érvelőkészség, döntési önállóság, időbeosztás, határidőtartás.
Az elkészített ábrák értelmezhetősége, kreativitás és ötlet, esztétikai és kiviteli minőség.
A prezentációk tartalmi és formai megfelelősége, vizuális összképe.
- Évközi munka (rajzok, aktivitás, fejlődés, kreatív ötletek, minőség): 25 pont
- Összegző prezentáció: 25 pont
- Összegző poszter: 25 pont
- Előadás: 25 pont
A konzultációkon való részvételt alkalmanként vezetett jelenléti ív igazolja.
0-59 pont 60-70 pont 71-80 pont 81-90 pont 91-100 pont
1- elégtelen 2- elégséges 3- közepes 4- jó 5- jeles
KÖTELEZŐ IRODALOM:

· A stílus : kritikai antológia. Terc, cop. 2009
· Atlas of furniture design. , 2019
· Slézia József: Kortárs magyar formatervezés : 2000-2013. Designtrend, 2014
· Slézia József: Kortárs nemzetközi design. Designtrend, 2013
· Zalavári József: A forma tervezése : Designökológia : designökológiai kislexikonnal. Scolar,

cop. 2008

AJÁNLOTT IRODALOM:



· Csíkszentmihályi Mihály: Tárgyaink tükrében : az vagy, amit használsz. Libri, cop. 2011
· Hall, Edward T.: Rejtett dimenziók. Háttér, [1996]


	TANTÁRGYI LEÍRÁS
	A TANTARGY CÉLJA, TANULÁSI EREDMÉYNEK:
	A TANTÁRGY TARTALMÁNAK RÖVID LEÍRÁSA:
	A HALLGATÓ FELADATAI, TERVEZETT TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEI:
	A TÁRGY ÉRTÉKELÉSE:
	KÖTELEZŐ IRODALOM:
	AJÁNLOTT IRODALOM:


