BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR
Építészettörténeti és Műemléki Tanszék
KOMPLEX TERVEZÉS

KISKOMPLEX és KOMPLEX JELENTKEZÉS
JELENTKEZÉS 2018. január 5. 12 óráig
Jelentkezés :
a tanszék előterében elhelyezett jelentkezési lapon
és
elektronikus úton a jelentkezési adatlap és portfólió feltöltésével
Jelentkezési információk a tanszéki hirdetőn, a honlapon és a Tanszék előterében található „KOMPLEX” dossziéban.
Határidők:
 2018. január 5. (péntek) 12:00
 2018. január 12. 16:00
 2018. január 22-ig 16:00
 2018 január 23-án 10:00



2018 január 29. 10:00
2018 január 29. 16:00

BP-20180102-Daragó László

Jelentkezés határideje („postabontás”: január 8. 12:00)
Felvételi lista közététele (közzététel: tanszék hirdetőn és email-értesítéssel)
Hallgatók visszajelzése a felvétel elfogadásáról
Tanszék közzéteszi az első körös felvételi listát
Második kör jelentkezési határidő
Második kör felvételi listák közzététele

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR
Építészettörténeti és Műemléki Tanszék
KOMPLEX TERVEZÉS

KOMPLEX JELENTKEZÉS

A tárgy keretén belül készítendő tervezési feladat témája szabadon választható (a konzulenssel
egyeztetve). Alapvető elvárás azonban a Tanszék profiljához illeszkedő tervfeladat: történeti épület
átalakítása és egyben bővítése, romterület bemutatása, műemléki vagy történeti épített környezetbe
tervezett új épület, karakteres kistelepülési környezethez alkalmazkodó új beépítés, védett táji
környezetben történő építés. A feladatok jellegéből adódóan a tervezési feladat része egy műemléki
felmérés, tudományos dokumentáció, történetkutatás, építészettörténeti periodizáció elkészítése. Ezen
többletfeladatok elvégzésére lehetőség van a tanszék által meghirdetett szabadonválasztható Műemlék
kutatási gyakorlat (BMEEPET 0431) keretén belül, mejnek felvételét ajánljuk a komplex tervezés mellé.
2017. februárjára a Tanszék felajánl választható feladatokat is.
Jelentkezés feltétele:
- A tantárgy TVSZ szerinti előfeltételeinek teljesítése
Jelentkezés módja:
- Regisztráció a tanszéki előtérben kitett Komplex jelentkezés lapon
- A kitöltött jelentkezési lap beadása a jelentkezési határidőig a Tanszék Titkárságán, valamint a portfólió eljuttatása
a tantárgy felelősének a jelentkezési határidőig (PDF formában e-mail mellékletben)
- Felvételi elbeszélgetés a tárgyfelelősökkel
A felvételnél előnyt jelent:
- Az épített történeti környezet iránti érzékenység
- Tervezési tárgyak magasszintű teljesítése
- A Tanszék által oktatott tárgyak kimagasló eredménnyel zárása
- A magas színvonalú portfólió, TDK, felmérés – a Tanszék profiljához illeszkedő szellemiség
Választható konzulens oktatók (felvehető hallgató):
Daragó László (3fő), Halmos Balázs (2fő), Krähling János (3fő), Mezős Tamás (2fő), Pazár Béla (3fő), Szalai András (2fő),
Zsembery Ákos (3fő)
Jelentkezés és az határideje: 2018. január 05. (péntek) 12 óráig.
Postabontás és a jelentkezési anyagok áttekintése: 2018. január 08. 12:00 (majd: aznap hiánypótlási kérések
postázása).
BP-20180102-Daragó László tantárgyfelelős

