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A tárgy neve:  A VILÁG VÁROSÉPÍTÉSZETE Tárgykód: 

BME EP UI 0893 A tárgy angol neve: CITIES OF THE WORLD 

Ellenőrzési forma:  Félévközi 
jegy 

Kredit-
pont:  

2   

Előadók:  Varga Imre (vizurb2@gmail.com)  

és a tanszék oktatói _ tematika szerint meghívott előadók 

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 

Tárgy felvétel feltételei: A tantárgy felvétele a NEPTUN rendszerben.  

Foglalkozások jellege: Előadások, műtermi konzultációk. 

Részvételi előírások: A jelenlét a tanórák 70%-án kötelező (TVSz 13.§ alapján). 

Félévközi 
ellenőrzések: 

Órai ZH 
vagy óraközi esszé dolgozat 

Határidős feladatok: Tematika – ütemterv szerint 

Aláírás feltételei: - 

Vizsga jellege:  - 

Félév végi 
osztályzat: 

Az óraközi esszé dolgozatok vagy az órai két ZH eredménye. 
A félév során max. 50 pont szerezhető: 
- max. 25 pont az első és max. 25 pont a második ZH-ra 
44 - 50     jeles (5) 
38 - 43     jó (4) 
32 - 37     közepes (3) 
26 - 31     elégséges (2) 
00 - 25     elégtelen (1) 

 
TEMATIKA – ÜTEMTERV 2017 / 2018 II. félév (tavasz) 

 Időpont: páratlanhét 
csütörtökönként 17.15-től 

Az előadás témája Előadók  

1. 
2018. február 08. 

AMSZTERDAM,  
VELENCE 

Varga Imre  

 2018. február 17.  
(szombat) 

(nem kötelező, témához kapcsolódó, 

önköltséges (7000Ft/fő) tanulmányút) 
BÉCS_LAKÁS 

Varga Imre  

2. 
2018. február 22. BRÜSSZEL  

Varga Imre,  
Dr. Csanádi Gábor  

 

3. 2018. március 08. NEW YORK  Kádár Bálint PhD 1. ZH 

 2018. március 10. 
(szombat, munkanap) 

(nem kötelező)  

BUDAPEST túra  
Varga Imre  

 2018. március 14-19. 
(nem kötelező, témához kapcsolódó, 

önköltséges tanulmányút) PRÁGA 
Varga Imre  

4. 
2018. április 19. 

BALKÁN;  

TIRANA, SZARAJEVÓ 
Varga Imre,  
Balis Dániel PhD 

 

5. 
2018. május 03.  JAPÁN, TOKIÓ 

Dr. Meggyesi Tamás, 
Varga Imre 

2. ZH 

6. 2018.május 23.(sz)17-től I. pótlási lehetőség  1.és 2.pót ZH 

7.  2018.május 24.(cs)17-től II. pótlási lehetőség  pót-pót ZH 



 
 

Rövid tárgyleírás: 

 
A tantárgy tanórái: az oktatási félév páratlan hetein 4 óra előadás. 
 

A tantárgy elsődleges célja, hogy a hallgatóknak bevezetést adjon a különböző társadalmak jelleg-
zetességeibe, a világ városépítési kultúráinak sokféleségébe, sajátos térhasználataiba. Tárgyalja a 
települések társadalmi változásait, és keresi annak okait, összefüggéseit. Az egyes jelenségek 
fontosságát személyes tapasztalatokon és példákon keresztül is megvilágítja. 

 

A témánként felkért előadók személyes benyomásait is tartalmazó előadásait követő klub-jellegű 
beszélgetéseken ismerkedünk a világ városépítészetével. A példák kapcsán a következő témákat 
járjuk közösen körbe: 
 

- A városok kialakulásának feltételei,  
- fejlődésük különböző útjai,  
- társadalmi folyamatok térbeli tükröződésének nyomai, 
- mai állapotuk és jövőjük alakulásának lehetséges alternatívái, 
- a városok folytonos változásának mozgató rugói, 
- városépítészeti tendenciák a települések történetében, 
- a városi lét általános és sajátos vonásai, 
- építészet és kultúra megkülönböztető jegyei, 
- a helyi kultúrák sajátosságainak szerepe a globalizációban stb. 

 
A félévente változó példák lehetnek városok és városi régiók, mint például: Barcelona, New York, 
Bécs, Berlin, Párizs, Tokió, Bagdad, Moszkva, Prága, Róma, Budapest, Isztambul, Peking, Mexikó 
…stb. Az előadás témája akár egy jól ismert város is lehet, hiszen egy másszempontú bemutatása 
a város új arcával ismerteti meg a hallgatót. Az ismeretszerzésen kívül oktatási cél a városi jelen-
ségek és összefüggések iránti érdeklődés felkeltése. 
 
Az előadásokat elsősorban tanszéki, de szükséges esetben külsős előadók tartják, sok vetített 
képpel kísérve. 
 
Két ZH megírásával teljesíthető a félév. 
A pótlási héten pótolhatóak az elmaradt ZH-k.  
 

A hallgatók a felvetett témákhoz kapcsolódó rövid esszét is írhatnak, amelyből a tárgykörében 
szerzett jártasság, szemlélet és ismeretfeldolgozási készség mérhető fel. Ezzel a feladattal az a 
célunk, hogy örömmel végzett aktivitásra ösztönözzünk. Szívesen vesszük és ajánljuk a publiká l-
ható minőségű írások megjelentetését vagy későbbi TDK dolgozatként történő továbbfejlesztését. 
A képek segítik a megértést és ezért jónak tartjuk ezeknek a szöveghez csatolását. 

Esszé témája lehetőleg kapcsolódjon az előadások témájához. Ettől eltérni is lehet, de csak egyez-
tetés után, engedéllyel. 

 
Az így megírt, egyenként 10 oldalas esszével helyettesíthető egy-egy ZH. Egy esszé általános-
ságban elvárt mennyisége 25 ezer karakter - 10 oldal. 
 
Az esszé beadása digitálisan történik. (vizurb2@gmail.com)  
A ZH helyettesítő teljesítés beadási határidői igazodnak a ZH írási határidőkhöz. A beadási határ-
idő ebben az esetben is az utolsó órára-, a pótlási határidők a pótlási hétre esnek. 


