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A TEMATIKUS ALKOTÁS KURZUS FELÉPÍTÉSE  

A tavaszi féléves munka folytatja az őszi csoportos és egyéni kutatásokat. A Tematikus alkotás kurzus a tavaszi 
félévben kísérleti jelleggel általában kéthetente, „tömbösítve”, ill. a Környezetpszichológia kurzussal váltva lesz 
megtartva. A félév során 2 alkalommal kerül sor a szokásos prezentációkra. A megadott határidőre (l. táblázat) a 
honlapon el kell helyezni a prezentációk anyagát, rövid összefoglalóját. Mindkét alkalommal a közös beszélgetést az egyes 
csoportok keresztbe-opponálása követi. 

A félév folyamán több alkalommal külföldi vendégelőadót hívunk. Ezek az alkalmak nyilvánosak! 

 
A TEMATIKUS ÉV ZÁRÁSA 

Június 9-én nyilvános prezentáció keretében történik a két félév zárása, ekkor valamennyi csoportos kutatási 
projekt és az egyéni kutatások is bemutatkozik, a tavalyi évhez hasonló módon.  

Június hónap folyamán el kell készüljön a tavalyihoz hasonló szerkezetű kiadvány, az erre felálló munkacsoport 
irányítása (és belső határidői) szerint (l. http://dla.epitesz.bme.hu/dla-evkonyv-201213/), részben kétnyelvű módon, stb. 
 
HARMADÉVESEK 

 A harmad- vagy felsőbb éveseknek a félév közben egy alkalommal, március 26-án kell előadniuk (az előzetes 
honlapra való feltöltéssel) egyéni kutatásuk állását, majd június 10-én kell a két féléves munkájuk záróbeszámolóját 
megtartaniuk, min. 25 ezer karakter terjedelmű kutatási dolgozat egyidejű leadásával. A harmadévesek kutatásának célja a 
későbbi DLA-értekezés minél nagyobb mértékű előkészítése, célszerűen részbeni megírása. 

A márciusi prezentációt megelőzően és utána még a végső prezentáció előtt min. 1-1 alkalommal, mind a 
témavezetővel, mind pedig a kijelölt opponenssel való konzultáció kötelező. Az opponens egyben tehát „külsős 
konzulens” is, aki segíti a doktorandusz munkáját, főképp annak kutatásmódszertanát, a dolgozat megírását illető 
kérdésekben. Az opponensi/konzulensi beosztás az őszihez hasonlóan a következő:  
 
- Simon Mariann: Alkér Katalin, Bartha András Márk, Kovács Zsófia, László Tamás, Szabó Dávid 
- Kerékgyártó Béla: Gyulovics István, Antal Gabriella  
- Somogyi Krisztina: Szentirmai Boglárka, Szántay Zsófia 

 
ZÁRTKÖRŰ TERVPÁLYÁZAT 

A tavaszi félévben egy zártkörű tervpályázat lesz, külön kiírás szerint.  
 
FELADATOK 

 Tavasszal – a szokásos kisebb feladatok mellett – két intenzívebb munkával járó munkacsoportra lesz szükség (4-
5 fősekre is akár): 

1. kiadvány előkészítése és szervezése (ütemterv, szerkesztés, anyagok bekérése, template, korrektúra, 

részbeni angol, nyomda, stb.) 

2. bukaresti tanulmányút (szállás, út, útifüzet, stb.) 

 
Ezeken kívül az alábbi feladatokra is kell kisebb létszámú munkacsoport: 

- A honlap (www.dla.bme.hu) feltöltése, alakítása, részbeni kétnyelvűsítése, frissítése (folyamatosan).  

- Az előadások technikai előkészítése (vetítő, projektor, stb.), a terem zárása, felügyelete a szerda napon.  

- Pályázatfigyelés és pályázatírás (ebből finanszírozhatók pl. a tanulmányutak, a kiadványok, stb.). – 1-2 fő 
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TEMATIKUS ALKOTÁS C. KURZUS (BME ÉPÍTŐMŰVÉSZETI DOKTORI ISKOLA 2014 tavasz) - szerdánként 17.00-tól 

 
oktatási 
hét/napt
ári hét 

Dátum téma Megj. 

1/7 02. 12. 14.00-től az aquincum-i romterület tervpályázati bejárása 
(találkozás a főbejáratnál, pontosan!) 
 
 
 

 

 02.13. !!!  17 órától a MILDHOME pályázatok prezentációja és vitája a 
Mesteriskolával közösen az Ötpacsirta utcában 
 
 
 

 

2/8 02. 19. (Környezetpszichológia) 
 
majd 
 
17.00-tól Michelle Provoost nyilvános előadása 

 

3/9 02. 26. 15.00-től Biennálé-tervek: DLA-hallgatók közreműködésével 
készült tervek a Velencei Biennálé (4 pályamű) és a milánói 
világkiállítás pályázataira (2 pályamű) 
 
 
 

 

4/10 03. 05. (Környezetpszichológia)  

5/11 03. 12. 14.00-17.00 Prezentáció 1 (tematikus év) 
 
majd 
 
17.15-től Szabó Krisztián nyilvános előadása (Pozsony) 

Feltöltés a honlapra 03. 10-ig 

6/12 03. 19. (Környezetpszichológia)  

7/13 03. 26. 14.00-17.00 Prezentációk (harmadévesek) 
 
majd 
 
17.15-től Kim Attila nyilvános előadása (Bukarest) 

- Feltöltés a honlapra 03. 24-ig 
- 03. 31. az aquincumi pályázat 
határideje 

8/14 04. 02. (szünet)  

9/15 04. 09.  (Környezetpszichológia)  

10/16 04. 16. 15.00-től az aquincum-i tervpályázat prezentációja, 
eredményhirdetése és vitája 
 
 
 

 

11/17 04. 23. (Környezetpszichológia)  

12/18 04. 30. 13.30-tól a Salgótarjáni úti zsidó temető bejárása (Klein 
Rudolffal), találkozó a helyszínen pontosan! 
 
 
 
 

http://epiteszforum.hu/a-mulandosag-
kepei-a-salgotarjani-uti-zsido-temeto 

13/19 05. 07. (Környezetpszichológia)  

14/20 05. 14. 15.00-19.00 Prezentáció 2 (tematikus év) 
 
 
 
 
 

- Feltöltés a honlapra 03. 12-ig 
 

 

 


