
kód: 
MFEPT32EE3 

köv: 

k 
tantárgy megnevezése: 
Építészettörténet II. (romanika - rokokó) 

tantárgy 
típusa: 
GH- 2 

tanszék: 

ÉSZ 

óraszám: 
2e/1gy 

nyelve: 
magyar 

kredit: 

3 
kurzusok oktatói: 

Halmos Balázs PhD 
előkövetelmény(ek) kódja: 

MFEPT31EE3 

dátum előadás: gyakorlat: 

0. hét Regisztrációs hét 

1. hét Bevezetés,  
Népvándorláskor, preromán építészet  

A középkori építészet térrendszerei 

2. hét A romanika építészete 1. – a Német-Római Császárság 
építészete. 

A középkori térlefedő szerkezetei 

3. hét A romanika építészete 2. – Interregionális áramlatok A középkori építészet szerkezeti rendszerei 

4. hét A gótika építészete 1. – A gótika kibontakozása 
Franciaországban, Francia katedrális-gótika 

A középkori építészet részletképzése  

5. hét A gótika építészete 2. – A gótika elterjedése Európában Az újkori építészet térrendszerei 

6. hét A gótika építészete 3. – Városi szerzetesrendek 
építészete, polgári gótika 

Az újkori építészet térlefedő szerkezetei 

7. hét Rajzhét 

8. hét Reneszánsz építészet 1. – A reneszánsz kialakulása. A 
Quattrocento egyházi építészete 

Az újkori építészet homlokzati rendszerei 

9. hét Reneszánsz építészet 2. – Paloták, villák, kastélyok 
 
 

Az újkori építészet nyíláskeretezési módjai, 
részletképzése 

10. hét Reneszánsz építészet 3. – A Cinquecento építészete Féléves feladat konzultációja 

11. hét Barokk építészet 1. – A barokk építészet kibontakozása 
Rómában. Itáliai barokk városi terek 

Zárthelyi  
 

12. hét Barokk építészet 2. – Centrális térkompozíciók. Városi 
paloták 

Féléves feladat konzultációja 

13. hét Barokk építészet 3. – Kastélyok. Hosszházas 
elrendezésű templomok. 

Pótzárthelyi 
 

14. hét rajzhét 

  
kötelező és ajánlott irodalom: 

Szentkirályi Zoltán: Az építészet világtörténete. Terc, Budapest, 2004. (400-566. oldal) 
Zádor-Sódor: Az építészet története – Középkor. Tankönyvkiadó, Budapest, 1986. 

Sódor Alajos: Gótika. (Az építészet története sorozat). Terc, Budapest, 2013. 

B. Szűcs Margit: Reneszánsz. (Az építészet története sorozat). Terc, Budapest, 2012. 

Szentkirályi Zoltán: Barokk. (Az építészet története sorozat). Terc, Budapest, 2012. 

  
Az aláírás és vizsgára bocsátás feltételei: 

félévközi zárthelyi teljesítése 
rajzfeladat elégséges szintű teljesítése 

  
számonkérési módok: 

írásbeli és szóbeli vizsga 
 

  
teljesítmény értékelés: 

A féléves jegy a zárthelyi, a rajzfeladat és a vizsga eredményének súlyozott átlaga: 
zárthelyi 20%; rajzfeladat 20%; vizsga 60%  (írásbeli 20%, szóbeli 40%) 

 


