
TANTÁRGYI LEÍRÁS
A tantárgy neve magyar nyelven: Téralakítás techné
A tantárgy neve angol nyelven: -
A tantárgy kreditértéke: 7
A tantárgy elektronikus tanulmányi rendszer kódja: BN-TERATC-07-GY
A tantárgy besorolása: kötelező
Az oktatás nyelve (ha az nem magyar): magyar
A tantárgy gondozásáért felelős szervezeti egység: Művészet- és Designelméleti Intézet
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: -

A TANTARGY CÉLJA, TANULÁSI EREDMÉYNEK:
A tantárgy célja, hogy a belsőépítészet - építészet, iparművészet valamint a képzőművészet
kapcsolatrendszerét megismertesse a hallgatókkal, konkrét elkészült munkákon keresztül.
Bemutatva azok sajátosságait. A kurzus alatt szerzett tapasztalatok, gyakorlati ismeretek
alapján kellő kontextusba tudja helyezni a gyakorlatban rá váró feladatokat. Biztos alapokon
nyugvó döntéseket képes meghozni és értelmes érvekkel megvédeni.
A TANTÁRGY TARTALMÁNAK RÖVID LEÍRÁSA:
Gyakorlati példákon keresztül a tervezési folyamat lekövetése és fontosságának
érzékeltetése. Az építészetben és a belsőépítészetben minden iparművészeti ág valamilyen
formában jelen van és fontos szerepet tölt be. Épületterveken és épületlátogatások
alkalmával közösen értékeljük a jelenlévő iparművészeti ágak összehangoltságát, betöltött
szerepét. A félév során az általam választott alkotók munkáinak elemzése kapcsán értjük
meg az szabad alkotói munka fontosságát. Megtanuljuk, vagy megpróbáljuk megtanulni
megvédeni álláspontunkat egy alkotás elemzésével kapcsolatban. Önálló véleményalkotás,a
megszerzett tudásunk az alapos tájékozottságunk pillérein támaszkodva védhető
véleményalkotásra ad lehetőséget a hallgatóink számára. Az általuk választott terület
sajátosságainak megismerése a folyamat kezdete. Alapos megkérdőjelezhetetlen
tájékozottságuk adhat biztos kiinduló pontot a számukra.
A HALLGATÓ FELADATAI, TERVEZETT TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEI:
Akár helyszíni bejárás, akár vetített előadás az éppen aktuális óra témája, aktív részvétel, az
adott témával kapcsolatban kritika megfogalmazása és annak megvédése elvárt,
megkövetelt. Az előre jelzett anyagban való előzetes kutatás ajánlott.
A TÁRGY ÉRTÉKELÉSE:
Alapja a félév során mutatott aktív részvétel, kritikai megnyilatkozások, valamint a 10.
alkalomra / 6. alkalommal közösen bírált/ összeállított 15 perces előadás értékelése.
KÖTELEZŐ IRODALOM:

· Bill Bryson: : Otthon , Akadémia Kiadó , 2012
· Francisco Asensio Cerver:: Kortárs Építászet, , Vince kiadó , 2008
· Italio Calvino:: Láthatatlan városok,, Kozmosz fantasztikus könyvek, Karsai Lucia fordítása,

1980
· VadasJózsef:: A székkirály , 2013
· Viski Károly: : A magyarság néprajza / szellemi és tárgyi néprajz/, Királyi M. E. Ny, 1943

AJÁNLOTT IRODALOM:
· A tér költészete : Fotókritikai antológia. Typotex, 2008
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