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Kód: PMTTENB242D 

Szemeszter: 6 
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Órák száma (ea/gy/lab): 0/0/6 

Számonkérés módja: aláírás 

Előfeltételek:  

PM-RTENE020 Építészeti tervezés 4., PM-RESNE040/2 Épületszerkezettan 4., PM-RURNE130 Urbanisztika 1. 

Tantárgy felelős: dr. Rétfalvi Donát  

Oktatók: dr. Veres Gábor, dr. Rétfalvi Donát, dr. Tamás Anna Mária 

 

 

1. Rövid leírás: 

Diplomaterv elkészítésével a hallgató igazolja, hogy képes önállóan érdemben alkalmazni az elsajátított ismereteket, 

kreatív tervezői készségekkel és feladatmegoldó képességekkel rendelkezik, képes szakmai kérdések 

megválaszolásához megfelelő utak, módszerek megválasztására és helyes következtetések levonására. Itt nem elég 

pusztán csak egy jól működő, magas építészeti minőségű épületet tervezni, fontos a hely értelmezése és a 

társadalmi problémák feltárása is. A végső megoldáshoz a hallgatók több terv fázis elkészítése során jutnak el. A 

munka mindenképpen a problémák részletes analizálásával indul, és a tapasztalatok levonása után jutnak el a végső 

tervfázisokig. 

 

2. Általános követelmények: 

a.) Követelmények a szorgalmi időszakban: 

A tantárgy felvétele az ETR-ben, amennyiben az előfeltételek maradéktalanul teljesítettek! 

 

b.) A félévzárás módja, feltétele:  

- Az előadásokon, valamint gyakorlati foglalkozásokon való, a kreditrendszerű TVSZ előírása szerinti részvétel.  A 

félév során a hiányzás elfogadható mértéke az órák 30%-a. 

 
(PTE TVSZ.10/45.§(2)189 A felvett kurzusok foglalkozásain a részvétel hallgatói kötelezettség. A hallgató számára az adott tantárgyból 

érdemjegy, minősítés szerzése, illetve félévvégi aláírás csak abban az esetben tagadható meg hiányzás miatt, ha a megtartott foglalkozásoknak 

a tantárgy meghirdetésekor megszabott hányadát meghaladóan hiányzott. Ebben az esetben a tanulmányi nyilvántartásban a nem teljesítette 

bejegyzés szerepel. A szakfelelős a hiányzás elfogadható mértékét az összes órák 15-30 %-ában állapíthatja meg a tantárgy meghirdetésekor.) 
(PTE TVSZ 2.sz.melléklet 1/A. §325(5) Az előadásokon a létszámellenőrzés módszerét a tantárgyfelelős határozza meg.) 
(PTE TVSZ 2.sz.melléklet 1/A. §325(6) A hiányzások elfogadásának szabályai: 

a) az a hallgató, aki a tantárgy foglalkozásainak kevesebb, mint 15 %-áról hiányzott, hiányzás miatt nem marasztalható el. 
b)327 akinek hiányzása 15 és 25 % között volt (bármely okból), a tantárgyfelelős a félév elfogadását az egyedi eset kivizsgálásával dönti el. 
c) akinek hiányzása eléri a 25 %-ot (bármely okból, igazoltan vagy a nélkül), vizsgára nem bocsátható.) 

 

- A félév során kiadott feladatok maradéktalan teljesítése 

- A félév során a feladatokat prezentálni kell grafikai, műszaki rajz és építészeti modell segítségével. A féléves 

eredményt az órákon való aktív részvétel, a feladatok határidőre történő leadása, a feladatok építészeti és műszaki 

tartalma, minősége befolyásolja! 

 

c.) Gyakorlati órák/laborok: 

A feladatok kidolgozása elsősorban a gyakorlati órákon történik a gyakorlatvezetők iránymutatása szerint 

kiscsoportokban. A gyakorlati órán a gyakorlatvezető ismerteti/ellenőrzi a tematika szerinti feladatokat. Az aktuális 

órához kapcsolódó témafelvezetés során a hallgatókkal interaktív diskurzust kezdeményez, majd ennek 

eredményeként csoportos és egyéni konzultáció zajlik.  
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d.) Követelmények a vizsgaidőszakban: 

A tantárgy vizsgakurzusként való felvétele az ETR-ben. 

 

3. Cél: 

Az alapszakon megszerzett tudás, az elvégzett tanulmányok kreatív szakmai alkalmazása révén kis mestermű 

alkotása. 

 

4. Módszer: 

Egyéni és csoportos foglalkozások. 

 

6. Követelmények, pótlások: 

A tantárgy vizsgakurzusként való felvétele az ETR-ben. A pótlási lehetőségek az időbeosztásba építve, a TVSZ 

szerint.  

 

A félév során a hallgatók 3 alkalommal prezentálják munkájukat, szimulálva a diplomaterv védését. 

1. alkalom: témaválasztás és koncepcióterv alkotás 

2. alkalom: Vázlatterv 

3. alkalom: Diplomaterv 

 

A 16. héten az elkészült terv prezentálására, védésére kerül sor.(3.alkalom)  

Az elfogadott tervek a végzősök vizsgaidőszakában véglegesítésre kerülnek, ekkor lehet megszerezni az aláírást. 

A diplomavédésre bocsátás feltétele az aláírás megszerzése. 

 

8. Program (labor): 

L01 Minden héten kedden 11.15-14.30  A-318 

 

1. hét Bevezető, feladat és tematika ismertetés 

2. hét Helyszín és témaválasztás 

3. hét Koncepció és programalkotás 

4. hét Koncepció és programalkotás 

5. hét 1. Prezentáció 

6. hét A diplomamunka kidolgozása 

7. hét A diplomamunka kidolgozása 

8. hét A diplomamunka kidolgozása 

9. hét A diplomamunka kidolgozása 

10. hét A diplomamunka kidolgozása 

11. hét Tavaszi szünet 

12. hét A diplomamunka kidolgozása 

13. hét A diplomamunka kidolgozása – 2. Prezentáció 

14. hét A diplomamunka befejezése, szakdolgozat készítés 

15. hét A diplomamunka befejezése, szakdolgozat készítés 

16. hét Végső prezentáció, nyomtatott tablók, végleges makettel 

 

16.-19.hét felkészülés a Diplomavédésre 06.19-06.23. 

Államvizsga: 06.27. 

 

A félév folyamán felmerülő kérdésekkel, problémákkal a tantárgyfelelőst lehet keresni. 

 

dr.Rétfalvi Donát 

tantárgyfelelős 

 

Pécs, 2017.02.01. 


