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1-2 02.19. Környezetpszichológia és társterületei: történeti-módszertani-etikai áttekintés  
Környezetészlelés, ambiens ingerek

3-4 03.05. Érzelem, aktiváció és személyiség dinamikus kapcsolata a környezettel 
Eligazodás, tájékozódás, kognitív térképek

5-6 03.19. Szociofizikai környezet: magánszféra szabályozás, zsúfoltság 
Város és köztér. Közlekedés

7-8 04.09. Lakókörnyezet  
Munkahely, oktatási környezetek

9-10 04.23.. Kikapcsolódás, pihenés terei. Rekreáció a természetben 
Betegség, öregedés terei. Deviancia és tér

11-12 05.07. Szakrális terek, spiritualitás a térhasználatban 
Környezet- és természetvédelem, fenntarthatóság

a félév elismerésének feltételei:

A félév elfogadásának gyakorlati és elméleti munka egyaránt feltétele: beadandó egy épített vagy természeti 
környezet vagy elemei – épület, park, helyiség, utca, műalkotás, utcabútor stb. – részletes elemzése egy vagy több 
választott környezetpszichológiai szempont szerint (pl. térhasználat, zsúfoltság, érzelemkiváltó jelleg stb.). 

A választott szempont, elemzendő probléma környezetpszichológiai szakirodalmi „felvezetése” (pontos 
hivatkozásokkal) és szakszerű tárgyalása a dolgozat része. A dolgozat műfaja: elemző esszé, amely formáját és 
tartalmát tekintve feleljen meg a tudományos írásművek követelményeinek. A korrekt és adekvát szakirodalmi 
hivatkozás küszöbkövetelmény (a hivatkozás szabályait nem követő munka nem értékelhető). 

Szövegterjedelem (mellékletek nélkül): min. 8. – max. 12 oldal. A szövegszerű részhez mellékelni kell a választott 
helyszín dokumentációját (fotóit, alaprajzát stb.).  

A munkát elektronikusan is el kell küldeni a dam@eik.bme.hu emailcímre (cd-n is leadható), és egy nyomtatott 
példányt is le kell adni az E. épület VII/715-ben (a Szociológia és Kommunikáció Tanszék titkárságán). Az elemzések a 
környezetpszichológiai archívumba kerülnek. 

Határidő: 2014. június 6. Ezen a napon 14 óráig lehet leadni az épületben a nyomtatott munkákat a 
dokumentációkkal együtt, és e nap éjfélig kell beérkeznie az elektronikus változatoknak (email).  
Pótlás: az elemzés késedelmes küldése lehetséges június 13. éjfélig, a nyomtatott változat leadása jún. 13. 12 óráig – 
a késés egy jegy levonással jár. A június 15-a után beadott munkák jegye feleződik. 

A beadott munkákat átnézem, írásban és szóban részletes visszajelzést adok. Ennek időpontja: 2012. június 18. 10 
óra, helyszíne az E. épület (a termet később egyeztetjük). Az értékelés alapján megajánlok egy jegyet. Jegyjavítási 
igény, illetve elégtelen (1) munka esetén a javasolt korrekciókat el kell végezni a dolgozatban, vagy (2) a munka 
szóban „megvédhető” egy, az elemzés témájához kapcsolódó tétel megbeszélése során. 
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