
 
ÉPÍTÉSZET ALAPJAI            2011/2012. N. I. évfolyam II. félév 

ütemterv 
Előadások:       Gyakorlatok: 
kedd 15.15 az adott időpontokban és helyen,                    - minden héten kedd-péntek – tanköri helyiségben 
1 02.07. 

K…. 
Bevezető előadás – MOTTÓ 1.-A TERV(2) 
Tervezési gyakorlat (2) – 1. fa. kiadás 

02.10. Tervezési gyakorlat (2) 

2 02.14. 
K…. 

Előadás –2. fa. kiadás - MOTTÓ2.a 
A HELY- természeti környezet (1) 
Tervezési gyakorlat (3) - 1. fa. beadás, 
műtermi kiértékelése 

02.17. Tervezési gyakorlat (2)  
Helyszíni bejárás 
a Városmajorban 

3 02.21. 
 

Tervezési gyakorlat (4) 
 

02.24. Tervezési gyakorlat (2) 
1.(beadott)feladat feldolgozása a  

Rajzi Tsz.-en 02.22.,02.23. 

4 02.28. 
K…. 

Előadás –3. fa. kiadás – MOTTÓ 2.b 
A HELY- tágabb környezet + struktúra(1) 
Tervezési gyakorlat (3) - 2. fa. beadás, 
műtermi kiértékelés 

03.02. Tervezési gyakorlat (2) 

5 03.06. Tervezési gyakorlat (4) 03.09. Tervezési gyakorlat (2) 
6 03.13. Tervezési gyakorlat (4) 03.16. Oktatási szünet 
7 03.20. 

K…. 
Előadás –4. fa. kiadás - MOTTÓ 4.-A TÉR 
(1)  
Tervezési gyakorlat (3) - 3. fa. beadás, 
műtermi kiértékelése 

03.23. Tervezési gyakorlat (2) 

8 03.27. Tervezési gyakorlat (4) 03.30. Tervezési gyakorlat (2)  
9 04.03. Tervezési gyakorlat (4) 04.06. Műtermi gyakorlat - 5. fa. kiadás és 

beadás (2) 
 

10 04.10. 
 

Tervezési gyakorlat (4) 04.13. Tervezési gyakorlat (2)  
4.fa. vázlatterv beadás 
és műtermi kiértékelés 

11 04.17. A   L   K   O   T    Ó       H   É   T  
 

04.20. A   L   K   O   T    Ó       H   É   T  
Beadás – KIÁLLÍTÁS 12.00 óra 

12 04.24. Tervezési gyakorlat (4) 04.27. Tervezési gyakorlat (2)  
       4.(munkaközi)feladat feldolgozása 
a Rajzi Tsz.-en 04.25.,04.26. 

13 05.01. Oktatási szünet 
 

05.04. Tervezési gyakorlat (2) 

14 05.07.
05.11. 

F E L D O L G O Z Á S I    H É T 

15 05.14. 4. fa. Beadás 
 

05.15. műtermi gyakorlat pótlása 

 05.18. pótbeadás – különeljárási díjjal 
 
 
 
Félév teljesítésének feltételei: 

   

•A tervezési feladatok utólag a félévközi határidőket követő 1 héten belül pótolhatók. 

 Az 1.-3.feladat elégtelen minősítés esetén 1 héten belül javítható. Az 5. feladat a elégtelen minősítés esetén, a pótlási héten javítható. 

 Az ezután is elégtelen minősítéssel a félév megtagadása jár! A 4. feladatot a beadás és osztályozás után nem lehet javítani! 

 A végső beadási határidő elmulasztása, ill. a 4. tervezési feladat elégtelen minősítése a félév megtagadásával jár. 

•A feladatokat határidőre a készültségi foktól függetlenül be kell adni! A nem határidőre beadott faladatok értéke a pótbeadással 20%-kal 
csökken! (kivéve a 4. feladat esetében!) 

 Új feladatot csak az a hallgató kaphat, aki előző tervét már beadta! 

•A gyakorlati órák látogatása a tantárgy jellegéből adódóan kötelező! 
Az alkotó hét teljesítése az aláírás megszerzésének kritériuma, annak teljesítését a Rajzi Tanszék igazolja! 

•A gyakorlati jegy megállapításakor a féléves munkát, a tervek, a műtermi gyakorlat feladatának minősítését veszik a tanszékek figyelembe, a félév 
végi osztályzat nem az elért eredmények matematikai átlaga! 
1. feladat    10%;          2. feladat    20%;   3. feladat    20%; 
4. feladat vázlatterv  5%; 4. feladat    35%;   5. feladat    10%; 
 

Minden feladatnak legalább elégséges minősítésűnek kell lenni! A végleges jegy a félév végi, az évfolyam egészét áttekintő osztályozó 
konferencián kerül megállapításra! 
 
Az 1. és 4. feladathoz kapcsolódó rajzi feladatrészt a Rajzi Tanszéken kell elkészíteni, azt a tanszék oktatói osztályozzák. A félév 
elismerésének feltétele a rajzok elégséges minősítése.  
 
A végső tervbeadás pótlása a BME TVSZ. vonatkozó rendelkezései szerint különeljárási díjjal a pótlási hét végén (2012.05.18.) 12 óráig lehetséges! 
 

 
Varga Tamás DLA  

Budapest, 2012. február 7.                            tantárgy felelős 


