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Az Építészettörténeti és Műemléki Tanszék elkötelezett abban, hogy az 
Építészmérnöki Kar sokszínű tudásbázisának egyik alapvető területét magas 
szinten gondozza az oktatás, az alkotás és a tudomány oldaláról is. Az 
épített örökség tárgyi és szellemi értékei a jövő fenntartható fejlődésének 
bázisát jelentik. Felelősségünk, hogy a hallgatók olyan kompetenciákat és 
tudást sajátítsanak el, amelyek alkalmassá teszik őket épített környezetünk 
értő kezelésére.  A hatósági kontroll visszaszorulásával a tervező építész 
felelősége jelentősen megnő e környezet értékeinek értő gondozásában. 
Ezekre az új keletű kihívásokra a hallgatókat mind elméleti, mind gyakorlati 
téren fel kell készítenünk. 

Az „Építészeti Örökség Specializáció” a tanszék oktatási rendszerében e 
területeken való elmélyülést és alkalmazható gyakorlati ismeretek 
megszerzését teszi lehetővé. Tanszékünk egyszerre több diszciplínát és 
művészeti területet is gondoz. Ezek: a képzőművészet- és építészettörténet, 
az „alkalmazott építészettörténet” - építészeti alaktan és műemlékfelmérés, 
építészetelmélet és a műemlékvédelem elmélete és gyakorlata, valamint a 
műemléki tervezés speciális ismeretei.  

Az Építészeti Örökség Specializáció tárgystruktúrája különös hangsúly ad az 
épített örökség történeti és épületkutatásánek, műemléki értékvizsgálatának 
történeti szerkezeteinek és tervezési módszereinek hangsúlyosabb 
oktatására. A műemléki tervezés speciális módszertanának bemutatása több 
elméleti és gyakorlati támogatással valósul meg. A hallgatók számára 
közvetlen tapasztalatokat kívánunk nyújtani a valós műemléki feladatok terén. 
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