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  ÉPÍTÉSZ   

 alap- és mesterszak   
 Debreceni Egyetem Műszaki Kar 
 ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK   



 ÉPÍTÉSZET  

 / művészeti és mérnöki ismeretek kreatív ötvözete  



 KÉT LÉPCSŐS KÉPZÉS  

  alap- és mesterszak a mobilitásért, a rugalmas képzésért  

 BSc  

 MSc  



 ALAPKÉPZÉS / BSC  

 építészeti ismeretek / irányítás melletti feladatmegoldáshoz  
 / mesterképzésben való továbbtanuláshoz  



 MESTERKÉPZÉS / MSC  

 építészeti tervezés és belsőépítészet specializáció 
 / önálló építészeti munkavégzés 
 / doktori képzés lehetősége 



 ISKOLA - KÖZÖSSÉG  

 / kis létszám - aktív szellemi élet  



 MŰTEREM KÉPZÉS  

 / gondolati szabadság  

 



 INNOVÁCIÓ  

 / kreatív mindennapok  



 SZINTÉZIS  

 / mérnök és művész  





 HUMÁNUS KÖRNYEZET  

 / lakóépületek  



 TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS  

 / középületek  



 KÉZÜGYESSÉG  

 / művészi látásmód  



 ANYAGISMERET  

 / valós tapasztalások  



 MEGTAPASZTALÁS  

 / szakmai gyakorlat  



 MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK  

 / megélt tervek  



 KULTURÁLIS ESEMÉNYEINK  

 / társadalmi kapcsolatok  



 DICSŐSÉGTÁBLA  

 / kiemelkedő eredmények  



 ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK  

 / inspiráló környezet  



  SZÁRÍTÓ MŰHELY   

 / közösségi alkotóház 



  AKTÍV PARTNEREK   

 / sokszínű tevékenység 
 / cégek / intézmények / egyetemek / városok   



  AKTÍV PARTNEREK   

 / sokszínű tevékenység 



  AKTÍV PARTNEREK   

 / megvalósult lehetőségek  



  KIS LÉTSZÁM   

 / rugalmas képzés  



  KIS LÉTSZÁM   

  / rugalmas képzés  
 / egyedi módszerek  
 / meghívott előadók  
 / különleges témák   



  ÉPÍTÉSZ   

 alap- és mesterszak   
 Debreceni Egyetem Műszaki Kar 
 ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK   

   LEGYÉL TE IS ÉPÍTÉSZ!   

  FB.ME/DEBRECENIEPITESZTANSZEK   

  EPITESZ.UNIDEB.HU   



 RAJZ ALKALMASSÁGI VIZSGA  

 / alapvető rajzi készség, térlátás, kreativitás megléte 
 / 2022.05.26-27.  

_  Látvány utáni szabadkézi rajz beállított mértani testcsoport alapján 
_  Megadott alaprajz alapján látszati rajz készítése szabadkézzel 
_  Kreativitás teszt: vizuális készségek, problémamegoldó képesség, térlátás felmérése.  

 Külön felkészülést nem igényel.



 RAJZ ALKALMASSÁGI VIZSGA  

 / alapvető rajzi készség, térlátás, kreativitás megléte 
 / 2022.05.26-27.  

_  Látvány utáni szabadkézi rajz beállított mértani testcsoport alapján 
_  Megadott alaprajz alapján látszati rajz készítése szabadkézzel 
_  Kreativitás teszt: vizuális készségek, problémamegoldó képesség, térlátás felmérése.  

 Külön felkészülést nem igényel.



 ELŐKÉSZÍTŐ TANFOLYAM  

 / február közepétől 
 / 30 órás, 30.000 Ft 
 / részletek a tanszéki honlapon 
 / epitesz.unideb.hu   

 RAJZ ALKALMASSÁGI VIZSGA  

 / alapvető rajzi készség, térlátás, kreativitás megléte 
 / 2022.05.26-27.  

http://epitesz.unideb.hu
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