KEDVES EXPLORATÍV_DIPLOMÁZÓK!

A félév kezdetekor kihirdetett menetrendünk szerint e hét pénteken, azaz 2021. november 5-én
megtartjuk a rendes féléves Diploma Vázlettervi Prezentációk második felvonását!

A Prezentáció jelenléti formában zajlik. Helyszíne a tanszéki Könyvtár hivatalos helyisége. Az
eseményen maszk használata kötelező!
A prezentációk sora 08.15 órakor indul, és folytatólagosan zajlik, tizenöt perces terminusokba osztva
be, az alább meghirdetett sorrend szerint. A prezentáció első felében a terv rövid, lényegre törő szóbeli
ismertetése zajlik, vetített képek kíséretében, mintegy hat-nyolcpercnyi terjedelemben. Ezt a tanszéki
Bizottság által föltett kérdések, és az azokra adott válaszok követik, majd kritikák, észrevételek és
javaslatok hangzanak el, összesen mintegy nyolcpercnyi terjedelemben.
A Prezentációkat elektronikus formában fogjuk megtekinteni, aminek technikai hátterét kivetítő,
laptop, internet kapcsolat) a Tanszék biztosítja. A vázlatterv elektronikus anyagát legkésőbb a
megelőző nap végéig (2021.11.04. 23:59) föl kell tölteni a TEAMS-csoportunk mapparendszerénben e
célra külön elkészített, névre szóló mappákba.
A Kar vonatkozó előírásai szerint a vázlattervi anyag építészeti munkarészét A/3-as papírokra rendezve
nyomtatott formában is elő kell állítani, és le kell adni a helyszínen, a saját bemutató megkezdése előtt.
A vázlattervek tartalmi és formai követelményeit a vonatkozó kari szabályzatok rögzítik. A lefektetett
tartalmi és formai követelményeknek nem megfelelő Vázlatterveket automatikusan ismétlésre utaljuk,
érdemi kritika nélkül.
FIGYELEM! A vázlattervi bemutatón való részvétel nem opcionális, hanem kötelezően kirótt feladat,
az alól csak alapos, és orvosi igazolással alátámasztott indokkal lehet felmentést kapni. Aki ezzel
visszaél, az a félév sikeres teljesítésének a lehetőségét kockáztatja!
A Vázlattervekről hivatalos Jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a bemutatott tervre adott rövid
szöveges értékelést, és a terv minősítését is. Az „A” minősítést nem elnyerő tervek a vonatkozó kari
előírások szerint védésre nem bocsáthatók, a következő szemeszterben lehet ismét megkísérelni a
vázlattervi bemutatást, megismételt tárgyfelvétel mellett.

Minden érintettnek sikeres felkészülést, és eredményes prezentációt kívánunk!

Szécsi Zoltán DLA sk. egy. doc., tárgyfelelős
Budapest, 2021.11.03.

EXPLORATÍV ÉPÍTÉSZETI TANSZÉK, DIPLOMATERVEZÉS, 2021-2022. I. FÉLÉV (ŐSZ).

A DIPLOMA VÁZLETTERVI PREZENTÁCIÓK BEOSZTÁSA
2021.11.05. PÉNTEK, TANSZÉKI KÖNYVTÁR, 08.15– PÓTLÁS! –
Megjegyzés: a Prezentációkat jelenléti formában tartjuk, azokon a bemutatásra kötelezettek
részvétele kötelező! Ez alól csak orvosi igazolással adhatunk kivételt.
AZ ESEMÉNYEN MASZK HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!

08.15 – 8.30

Druga Richárd

BMEEPIPAD01

08.30 – 08.45

Fekete Adrienn Eszter

BMEEPIPAD01

08.45 – 09.00

Papp Alexandra

BMEEPIPAD01

09.00 – 09.15

Plank Dániel

BMEEPIPAD01

09.15 – 09.30

Fülöp Botond

BMEEPIPSD02

09.30 – 09.45

Kiss Bálint

BMEEPIPSD02

09.45 – 10.00

Bogáthy Zsolt

BMEEPIPTD02

10.00 – 10.15

Chromicsek Adrienn

BMEEPIPTD02

10.15 – 10.30

Kalocsai Gergő

BMEEPIPTD02

10.30 – 10.45

Nagy Csaba

BMEEPIPTD02

10.45 – 11.00

Szikora Anita

BMEEPIPTD02

11.00 – 11.15

Vitéz Júlia Ilona

BMEEPIPTD02

11.15 – 11.30

Zólomy Júlia

BMEEPIPTD02

11.30 – 11.45

Burány Fanni

BMEEPIPMD01

