
Magyarországon a rendszerváltásig csak Budapesten
folyt építészeti képzés, ezt követően indultak el a
regionális egyetemek építésziskolái. A jelenlegi palettán
belül a Debreceni Egyetem építészképzése egyre
fontosabb helyet foglal el annak köszönhetően, hogy a
tudatosan alacsony hallgatói létszámmal, emelt szintű
műtermi képzés valósítható meg. Az oktatók és a
hallgatók így aktív szellemi közösséget alkothatnak,
melynek következménye a tanszéket körülvevő pezsgő
szellemi élet, konferenciák, előadások, pályázatok sora.

30 fős évfolyamaink személyes képzést, közvetlen
tudásátadást tesznek lehetővé. A képzés konzultációs
formában zajlik, kiemelt szerepet kap a csapatmunka.
Fiatal és energikus tanszéki stábunk vezetésével
hallgatóink akadémikus hagyományok terhétől
mentesen, szabadon kísérletezhetik ki gondolkodás-
módjukat. Diákjaink előadói képességeit a
versenyszférára készülve számos tervismertetéssel,
nyilvános tervbemutatóval, kiállítással fejlesztjük.

Képzésünkben kiemelt hangsúlyt fektetünk az alkotói
szemlélet kialakítására. Féléves feladatainkkal
kapcsolatban a kreatív problémamegközelítést,
megoldókészséget fejlesztjük. A proaktivitás, a
problémameglátás és feltárás készsége ma már
hozzátartozik a versenyképes mérnöki
teljesítményhez.

Kurzusaink során kiemelt figyelmet szentelünk az
emberi környezet kialakításának kérdésére, használati
terek és lakóterek méretezésének, funkcionális
összefüggéseinek megismerésére, az építészeti
funkcionalitás és téralakítás összefüggéseinek
vizsgálatára. Lakóépületekkel foglalkozó tárgyaink
széles ismereteket adnak a hallgatók kezébe.

A tanszék által képviselt szakmai szemlélet szerint
minden építésznek társadalmi felelőssége tudatában
kell alkotnia, léteznie. Ezen hozzáállást a középület
tervezési és ismereti kurzusainkkal képviseljük a
hallgatók felé, biztosítva számukra azt, hogy széleskörű
várostörténeti, városfejlesztési, középület tervezési
ismeretekre tegyenek szert. Ezzel életképes szemléletet
adva kezükbe a későbbi szakmai sikereikhez.

Képzésünkkel az építészet egyes részterületeinek
szintézisére törekszünk. A komplex és diplomatervezés
félévek a mérnöki alkotói és egyéb szakági ismeretek
összegzésének módjára vezetnek rá. Nyitott módon
közelítve az építészetet annak lehetőségét is biztosítjuk,
hogy a hallgatók adott esetben az egyes mérnöki
területekben mélyítsék el tudásukat (tartószerkezetek,
épületszerkezetek, konstruktőri tervezés)
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tanulunk...és lemegyünk a térre, az utcára...
...egész jól élünk...házakban...meg dolgozunk vagy

...végülis ez mindegy...az viszont nem, hogy hol...mert
csak egyszer élünk...ez komoly, úgyhogy...

legyél Te is nagymenő, legyél Te is építész!



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


