


Az elmúlt évtizedet követő válság eredményeként a
szakmával kapcsolatos elvárások sokat változtak. A
beruházások visszaesése, társadalmunk kulturális
iránymutatás iránt erősödő igénye újfajta, értelmiségi
építész pozíciót követel. Az építészet ma sokkal inkább,
mint bármikor korábban a mérnöki, a bölcsészeti és
a művészeti diszciplínák azonos rangú határán
helyezkedik el. A mérnöki tudományokkal
párhuzamosan a bölcsészeti, kulturális és művészeti
készségek fejlesztésére is kiemelt hangsúlyt fektetünk.

Az esztétikai nevelést a tanszék társadalmi
feladatként vállalja magára, egyrészt a képzés során a
diplomáig kötelező rajzi tárgyakkal, másrészt a
gimnáziumi hallgatókig eljutó ismeretterjesztő
kiadványok, workshopok, kiállítások formájában. A
rajzolás direkt módon tanulható a rajzi formanyelv
folyamatos gyakorlásával, azok másolásával. Rajzi és
modellezési kurzusaink segítik a hallgatók vizuális
gondolkodásának fejlődését. Legfontosabb céljuk a
vizuális koncentráció elsajátítása, a térlátás és a
kreativitás fejlesztése.

A műtermeinkben használható modellezőeszközök
kézműves munkát, az anyag tulajdonságainak
közvetlen megtapasztalását teszik lehetővé a hallgatók
számára. Napjainkban, amikor a szélesedő anyag- és
termékválaszték tengerében lehetetlen eligazodni, a
személyes, közvetlen anyagismeret kiemelten fontos.
Kapcsold ki a laptopod, ne félj, ha piszkos leszel
és csinálj a kezeddel valami izgalmasat! - lehetne
akár ez is a mottója az éves beton workshopunknak,
ahol hallgatóink új nézőpontból ismerkedhettek meg az
építőanyagok természetével és lehetőségeivel.

Képzésünknek mindinkább része, hogy a hallgatók az
egyetemi évek alatt valós feladatokkal is találkoznak.
A kötelezően előírt szakmai gyakorlatok
teljesíthetőségét építőtáborok szervezésével segítjük,
ahol a hallgatók saját terveik megvalósításán,
kivitelezésén dolgozhatnak. Az elmúlt években
önkormányzati és egyéb (HelloWood) segítséggel
rendszeresen szerveztünk felmérőtáborokat, balatoni
építőtáborokat.

Arra törekszünk, hogy a tervezési feladatok éles
kivitelezést, építési feladatot is jelentsenek, amelyben
konzulenseink és diákjaink együtt vehetnek részt, így
felbecsülhetetlen értékű szakmai tapasztalatot
szerezve. A legjobb hallgatói terveket megrendelőinkkel
egyeztetve tantárgyi kereteken belül készítjük elő
kivitelezésre, majd lehetőség szerint építőtáborban
segítjük megvalósulását. Munkánk eredményeként
adták át a hallgatóink által tervezett holokauszt-
emlékfalat, Debrecenben, a Pásti utcai ortodox
zsinagóga udvarán.

Oktatóink és a hallgatók által alkotott aktív szellemi
közösség következménye a tanszéket körülvevő
pezsgő szellemi élet, konferenciák, előadások,
pályázatok sora. Évente megrendezett szakmai
konferenciánk, egyetemi kiállításunk rendszerint
országos szakmai érdeklődést kelt. Képzésünk
minőségének elismerését jelenti, hogy a szakmailag
legismertebb építészek rendszeresen járnak
vendégként Debrecenbe előadásokat tartani.
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jellege. A hallgatók nem csak a kurzusokon, de
építéshelyi látogatáson, vagy akár saját munkájuk
kivitelezésében is részt vehetnek. Tanszékünk
sajátossága, hogy mindannyian praktizáló
építészek vagyunk, így oktatói referenciánk a
szakmagyakorlás tapasztalatából fakad. Pályakezdő
diákjaink számára a tanszékhez köthető,
Debrecenben és Budapesten elismert
építészirodáink közvetlen elhelyezkedési
lehetőséget jelentenek.

Munkánkkal kapcsolatban folyamatos visszajelzést
jelentenek számunkra hallgatóink sikerei:
külföldi ösztöndíjas tanulmányok, külföldön
elhelyezkedő diákok, OTDK díjak, országos és
nemzetközi hallgatói pályázati eredmények,
országos diplomadíjak. Ezzel párhuzamosan
oktatói csapatunk is számtalan elismeréssel
büszkélkedhet.

Képzésünk egyedi karaktere annak gyakorlati


