
TANTÁRGYI LEÍRÁS
A tantárgy neve magyar nyelven: Textil műtermi gyakorlat 1.
A tantárgy neve angol nyelven: Textile Studio Practice I.
A tantárgy kreditértéke: 5
A tantárgy elektronikus tanulmányi rendszer kódja: MN-TEXMG1-05-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: -

A TANTARGY CÉLJA, TANULÁSI EREDMÉYNEK:
A tantárgy célja, a különböző alapképzésből jött hallgatók tudásának felmérése, szintre
hozása. A hallgatók gyakorlati alapozást szereznek a további MA tanulmányaikhoz a későbbi
tervezési feladatok megoldásához. A hallgatók különböző anyagok és szerkezetek
viselkedésének tanulmányozásával komplex tudást szereznek az alapanyag-szerkezet-
funkció összefüggéseivel kapcsolatban. A tantárgy elősegíti, hogy a hallgatók tudatosan
válasszanak alapanyagot, technikát, technológiát munkájuk létrehozásakor, szemléletükben
az öko-tudatos gondolkodás megjelenjen.
A TANTÁRGY TARTALMÁNAK RÖVID LEÍRÁSA:
A tantárgy célja, a különböző alapképzésből jött hallgatók tudásának felmérése, szintre
hozása. A hallgatók gyakorlati alapozást szereznek a további MA tanulmányaikhoz a későbbi
tervezési feladatok megoldásához. A hallgatók különböző anyagok és szerkezetek
viselkedésének tanulmányozásával komplex tudást szereznek az alapanyag-szerkezet-
funkció összefüggéseivel kapcsolatban. A tantárgy elősegíti, hogy a hallgatók tudatosan
válasszanak alapanyagot, technikát, technológiát munkájuk létrehozásakor, szemléletükben
az öko-tudatos gondolkodás megjelenjen.
A HALLGATÓ FELADATAI, TERVEZETT TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEI:
Csoportos műhelymunka, önálló munka, kísérletezés, munkafolyamat dokumentálása,
kritikai gondolkodás, rendszerezés, összegzés, prezentáció készítése, dokumentálás
A TÁRGY ÉRTÉKELÉSE:
A félévi kiértékelés során a hallgató szóbeli prezentáción mutatja be a tantárgyhoz
kapcsolódó féléves folyamatot. Az elkészült munkákat jelenléti oktatás esetén kiállításon kell
bemutatni, online oktatás esetén, elektronikus felületen.
KÖTELEZŐ IRODALOM:

· Landgráf, Penkala, Szittner: Nagy szövéskönyv sorozat, Ökotáj kiadó, 2019
· Meller Susan: Textile design
· Budworth, Geoffrey – Hopkins, Richard: Csomók, hurkok, kötések
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