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Célkitűzés: 

 

Épületelméleti szemelvények a modernizmus válságjelenségei témaköréből. Dél 

európai modernizmus és kortárs építészet. Franciaországi modernizmus és kortárs 

építészet. Nagy-Britanniai modernizmus és kortárs építészet. Német nyelvterület 

modernizmusa és kortárs építészet. Észak európai modernizmus és kortárs építészet. 

USA és Brazília modernizmusa és kortárs építészete. Japán építészete. A posztmodern. 

Regionalizmus. 

Rövid leírás: 

 

A tantárgy célja az egyetemes modern építészettörténet megismertetése a 

hallgatókkal. Építészeti irányzatok, alkotók és elméletek, illetve a kapcsolódó 

művészetek megismerése, épületek művészeti elemzési technikáinak elsajátítása a cél. 

Követelmények a szorgalmi időszakban: 

 

Foglalkozásokon való részvétel 

Órarendben rögzített időpontokban, max. hiányzás TVSZ. szerint. 

Gyakorlatvezető- és féléves feladatválasztás legkésőbb a 3. hét órarend szerinti óráig. 

A hallgató köteles minden órára a tantárgyprogramban meghatározott tematika 

szerint készülni, bemutatható, megfelelő tartalmú, korrekcióra alkalmas munkával 

megjelenni! Készületlen megjelenés hiányzásnak számít! 

A félévben elvégezendő feladatok: 

Az előadások során a hallottak alapján vitaébresztő kommunikáció zajlik. A félév során 

a hallgatók elkészítik egyéni feladatukat. 

Félévközi számonkérések: 

Az előadások tematikáját követve a hallgatók a félév során kiadott témát 

feldolgozzák féléves feladatuk leadásával. 

 

A szemeszterben megszerezhető pontszámok részletezése: 

Tanulmány:     20 pont (min. 10 pont) 

Vizsga:      30 pont (min. 18 pont) 

A félév során megszerezhető összpontszám: 50 pont 

 

Érdemjegy - pontrendszer 

43 - 50   5 (jeles) 

37 - 42   4 (jó) 

31 - 36   3 (közepes) 

25 - 30   2 (elégséges) 

0   - 24   1 (elégtelen) 

 

 



Féléves feladat 

A feladat egy építész teljes életművének bemutatása. A hallgatónak nyomtatott és 

internetes szakirodalom felhasználásával tanulmányt kell készítenie az oktató által 

megjelölt építész munkásságáról. 

Az elkészítendő tanulmány tartalmi követelményei: 

- tartalomjegyzék 

- rövid önéletrajz 

- öt legjelentősebb épület részletes bemutatása (tervek, fotók, rövid szöveges 

jellemzés) 

- nagyjából teljes megépült alkotáslista 

Az elkészítendő tanulmány formai követelményei: 

- A/4 fekvő formátum 

- számozott belső oldalak 

- igényes szerkesztésmód (szöveg tördelése, képek elhelyezése) 

- fém spirálkötés 

 

Követelmények a vizsgaidőszakban: 

 

Vizsga felvétele a Neptun-ban. 

A hallgatók az elméleti törzsanyagból számolnak be a vizsgaidőszakban. 

A kollokvium két részből áll: 

- Beugró: a félévben tanult épületek képről történő felismerése. 

- Vizsga kérdéssor 

Pótlási lehetőségek:      

 

Pótlási lehetőségek a TVSZ szerint. Féléves feladatok leadása legkésőbb az utolsó 

oktatási héten, azaz 2016.05.13-án 12:00-ig. 

Konzultációs lehetőségek: 

 

Órarendben rögzített időpontokban, kijelölt külön konzultációs időpontban, ill. egyéni 

bejelentkezés alapján. 

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 

 

- Vámossy Ferenc: Az építészet története - A modern Mozgalom és a 

későmodern (Nemzeti Tankönyvkiadó) 

- Dr. Kubinszky Mihály: Modern építészeti lexikon (Műszaki Könyvkiadó) 

- Frampton, Kenneth: Modern építészet kritikai története (Terc Kiadó) 

- Bonta János: Modern építészet 1911-2000 (Terc Kiadó) 

- Bognár Botond: Mai japán építészet (Műszaki Könyvkiadó) 

- Kósa Zoltán: Modern amerikai építészet (Műszaki Könyvkiadó) 

- Venturi, Robert: Összetettség és ellentmondás az építészetben (Corvina Kiadó) 

  



 

Időpont: 

Előadás 

Oktatók Nap/idő Hely Megjegyzés 

Dr. habil Molnár Tamás Péntek 

07:45-09:15 

A-015 oktatási heteken 

 

Gyakorlat 

Oktatók Nap/idő Hely Megjegyzés 

Dr. habil Molnár Tamás Péntek 

07:45-09:15 

A-015 oktatási heteken 

 

Részletes tantárgyprogram: 

  Előadások heti bontásban Gyakorlatok heti bontásban 

1. hét   

2. hét   

3. hét 

Tematika ismertetése, 

Európa építészete az 1950-es, ’60-as 

években 

Féléves feladatok kiadása 

4. hét   

5. hét 
Egyesült Államok és Brazília építészete 

az 1950-es, ’60-as években 
Tanulmány konzultálása 

6. hét   

7. hét Japán építészete Tanulmány konzultálása 

8. hét   

9. hét Tavaszi szünet Tavaszi szünet 

10. hét   

11. hét Posztmodern és regionalizmus Tanulmány beadása 

12. hét   

13. hét   

14. hét   

15. hét  Tanulmány pótlólagos beadása 

 

Pécs, 2016.02.01. 

 

 Dr. habil Molnár Tamás 

 egyetemi adjunktus 

 tantárgyfelelős 


