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Alapítás	  éve:	  1865
Intézmény	  jellege:	  magánegyetem
Képzés	  jellege:	  kétlépcsős	  (2+3	  év)
Tandíj:	  8000	  EURO/év
Ösztöndíj:	  egyszeri	  támogatás
Hallgatói	  létszám:	  700-‐1100	  fő
Oktatói	  létszám:	  80	  fő
Adminisztrációs	  stáb:	  25	  fő
Külföldi	  hallgatók:	  30	  %
Nyelv:	  francia
Kapcsolatok:	  30	  egyetem,	  4	  kontinensen

ALAPADATOK



KÉPZÉSEK

ESA	  Diploma	  1:	  Bachelors Degree 180	  
Célja az	  alapvető	  ismeretek	  és	  eszközök	  
elsajátítása,	  belépő	  tervező	  irodákba,	  
design	  stúdiókba,	  hivatalokba

ESA	  Diploma	  2:	  Master	  Degree 120	  
Célja	  a	  mélyebb	  tudás,	  önállóság,	  
függetlenség,	  komplex	  gondolkodás,	  
érettséget	  a	  diplomamunkával	  lehet	  
bizonyítani

DESA(HMONP):	  150	  h+	  6	  hónap	  gyakorlat
Célja a	  jogszabályok	  elsajátítása,	  Kamarai	  
tagság	  megszerzése

Posztgraduális	  képzés:	  MEDIA/	  URBAN	  
DESA



FELVÉTELI

Felvételi	  szempontok:
MOTIVÁCIÓ,	  NYITOTTSÁG,	  KIVÁNCSIÁG,	  
általános	  műveltség,	  kreativitás,	  	  
rajztudás,	  térérzékenység

Felvételi	  menete:
1	  nap:	  egy	  középület,	  közterület	  
megfigyelésével	  telik
2.	  nap:	  erről	  írások	  és	  rajzi	  lenyomatok,	  
személyes	  interjú



KÜLDETÉS

Az	  Építész	  Műterem	  üdvözli	  a	  
diákokat	  a	  maguk	  sokszínűségében,	  
hogy	  bevezethesse	  őket	  az	  iskolába,	  
Párizsba,	  művészeti	  és	  építészeti	  
kultúrába,	  hogy	  segítsen	  látni,	  
kommunikálni,	   keresni,	  tervezni,	  hogy	  
bíztasson:	  mindig	  van	  változás!



Párizson	  keresztül	  az	  építészeti	  nyelv	  
és	  a	  rajzban	  gondolkodás	  elsajátítása:	  
megfigyeléssel	  kezdeni,	  értelmezéssel	  
folytatni,	  város	  problémákkal	  
foglalkozni	  a	  kezdetektől!	  

Látásmód	  átadása	  Párizson	  keresztül.

MINDENT	  A	  VÁROSON	  KERESZTÜL



AZ	  UDVAR

Egyszerű	  és	  gyors	  hozzáférés	  az	  
információkhoz!

Dokumentációs	  Központ
Könyvtár
Hanglabor
Informatikai	  labor
Műhelyek
Kiállítótér



DOKUMENTÁCIÓS	  KÖZPONT1865-‐ös	  épület:	  
termek,	  előadók,	  
kiállító	  tár,	  aula	  a
beépített belső	  
udvarban

1965-‐ös	  épület:	  
műhelyek

1990-‐es	  épület:	  
Ddokumentációs	  
központ,
laborok,	  
adminisztráció



Laza	  rendetlenség,	  mint	  a	  
program	  és	  a	  honlap	  is.	  
Nincsenek	  egyértelmű	  
hangsúlyok,	  nem	  lehet	  elsőre	  
megtalálni.

