D É K ÁN

Az előterjesztés címe: “A Jövő Építészkara - ÉPKAR 2020” stratégiai tervezési munkafolyamat
harmadik fordulójának döntései
Módosított határozati javaslat / 2019.06.25.
A Kari Tanács úgy dönt, hogy az alábbi pontok szerinti javaslatokkal “A Jövő Építészkara ÉPKAR 2020” stratégiai tervezési munkafolyamat harmadik fordulóját lezárja, és azokat
iránymutatásként fogadja el a következő munkafázisra.
Felelős: Dékán, Határidő: 2019.06. 26.

1) Megbíz egy munkacsoportot, hogy 2019.08.31-ig dolgozza ki a BSc és az MSc képzések sajátosságainak részleteit, figyelemmel a kétciklusú és az osztatlan képzés kapcsolatára, egymásra hatására is és terjessze a kari döntéshozói fórumok elé.
2) 336 kontaktórás (14 munkahét×24 kontaktóra) munkarendet határoz meg.
3) A hallgatói munkamennyiség optimalizása érdekében mindent megtesz annak érdekében,
hogy heti max. 7 tantárgy legyen félévenként a kari órarendben, ezzel párhuzamosan az
egyes tantárgyak esetében önmagukban és összefüggésükben is felülvizsgálja a hallgatóktól elvárt munkamennyiséget.
4) Az alapszakasz mintatantervében (1-6 félévben):
a) a tervezési tárgyak tömbösítve, alkotónapként kerüljenek be az egyes évfolyamok heti
órarendjébe,
b) az Ábrázoló - Rajz - Építészettörténet kötelező tantárgyak összesen 54 kredit kiméretűek,
a Műszaki-Mérnöki Tárgyak kötelező tantárgyai összesen 60 kredit kiméretűek, az Építészeti-Urbanisztikai Tervezési Tárgyak kötelező tantárgyai összesen 48 kredit kiméretűek,
c) a más karoktól átvett tantárgyak és az 5-6 féléves kötelezően választható tantárgyak öszszesen 18 kredit kiméretűek, lehetőleg 10+8 kredit megosztásban.
5) A specializáció szakasz mintatantervében (7-10 félévben):
a) 15 kredit szabadon választható tárgy, 5 kredit más karoktól átvett tárgy, és Műszaki-Mérnöki Tárgyak tématerület 8 kreditnyi kötelező tárgya jelenik meg, minden specializáció
tantervi egységnek tartalmaznia kell legalább 10 kredit Építészeti-Urbanisztikai Tervezési tantárgyat, 10 kredit Ábrázoló/Informatika – Rajz – Építészettörténet tantárgyat,
és 6 kredit Műszaki-Mérnöki tantárgyat a kötelező tárgyakon és a komplex és a diploma-munkán kívül,
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b) a specializáció tantervi egység felelőse a tématerülethez tartozó tanszék, a specializáció
kutatási és alkotási területén eredményt elért vezető oktatója, akit a kar fogad el,
c) a specializáció tantervi egységek bemeneti feltételei úgy kerülnek megfogalmazásra, hogy
minden hallgató, akinek a tanulmányi feltételei TVSZ szerint teljesülnek azok specializáción tudják folytatni az tanulmányaikat,
d) a specializáció tantervi egységhez a specializációfelelős döntése alapján vertikális műterem tartozik, mely oktatásba való beillesztését részletesen kell kidolgozni.
6) Egységes “mag tartalom”, mellett 4-6 egymással egyenértékű különféle speciális tudást reprezentáló tartalmakat rögzít a diploma-szabályzat, tématerületenként kapcsolódva a specializációkhoz és a specializációknak megfelelő bizottságokat hív össze a kar.
7) A tantervi átállás okozta bizonytalanság enyhítése érdekében a Kar vállalja a jelenlegi Kari
forrás- és költségallokációs eljárásrend 15.§ szerinti, a tanszékek arányának éves változását
±5-os határon belül tartó „csillapítási” szabály fenntartását legalább az átállás időtartamára.
8) A specializáció szakasz döntési javaslatai közül különösen az alábbi határozati pontok esetében a konszenzus megteremtésének érdekében, a dékán létrehoz egy ad hoc munkacsoportot, melynek tagjai július végéig kidolgozza a konszenzusos megoldást az említett három pontban és a végső Kari Tanácsi döntések előtt a képzés szakbizottságával megvitatja:
a) minden, a minőségi feltételeket teljesítő tudományos/művészeti tématerülethez, kapcsolódik “specializáció tantervi egység”, amelyek az aktuális Komplex és Diploma munkához
kapcsolódnak, és amelyek közös művelése megadja a lehetőséget a sokszínű MŰHELYEK
kialakulásának,
b) a specializáció tantervi egység indításához a kar szabályozást és eljárásrendet kapcsol a
fenntarthatóság és a működőképesség érdekében,
c) az egyes specializáció tantervi egységek 3 tantárgycsoportból épülnek fel: (1) komplex
vagy diploma munka, (2) a specializáció kötelező tárgyai, (3) kötelezően választható tárgyak, melyek szervezéséért a specializáció tartozik felelősséggel.

Budapest, 2019. június 25.
prof. Alföldi György DLA
BME ÉPK dékán
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