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A TANTARGY CÉLJA, TANULÁSI EREDMÉYNEK:
A kurzus kortárs építészeti példákon és kurrens diskurzusokon keresztül betekintést nyújt a
hallgatók számára a legkülönbözőbb építészeti praxisokba, valamint megismerteti őket a
szakmai gyakorlat eltérő léptékeivel és médiumaival. A sokszínű tematika célja, hogy a
hallgatók már a tanulmányaik legelején hozzáférést kaphassanak olyan forrásokhoz,
amelyek az építészet különféle területei közötti összefüggésekről, a határterületek izgalmas
kérdéseiről szólnak, és előrevetítik az építészeti szakma sokszínűségét, valamint azt a
lehetőséget, hogy tanulmányaik során mely irányba specializálódjanak. A kurzus hozzáférést
ad továbbá az érdeklődésüknek megfelelő forrásokhoz, amelyek a későbbi tanulmányaik
során a kreatív szakmai gyakorlatokban alkalmazható, differenciált és speci kus tudás
megszerzéséhez vezethetnek.
A TANTÁRGY TARTALMÁNAK RÖVID LEÍRÁSA:
A hallgatók a félév során egymástól látszólag független, szubjektív téma válogatáson
keresztül ismerkedhetnek meg az építészet sajátosságaival, sokszínűségével. Hangsúlyt
fektetve az olvasás és írás fontosságára fokozatosan alakul ki diszkurzív és kritikus
gondolkodás. A tantárgy keretében a különböző készségeknek, habitusnak és
érdeklődésnek megfelelően orientáló előadások hangzanak el ami a hétről hétre kiadott
kötelező olvasmányokra támaszkodva párbeszédet teremtenek elősegítve hogy mindenki
megtalálja örömét és beteljesítse ambícióját a kreatív gyakorlatban.
A HALLGATÓ FELADATAI, TERVEZETT TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEI:
A hallgatók a hétről hétre kiadott kötelező olvasmányokat elolvassák és azokat rövid 500-
1000 karakter terjedelemben összefoglalják és az óra megkezdéséig feltöltik coospace-re. A
hallgatók az órákon aktív jelenlétükkel vesznek részt. Félév végén rövid szóbeli
beszámolóval adnak számot a megszerzett ismeretekről.
A TÁRGY ÉRTÉKELÉSE:
A hallgatók a félév végén rövid beszélgetés során adnak számot a megszerzett ismeretekről.
Az értékelés során a minimum követelményeknek megfelel és kettes érdemjegyet kap aki
elkészítette a heti feladatokat. 3as érdemjegyet kap az a hallgató aki ugyan az elhangzott
előadások tartalmát magáévá tette és ezáltal építette lexikális tudását, ugyanakkor ez a
tudás fragmentált és összefüggéseit nem tudja értelmezni, 4es érdemjegyet kap az a
hallgató aki az összefüggésekkel együtt komplex tudást szerzett az előadások és
olvasmányokból, 5ös érdemjegyet kap az a hallgató aki a megszerzett tudást beépítve
érvelésébe saját álláspontot tud képviselni.
Megajánlott jegy adható: Nem.
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