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szakismertető

Építőművész szak
Képzési forma, tagozat

Képzési idő

A képzés célja

Alapképzés Bachelor–BA, nappali tagozat
6 szemeszter a szak elvégzéséhez szükséges optimális képzési idő
Az építőművész alapképzési szak célja, olyan szakemberek képzése, akik képzettségük és
képességük révén építész stúdiók, vállalkozások, hatóságok és egyéb intézmények alkalmazásában az épített környezet tervezésében, menedzselésében elsősorban a művészeti
igényességet igénylő feladatok megoldásában – irányítás mellett – részfeladatokat látnak
el. Tervezési jogosultsághoz nem kötött területeken önállóan is tevékenykedhetnek.
A képzés célja továbbá, hogy a megszerzett ismeretek alapul szolgálnak a továbbtanulásra
a mesterképzésben, ill. egyéni vagy szervezett továbbképzésben.

Az oklevélben szereplő
szakképzettség megnevezése

Építőművész
végzettségi szint: alapfokozat

Az ideális jelentkező

– Jó térérzékkel rendelkezik, jól rajzol, rendszerező képességgel bír.
– Érdeklődik a szociális, kulturális ezen belül a művészeti, építőművészeti,
képzőművészeti, iparművészeti kérdések iránt.
– Általában érzékeny a művészetek területén – zene, irodalom,
mozgásművészet, fotóművészet, stb.
– Kreatív alkotó egyéniség.
– Intenzív munkára képes, konstrukciós érzékkel bír, rajzi kifejezőeszközöket ismeri,
számítógép ismerettel rendelkezik.
Főbb tárgyak

Művészeti tanulmányok: Rajz, színtan, formatan, anatómia, ábrázoló geometria,
Tervezési stúdiumok: Építészet, belsőépítészet és bútortervezés
Szakelmélet: Statika, épületszerkezettan, épületgépészet, villamosság, szaktörténet
Általános elméleti stúdiumok: Társadalomtudományi ismeretek, filozófiai ismeretek,
művészettörténet
Szakmai gyakorlatok
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Szakirányok

Továbbtanulási lehetőségek,
doktori képzés

A „szakma szépségei”

Elhelyezkedési esélyek
és lehetőségek

A képzés szakirányt nem tartalmaz, de a hangsúly a belsőépítészeti területre koncentrál.
Az építőművész alapdiploma (BA) megszerzése után MA Építész mester szak továbbképzési
lehetőség áll rendelkezésre, melynek alapítása folyamatban van.
A mester szak elvégzése után mindazok a továbbképzési lehetőségek rendelkezésre állnak, melyek általában az építész, illetve a művészeti továbbképzést jelentik. Doktori, illetve mesterfokozat szerezhető az Iparművészeti Egyetem Építész Doktori Iskoláján (DLA).
Ugyancsak továbbképzési lehetőség a Magyar Építőművész Szövetség szervezésében működő építész mesteriskolai program, melynek kétéves ciklusa után vezető tervezői minősítés pályázható.
A szakon végzett építőművész elsősorban az épített környezet tervezésében menedzselésében, elsősorban a művészeti tevékenységet igénylő feladatok megoldásában – írányítás
mellett - részfeladatokat látnak el. Tervezési jogosultsághoz nem kötött területeken önállóan is tevékenykedhetnek. A belsőépítészet területén tárgytervezői feladatokat is elláthat.
Szoros kapcsolatot tart a környezet alakításában részt vevő további szereplőkkel, társtervezőkkel, kivitelezőkkel, társművészekkel.
Az alapfokozaton szerzett BA végzettséggel rendelkezők keresett szakemberei az építész
ill. belsőépítész irodáknak, műtermeknek, továbbá vállalkozások, hatóságok és egyéb
intézmények alkalmazásában, valamint önállóan is tevékenykedhetnek.
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