
TANTÁRGYI LEÍRÁS
A tantárgy neve magyar nyelven: Diploma-előkészítő gyakorlat

(formatervező művész)
A tantárgy neve angol nyelven: Final Project Preparatory Studies
A tantárgy kreditértéke: 5
A tantárgy elektronikus tanulmányi rendszer kódja: MN-DELGFM-05-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: 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 a diploma kapujában álló hallgatók számára segítséget nyújtani a diploma
téma helyes megválasztásában, a diploma készítési folyamathoz tartozó kutatás
irányvonalainak meghatározásában. A követelmények megismertetése, a tervezési
folyamatok megfogalmazása és megtervezése. Prezentációs ismeretek megalapozása.

Eredményként elvárható a diplomamunka témájának pontos meghatározása és
megfogalmazása. Az elkészítéséhez szükséges kutatási folyamatok közel végleges szintre
hozása.
A TANTÁRGY TARTALMÁNAK RÖVID LEÍRÁSA:
Az eredményes diplomavédéshez szükséges tantárgy legfőbb célja, hogy felkészítse a
végzős MA hallgatókat diplomamunkájuk sikeres megvédésre. A hallgatók gyakorolják a
tervezői kutatások és projektek szervezését, annak magas szintű dokumentálását,
időbeosztását és eredményorientált megvalósítását.
A HALLGATÓ FELADATAI, TERVEZETT TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEI:
A hallgatók egy előző években készült szakirányú diplomafeladat felkutatásával és
elemzésével hangolódnak a félév első harmadában. A leszűrt tapasztalatok és információk
alapján a félév második harmadában megkeresik és felvázolják azokat a témajavaslatokat,
melyeket diplomatémának választanának. A félév utolsó harmadában ezeket a
témajavaslatokat elemzik és szűkítik, hogy a félév végére megtalálják azt a kiválasztott
témajavaslatot, melyet be tudnak nyújtani bírálatra.
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:

· Stílusok és formák : A formatervezés és a stílusjegyek története. Glória, 2004
· Bhaskaran, Lakshmi: A forma művészete : mozgalmak és stílusok hatása a kortárs

formatervezésre. Scolar, [2007]
· Chan, Eric: 1000 termékdesign : forma, funkció és technológia a világ minden tájáról. Scolar,

2010
· Ernyey Gyula: Az ipari forma története. Corvina, 1983

AJÁNLOTT IRODALOM:
· Babbie, Earl R.: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi K., 2003, 2008
· Babbie, Earl R.: The practice of social research. , 2021,2021
· Horváth Dóra: Alternatív kvalitatív kutatási kézikönyv. Alinea, cop. 2015
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