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I. 

Az Előterjesztés tartalmi követelményei 

 

A) AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKMAI INDOKAI, ELŐZMÉNYEI, SAJÁTOSSÁGAI  

Az Urbanista Felsőfokú Szakirányú Továbbképzés tantárgystruktúrája a 2008-as akkreditáció 

óta változatlan. Az eltelt időben a képzési forma környezetében számos változás történt, 

amihez a tantárgystruktúra tervezett módosításával szeretnénk alkalmazkodni.  

A szakmai változtatás előkészítéséhez a Kari Tanács 2022. február 25-én jóváhagyta a képzés 

új szakbizottságát (Szabó Julianna PhD, Kissfazekas Kornélia PhD, Dr. Nagy Béla) 

Így a módosítás elsődleges céljai: 

• a gyakorlati tárgyak megfeleltetése a településtervek új rendszerének; 

• a szakmai hangsúlyeltolódások, elsősorban a fenntarthatóság előtérbe kerülésének 
érvényesítése; 

• a hallgatók egyre változatosabb szakmai előképzettségének és érdeklődésének 
kiszolgálása; 

• a terepi és tantermi gyakorlatok alkalmazkodása a várhatóan pandémiamentes 
időszakokhoz; 

• a szakdolgozat-védések arányának növelése folyamatos számonkéréssel az utolsó 
félévben.  

A céloknak megfelelően a meglévő elméleti tárgyak kimérete 6 kreditről 5-re csökken, a 

gyakorlatok és a szakdolgozati szeminárium súlya és aránya a képzésben növekszik. A 

tantárgyak sorrendje megváltozik, ennek megfelelően a NEPTUN kódok új elosztását 

javasoljuk. 

B) AZ ELŐTERJESZTÉS FŐ CÉLKITŰZÉSEI  

Az előterjesztés célkitűzése az, hogy a képzés megújításának és további működtetésének 

magas szintű szakmai hátteret biztosítson.  

C) KOORDINÁCIÓ EREDMÉNYE 

A tantárgystruktúra tervezett módosítását a Tanszékvezetői Értekezlet tárgyalta. 

D) VÁRHATÓ HATÁSOK 

A képzés az aktuális szakmai elvárásoknak megfelelően megújul. 

E) VÁRHATÓ KÖLTSÉGKIHATÁSOK 

Az előterjesztésnek és elfogadásának számszerűsíthető közvetlen költségkihatásai nincsenek. 

 

F) KAPCSOLÓDÁS MÁS ELŐTERJESZTÉSHEZ, SZAKMAI ANYAGHOZ 
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G) MELLÉKLETEK 

Az Urbanista Felsőfokú Szakirányú Továbbképzés tantárgystruktúra változásának rövid 

összefoglalója. 

A módosított tantárgyi adatlapok. 

 

II. 

Határozati javaslat 

 

 
1. A Kari Tanács úgy dönt, hogy elfogadja az Urbanista Felsőfokú Szakirányú Továbbképzés 
módosított tantárgystruktúráját és a hozzá tartozó tantárgyi adatlapokat.  
 

 

A végrehajtás határideje: azonnal 

A végrehajtásért felelős: Alföldi György DLA dékán 

 

Kérem a tisztelt Kari Tanácsot az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadására. 

 

Budapest, 2022. május 24. 

 

Szabó Árpád DLA 

tanszékvezető, előterjesztő 

Urbanisztika Tanszék 

 


