TANTÁRGY ADATLAP
és tantárgykövetelmények

Tanszék:

Tervezési és Építészeti Ismeretek Tanszék

Szak:

Építész MSc nappali
Építészeti elmélet - Műemlékvédelem
EPM322MN
Dr. Kovács-Andor Krisztián
2
2

Tantárgy cím:
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Előadás: 2
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f

Célkitűzés:

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az örökségvédelem alapvető fogalmaival
és módszereivel, elméleti és gyakorlati kérdéseivel. A hallgatók komplex esettanulmányokon
keresztül nyernek betekintést a kortárs műemlékvédelem gyakorlatába, és mélyítik el tudásukat
a műemlékvédelem és örökségvédelem témakörében.
Rövid leírás:

Az alapvető elméleti háttértudás megszerzésén túl a hallgatók segítséget kapnak a féléves
tervezés feladat megoldásához. A kurzus előadásai szorosan kapcsolódnak a Komplex tervezés
3. tárgy féléves feladatához, és kiegészítik a hallgatók örökségvédelmi háttértudását, amely
segít a féléves feladat megoldásában. Az előadások egy része általános, minden félévben
azonos, egy része pedig specifikus, a Komplex tervezés tárgyhoz kapcsolódó. A kurzus
előadásait esetenként az adott témában jártas meghívott előadók előadásai is gazdagítják.
Követelmények a szorgalmi időszakban:

A féléves komplex tervezés feladat minél magasabb színvonalon történő megoldása
érdekében az előadásokon való részvétel ajánlott. Követelmény a félév végén egy, a féléves
előadások anyagához kapcsolódó rövid írásbeli vizsga teljesítése.
Pótlási lehetőségek:

A sikertelen vizsgák a vizsgaidőszakban meghirdetett egyéb időpontokban pótolhatók.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:
Kötelező jegyzetek:
Órai jegyzetek, segédletek, kiosztott mintapéldák
Ajánlott szakirodalom:

Tantárgykurzusok a 2018/2019. tanév őszi félévében:
Tárgykurzus
típus
előadás

Nap/idő

Hely

Megjegyzés

péntek 1-2. óra
7.45-9.15

A202

páros heteken

Előadók

-

Dr. Kovács-Andor Krisztián
Egyéb meghívott előadók

RÉSZLETES TANTÁRGYPROGRAM 2018-2019 / I. (őszi) szemeszter
Hét

Előadás

1.

2.

Féléves tematika, ill. a félév menetének ismertetése

3.

4.

Előadás

5.

6.

Előadás

7.

8.

Előadás

9.

ŐSZI SZÜNET

10.

Előadás

11.

12.

Előadás

13.
14.

15.

Előadás

Érdemjegy kialítása:
FÉLÉVES VIZSGA ÉRDEMJEGYE

100%

Követelmények a vizsgaidőszakban:
A tantárgy felvétele az ETR-ben

Pótlási lehetőségek:
A sikertelen vizsgák a vizsgaidőszakban meghirdetett egyéb időpontokban pótolhatók.

Pécs, 2019. szeptember 6.
Dr. Kovács-Andor Krisztián
egyetemi docens
tantárgyfelelős

