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KOLOZSVÁRI MŰSZAKI EGYETEM (UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ-NAPOCA)

- 1920- tól (?)
- Pillanatnyilag 12 kara van (ebből 10 Kolozsváron): Építészet és városrendezés, Automatizálás és programozás, Építőmérnöki, 
Autómérnöki, Elektronika, telekommunikáció és információtechnológia, Anyag- és környezetmérnöki, Villamosmérnöki, Gépész-
mérnöki, Mechanikai
- több mint 20.000 hallgató

ÉPÍTÉSZET ÉS VÁROSRENDEZÉS KAR (FACULTATEA DE ARHITECTURĂ SI URBANISM)

- 1970-ben alapítják, 1998 óta létezik önálló karként (addig az építőmérnöki kar része volt)
- az építész kar épülete a 70-es években épül (építész: Vasile Mitrea)
- 6 éves osztatlan képzés (360 kredit)
- 96 elsőéves (összesen körülbelül 600 hallgató)

































KÖVETKEZTETÉSEK

+ a város intenzív használata (lehetőség)
+ nyitás a város irányába
+ csak a tervezési tárgyak számára fenntartott épület (hőközpont) - nem működik azonban műteremként
+ erős közösségi élet

- merev oktatási térrendszer
- az oktatási terek nem használhatóak bármikor



Jos Boys: Building Better Universities

- innovatív tanulás - interaktívabb, informálisabb, ‘közösségibb’
- az innovatív egyetemi terek (learning landscape - Dugdale, 2009) kialakítása gyakran hasonlóságot mutat az új irodai kialakítások-
kal:
  - nagy átrium minimalista, modern anyaghasználat, erős színek
  - nagy bejáratok, bejárat melletti boltok a hallgatók számára
  - informális tanuló terek, például kávézók
  - a hallgatók könnyen változtatnak helyet -> olyan helyen dolgoznak, ami kellemes számukra

  - INTERAKTÍV (kapcsolatok létrejöttét teszi lehetővé)
  - FLEXIBILIS
  - TECHNOLÓGIA

- tendenciák: 

  - a terek az emberek közötti kapcsolatok jellege köré és nem speciális funkcionális igények köré szerveződnek

  - “Home away from Home”

  - hibrid terek (az elvonulós és a közösségben tanulást is lehetővé teszik, az egyes terek kevésbé specializáltak, sok az átfedés, 
24/7 órás nyitvatartás, terek intenzívebb kihasználása, kapcsolatok elősegítése különböző érdeklődési körű emberek között)



- interaktív, flexibilis, technológia jelenléte TU Delft, Why Factory



Neuehouse, New York



- a terek az emberek közötti kapcsolatok jellege köré és nem speciális funkcionális igények köré szerveződnek



Swanston Academic Building, Melbourne



Loffice+ coworking, Budapest



“Home away from Home” Összekötő folyosó, egyetemi könyvtár, Utrecht



Zonaspace, Szentpétervár



Stata Center, MIT, Boston, USA- hibrid terek - emberek közötti kapcsolatok elősegítése



Seats2Meet



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


