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TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 

Tárgy felvételének 
feltételei: 

A tárgy felvétele a NEPTUN rendszerben. 
Az előtanulmányi rendben meghatározott szigorlatok és tárgyak teljesítése. 

Foglalkozások jellege: Egyéni konzultációk, félév közben kétszer tervbemutatás és értékelés 

Részvételi előírások: Kötelező a jelenlét a közös tervbemutatásokon. 

Félévközi ellenőrzések: Vázlattervek kötelező leadása és értékelhető szinten történő teljesítése. 

Határidős feladatok: Vázlatterv kötelező leadása, valamint tervleadás  

Aláírás feltételei: A tárgyfelvétel feltételeinek teljesítése.  
Diploma program elfogadása. 
Jelenlét a konzultációkon az előírt mértékben valamint a közös tanszéki szintű bemuta-
tásokon és értékeléseken. 
A vázlattervek határidőre történő beadása és értékelhető szinten történő teljesítése. 
Határidőre beadott értékelhető színvonalú féléves terv (min. 2-es érdemjegy mind a 
városépítészeti/építészeti, mind valamennyi szakági munkarészre) 

Félév végi osztályzat: 
A féléves tervre adott jegy, a tanszéki és valamennyi szakági jegy min. elégséges szintű 
teljesítése alapján; 

 
 
A BSc diplomaterv egyéni munkával, egyén konzultációkkal készül. 
Tárgyfelelős: Kissfazekas Kornélia PhD;  
Konzulensek: Kissfazekas Kornélia PhD, Fenes Tamás DLA; Varga Imre, Wettstein Domonkos PhD 

BSc Diplomaterv UI – ütemterv 2018/19. tavaszi félévre 

oktatási hét  gyakorlat – hétfőn és csütörtökön (12.15-től) 

2019. február 04. (hétfő)   A féléves menetrend, a diplomatémák és helyszínek megbeszélése 

2019. február 14. (csütörtök)   Tervezési helyszín és program bemutatása 

2019. március 18-22. Tavaszi szünet 

2019. március 28. (csütörtök) 

Vázlatterv (a helyszín ismertetése, vizsgálatok, adottságok, tervezési 

program, beépítési javaslat, funkciósémák, valamennyi építészeti tervi 

munkarész) 

2019. április 04. (csütörtök) Első körben nem elfogadott vázlattervek pótbemutatása 

 2019. május 17. (péntek)     A tantárgy félév végi tervbeadása (digitális) 

2019. május 24. (péntek)  A tantárgy félév végi tervbeadása pótlás (digitális) 

2019. június 10. (hétfő) 12:00 Diplomatervek leadása védésre    

2019. június 25-26. (kedd-szerda) Záróvizsga 

2019. június 27-28.(csütörtök, péntek) Diplomavédések 

  
Kissfazekas Kornélia PhD 
BME Urbanisztika Tanszék 