ÉPÜLETEK



ÉPÍTÉSZETI	  TERVEZÉS	  12	  kredit ,	  Bevezetés	  az	  építészetbe:	  tervezés	  e	  műteremben,	  csoportokban.	  A	  
mottó:	  soha	  ne	  add	  fel,	  hogy	  változtass!	  Építész	  felelősség,	  értékelés	  progresszió,	  heti	  modellek	  és	  rajzok,	  
használt	  dokumentumok	  132	  h	  /	  szemeszter	  
ÉPÜLETSZERKEZETTAN 3	  kredit,	  Épületek	  felfedezése	  anyagokon	  megismerésén	  keresztül	  
KOMMUNIKÁCIÓ	  2	  kredit,	  Építési	  terület,	  Pezentáció,	  Beszéd
ÉPÍTÉSZETI	  TERVEZÉS	  8	  kredit:	  	  Művészeti	  Műhely.Célja	  a	  saját	  kutatási	  eszközök	  megtalálása,	  kollektív	  
érdekek	  megfogalmazása,	  fogalmak,	  amik	  a	  formálásban	  segítenek.
URBANISZTIKA	  2	  kredit, Playing	  Places :	  megfigyelés,	  vizsgálat,	  körülírás,	  megértése	  a	  városi	  terek	  
formának,	  struktúrájának	  22	  h/	  szemeszter	  
URBANISZTIKA	  2	  kredit, Város	  szociológia, vizsgálatok	  22	  h/	  szemeszter	  
ÉPÍTÉSZETI	  TERVEZÉS	  3	  kredit ,	  Építészeti	  rajz 33	  H	  /	  szemeszter	  „Kialakítani	  a	  napi	  rutint	  és	  szokást,	  hogy	  
rajzokon	  keresztül	  gondolkodunk”	  (napirajz,	  gyors	  rajz),	  rajztanulás,	  elméleti	  és	  gyakorlati	  háttér	  (Párizs)	  
EGYÉB	  MŰSZAKI	  ISMERET	  2	  kredit,	  Ábrázoló	  geometria
EGYÉB	  ISMERETEK/SZABADON	  VÁLASZTHATÓ	  Önarcképek	  készítése	  (reális	  és	  minimális), Urbanisztikai	  
elemzés,	  Utca	  Bútor	  tervezés	  és	  készítés

1.	  FÉLÉV	  TANTÁRGYAI



ÉPÍTÉSZETI	  TERVEZÉS	  12	  kredit
ÉPÜLETSZERKEZETTAN 3	  kredit
HUMÁN	  ISMERETEK	  2	  kredit,	  Bevezetés	  az	  építészetelméletbe
HUMÁN	  ISMERETEK	  2	  kredit,	  Filozófia
KOMMUNIKÁCIÓ	  6	  kredit,	  Rajz:	  SKICC,	  felfedező	  rajz,	  kritikai	  és	  elemző	  rajzok,	  előadásmódok,	  grafikus	  
EGYÉB	  MŰSZAKI	  ISMERET	  2	  kredit,	  Ábrázoló	  geometria
EGYÉB	  MŰSZAKI	  ISMERET	  2	  kredit Archicad
HUMÁN	  ISMERETEK	  ....	  kredit,	  építészettörténet
EGYÉB	  ISMERETEK/SZABADON	  VÁLASZTHATÓ/ART	  3	  kredit,	  műtermi munka
KOMMUNIKÁCIÓ	  2	  kredit,	  Visual	  Arts
EGYÉB	  ISMERETEK/NYELV,	  angol	  14	  h

2.	  FÉLÉV	  TANTÁRGYAI



ÉPÍTÉSZETI	  TERVEZÉS	  12	  kredit
ÉPÍTÉSZETI	  TERVEZÉS	  12	  kredit
HUMÁN	  ISMERETEK	  2	  kredit,	  írás
HUMÁN	  ISMERETEK	  2	  kredit,	  morfológia
HUMÁN	  ISMERETEK	  ....	  kredit,	  építészettörténet
EGYÉB	  ISMERETEK/SZABADON	  VÁLASZTHATÓ/ART
EGYÉB	  MŰSZAKI	  ISMERET	  4	  kredit geometria
KOMMUNIKACIO	  4	  kreditdigitális	  eszközök
EGYÉB	  ISMERETEK/NYELV,	  angol	  14	  h
HUMÁN	  ISMERETEK	  .2kredit,	  építészettörténet

3.	  FÉLÉV	  TANTÁRGYAI



Igazgatóváltás
Csökkenő	  hallgatói	  létszám
Anyagi	  gondok
Leépítések
Sztrájk
Félelem	  a	  változástól
Általános	  elégedetlenség
Rendetlenség

FORRADALOM
150	  év	  után



Az	  iskola	  kész	  nyitni	  a	  világ	  
építésziskoláinak	  oktatási	  és	  
működési	  modelljei	  felé!	  Elkészült	  a	  
változtatásra	  és	  megújulásra,	  
meghallotta	  a	  megváltozott	  
környezet	  kritikáját	  és	  elvárásait.	  

Hogyan	  tovább?

FORRADALOM
150	  év	  után


