
TANTÁRGYI LEÍRÁS
A tantárgy neve magyar nyelven: Komplex műhelygyakorlat
A tantárgy neve angol nyelven: Complex Studio Practice
A tantárgy kreditértéke: 5
A tantárgy elektronikus tanulmányi rendszer kódja: BN-KOMUGY-05-GY
A tantárgy besorolása: kötelező
Az oktatás nyelve (ha az nem magyar): magyar
A tantárgy gondozásáért felelős szervezeti egység: Divat és Textil Tanszék
A tanóra típusa és óraszáma: Gyakorlat, heti óraszám: 4, féléves

óraszám: 0
Munkarend (nappali / levelező): Nappali
A tantárgy meghirdetésének féléve: 2022/2023 1. félév
Előtanulmányi feltételek: [Szövő műhelygyakorlat (teljesítés)]

A TANTARGY CÉLJA, TANULÁSI EREDMÉYNEK:
A tantárgy célja, hogy a hallgatók a tervezési feladathoz kapcsolódva a szövött és a nyomott
technológiát együttesen alkalmazzák. Képesek legyenek magas szinten felhasználni és
kombinálni a megismert technikákat a választott témájuk feldolgozásához.
A félév során a diákok technológiai tudásukat bővítik mindkét szakterületen. A tervezési
feladat kiegészítéseként összetartozó anyagkísérleteket készítenek, felhasználva a szövött,
nyomott eljárások lehetőségeit.
Cél, hogy a hallgató a tervezési feladat során felmerülő problémákra szövött struktúrák
képzésében is keressen megoldásokat. Képes legyen a munkafolyamatok
összekapcsolására, átültetésére.
A hallgató a mintaképzési eljárások, technikák területen ismereteit kísérletezéssel elmélyíti,
tanultakat továbbfejleszti.
A megvalósult alkotásokban érezhető a komplexitás mind a gondolati, mind a kivitelezési
megoldásokban.
A TANTÁRGY TARTALMÁNAK RÖVID LEÍRÁSA:
A hallgatók a félév során bővítik technológiai ismeretüket a szövés és a nyomás területén.
A szövőműhelyben a hatnyüstös takács szövőszékek működésével és a kettősszövet
technikájával ismerkednek meg. A kis asztali szövőszékeken alternatív anyagkísérletekkel
színesítik eszközkészletüket. A megismert technikákat kreatívan fejlesztik tovább a
feladatmegoldás érdekében.
A feladatokhoz a hallgatóknak szükségük lesz a szervezőképességükre, hogy a
munkafolyamatokat produktívan tudják beosztani. Együttműködő képességük fejlesztése is
elengedhetetlen, mivel a hatnyüstös takács szövőszékeken rotációba fognak majd dolgozni.
A nyomóműhelyben a hőprés és a transzfernyomás technikájával ismerkednek meg,
gyakorolják azt. A korábban tanult technikákban elmélyülnek, anyagtársításokkal és kísérleti
nyomhagyásokkal új kombinációkra törekszenek.
A HALLGATÓ FELADATAI, TERVEZETT TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEI:
A hallgató feladata az együttműködésre törekvés, gyűjtőmunka, kutatás, szervezőképesség,
alapanyag- és technikai adaptációs lehetőségek felsorakoztatása, kísérletek készítése,
kivitelezés, összegzés, következtetések levonása, önértékelés.
A kurzus elvégzése a hallgatót hozzásegíti a szakmai átjárhatóság és összekapcsolhatóság
megtalálására az egyes szakterületek között.
A TÁRGY ÉRTÉKELÉSE:
A tárgy teljesítésének felétele az óralátogatás, a konzultációkon való aktív részvétel, a
feladat teljesítése.



Érdemjegyek:
91-100%: jeles
76-90%: jó
61-75%: közepes
51-65%: elégséges
0-50%: elégtelen

Az osztályzás szempontjai, a félévi jegy komponensei:

– órai aktivitás, jelenlét 10%
– a létrehozott munkák, tervek átgondoltsága, minősége, validitása 25%
– önálló munka, invenció 25%
– kommunikáció a tanárral, együttműködés 15%
– a prezentáció tartalma, dokumentáció és az előadás minősége 15%
– a feladatok határidőre való teljesítése 10%
KÖTELEZŐ IRODALOM:

· New York textile month 5 : talking textiles : the next generation. United Publishers S.A., 2020
· Landgráf Katalin: Nagy szövéskönyv 1.. Kossuth Kiadó, 2020
· Landgráf Katalin: Nagy szövéskönyv 2.. Planétás, 2004
· Textilepedia, Fashionary International Limited, 2020,

https://www.bookdepository.com/Textilepedia-
/9789887711094?redirected=true&utm_medium=Google&utm_campaign=Base1&utm_source=HU&utm_content=Textilepedia&selectCurrency=HUF&w=AFFQAU9ZZ5Y50LA8V94J&gclid=Cj0KCQjw6s2IBhCnARIsAP8RfAhF5xvbFlQxIn8NkU-
nnp9yO63TRLiloYgEyMq_nnb-96aUSLtCt5gaAoi-EALw_wcB

· Sean Adams: The Designer’s Dictionary of Color, Harry N Abrams INC, 2017

https://www.bookdepository.com/Textilepedia-/9789887711094?redirected=true&utm_medium=Google&utm_campaign=Base1&utm_source=HU&utm_content=Textilepedia&selectCurrency=HUF&w=AFFQAU9ZZ5Y50LA8V94J&gclid=Cj0KCQjw6s2IBhCnARIsAP8RfAhF5xvbFlQxIn8NkU-nnp9yO63TRLiloYgEyMq_nnb-96aUSLtCt5gaAoi-EALw_wcB
https://www.bookdepository.com/Textilepedia-/9789887711094?redirected=true&utm_medium=Google&utm_campaign=Base1&utm_source=HU&utm_content=Textilepedia&selectCurrency=HUF&w=AFFQAU9ZZ5Y50LA8V94J&gclid=Cj0KCQjw6s2IBhCnARIsAP8RfAhF5xvbFlQxIn8NkU-nnp9yO63TRLiloYgEyMq_nnb-96aUSLtCt5gaAoi-EALw_wcB
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