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RÖVID LEÍRÁS
A tárgy elméleti szövegek és gyakorlati példák feldolgozásával bevezetést nyújt az épített környezet, kultúra és
emberi magatartás közötti összefüggésekbe. Olyan a nagy témaköröket tárgyal, amelyekkel az építészhallgató
szakmai tanulmányai során, illetve bárki a mindennapokban (is) találkozik.
SZERDAI CSOPORT: E203, PÉNTEKI CSOPORT: K275

TEMATIKA - ÜTEMTERV

okt.
hét
1.
09.05
09.07

2.
09.12
09.14
3.
09.19
09.21
4.
09.26
09.28
5.
10.03
10.05
6.
10.10
10.12
7.
8.
10.24
10.26
9.
10.31

előadás
A félév menete, témakörei, követelményei.
Kultúra és építészet. Vitruvius az építész
műveltségéről, a kultúra és az építészet
kezdeteiről és az építészet hármas
követelményéről
A hajléktól a városig. A modern nagyváros
mint életünk kerete. A város szociológiai és
urbanisztikai/építészeti meghatározása (Louis
Wirth, Spiro Kostof): Filmrészlet: Baraka
A városfejlődés mai tendenciái. Globalizáció,
globális városok és óriásvárosok. Környezeti
problémák, új technológiák. Film: Mobility
A (városi) környezet tapasztalata (Batár
Attila). Mentális térképek (Kevin Lynch).
Város és emlékezet
Félévközi rövid teszt.
Filmrészletek: Glass Jungel. Viselkedés
közlekedési eszközökön
Ember – tér – környezt (Edward T. Hall).
Városi magatartásformák. Tömeg és
individualitás. Konformitás és szabadság
(Stanley Milgram)

Kötelező és választható feladatok,
határidők
A tematika, a feladatok és a követelmények
ismertetése.
Kisf.: a nagyváros jellemzői;
kisváros/nagyváros
Kisf:: A Kulturális Örökség Napjai:
épületlátogatások és rövid képes beszámolók
Kisf.: városi tájékozódás. A város zajai
Kisf.: mentális térképek, jellegzetes
magatartásformák és emberek (a metróban)
Félévközi rövid teszt
mitől lesz jó/rossz egy városi tér? A Móricz
jellemzői
Kisf.: viselkedésformák a közlekedési
eszközökön (metrón)

Vázlattervi hét
Közterek jellege, kialakítása, használata (Jan Kisf.: a bevásárlóközpontok jellemzői
Gehl). A Móricz
A modern város intézményei és
középülettípusai. A fogyasztás fogalma és

Kisf.: a jó iskola, az iskola terei

11.09 színterei. A Móricz és az Allee
10-11. A tanulás és tudás intézményei. Az iskola
11.07 terei. A menza projekt tanulságai
11.16
11.02 (péntek) munkaszüneti nap
11.14 (szerda) TDK, oktatási szünet
12.
A magánélet terei: otthon és otthontalanság.
11.21 A modern és a kortárs nagyváros lakástípusai
11.23 és életformái. Egy mai kísérlet: a Magház
A hallgatói munkák bemutatása
12.
A félév rövid összefoglalása, a zárhelyire
11.23 való felkészülés.
11.28
11.30 (péntek) nyílt nap, oktatási szünet
14.

Az otthoni feladat beadása (szerdai csoport:
november 7., pénteki csoport: november 9.)
Kisf.: a lakótelep, Magház
Otthoni feladat pótleadás
A félév rövid összefoglalása. A záróteszt
követelményei
Félév végi ZH

Javítóteszt a pótlási héten.

KAPCSOLAT, KÖVETELMÉNYEK
Kapcsolat:

Foglalkozások
jellege:
Részvétel:
Félévközi feladatok és
az osztályzat
megszerzése:

Filozófia és Tudománytörténet Tanszék. E épület 611.
E-mail: jasz.borbala@filozofia.bme.hu
Honlap (előadások, tananyag elektronikus elérhetősége):
SZERDAI CSOPORT: http://www.filozofia.bme.hu/orak/2884
PÉNTEKI CSOPORT: http://www.filozofia.bme.hu/orak/2883
Facebook csoport: https://www.facebook.com/groups/bmefilmuv2018/
Előadás.
A jelenlét a tanórák 70%-án kötelező (TVSz 13.§ alapján).
Ezt az oktatók minden alkalommal ellenőrzik.
Félévközi feladatok:
- félévközi rövid teszt: 20% (30 pont). Időpontja: október 3. (szerdai csoport) – október
5. (pénteki csoport). A minimum alatt teljesítők és az igazolt hiányzók számára
javítási lehetőség külön időpontban a tanszéken.
- félévközi otthoni feladat: egy választott városi jelenség, helyszín rövid elemző
bemutatása és illusztrálása. 40% (60 pont). Beadás: november 7-én (szerdai csoport),
november 9. (pénteki csoport). A legjobb hallgatói munkákat az utolsó előtti órán
készítői bemutatják.
Záróteszt a félév anyagából: 40% (60 pont). Időpontja: november 28. (szerdai csoport),
illetve november 23. (pénteki csoport). A minimum alatt teljesítők és az igazolt hiányzók
számára pótlási lehetőség a pótlási héten.
Az elérhető maximális pontszám: 150.
Az órákhoz kapcsolódva mód van november közepéig kisfeladatok beadására, amelyekért 1 3 plusz pont (maximum 15) pont kapható. Ezek a többi feladattal elért összpontszámhoz
adódnak hozzá.

