
TANTÁRGYI LEÍRÁS
A tantárgy neve magyar nyelven: Formatervezési gyakorlatok 2.
A tantárgy neve angol nyelven: Design Studio II.
A tantárgy kreditértéke: 7
A tantárgy elektronikus tanulmányi rendszer kódja: BN-FORTG2-07-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 tervezőművészi felelősség és gondolkodás kialakítása, kibontakoztatása
és fejlesztése, a korszerű tervezési módszerek, tervezés-módszertani és tervezéselméleti
ismeretek segítségével.
A TANTÁRGY TARTALMÁNAK RÖVID LEÍRÁSA:
A tárgyak, eszközök, berendezések tervezési gyakorlatain keresztül a hallgatók megismerik
a formatervezés sokféle szempontrendszerét: igények, felhasználó-barátság, használói
élmény, funkció, anyaghasználat, technológia stb., azok megértését, meghatározását,
összeegyeztethetőségét és rangsorolásuk technikáit.
A HALLGATÓ FELADATAI, TERVEZETT TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEI:
Jelenlét és aktivitás a kurzus óráin: kutatás, ötletelés, kísérlezetés, konzultáció. Egyéni és
csoportmunka végzése, egyéni és közös alkotómunka során a feladatok kidolgozása a
kurzus óráira. A feladatok határidőre való elkészítése és prezentálása.
A TÁRGY ÉRTÉKELÉSE:
A foglalkozásokon/konzultációkon való aktív részvétel, az egyes feladatrészek határidőre
történő beadása › szorgalom, érvelőkészség, döntési önállóság, időbeosztás, határidők
betartása.
A rajzok értelmezhetősége, kreativitás és ötlet, esztétikai és kiviteli minőség.
A prezentációk tartalmi és formai megfelelősége, vizuális összképe.
- Kutatási prezentáció: 20 pont
- Évközi munka (rajzok, aktivitás, fejlődés, kreatív ötletek, minőség): 20 pont
- Összegző prezentáció: 30 pont
- Bemutató modell: 30 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:

· Norman, Donald A.: Emotional design : why we love (or hate) everyday things. Basic Books,
2004

· Norman, Donald A.: The design of future things. Basic Books, 2009
· Slézia József: Kortárs magyar kerámia, üveg, textil design : 2000-2019. Magyar Design

Kulturális Alapítvány, 2019

AJÁNLOTT IRODALOM:
· Baudrillard, Jean: A tárgyak rendszere. Gondolat, 1987



· Myers, William: Bio design : nature, science, creativity. Museum of Modern Art, 2018
· 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
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