KÉZMŰVES ALKOTÓHÉT – 2016. MÁRCIUS 29. - 31.
a BME Épületszerkezettani Tanszéke a kari oktatási terv által meghatározott "alkotó
hét" szakmai elvárásaihoz illeszkedve - a korábbi évek bevált hagyományainak
megfelelően - ismét KÉZMŰVES ALKOTÓHETET szervez.
Ennek célja, hogy a résztvevők gyakorlati munka keretében behatóbban
megismerkedjenek az egyes építőanyagokkal, azok kivitelezési technológiájával, és
a használt segédanyagokkal, szerszámokkal.
A műhelymunkára az alkotóhét kedd, szerda és csütörtöki napján (március 29-31.
között) kerül sor. A teljesítés feltétele, hogy az egyes helyszíneken a munka fotókkal,
videóval – előre egyeztetett beosztás, vállalás szerint – dokumentálásra kerüljön, a
napi eseményekről egy-egy plakát készüljön.
Az idei évben az eddigi egyeztetések alapján
- tetőfedési és az ehhez kapcsolódó lécezési, fóliafektetési munkák, ismerkedés a
sajtolt beton cserepekkel, azok gyártásával és kiegészítő elemeikkel anyagok,
technológiák, festékszórás, (TERRÁN Tető, Kunszentmiklós; www.terranteto.hu)
- bitumen- és cementbázsú bevonatszigetelések, minőségi faanyagvédelmi
bevonatok anyagai, készítési technológiái (REMMERS Hungária, Törökbálint;
www.remmers.hu)
- bádogos és díszműbádogos munkák anyagai, szerszámai, alapvető fogásai és a
díszítő elemek sablonjai, préselési eljárás, (HOREX Kft., www.horex.hu)
Az utazás tömegközlekedéssel és/vagy személygépkocsikkal lehetséges, illetve az
első napon, a kunszentmiklósi utazáshoz bérelt busz áll rendelkezésünkre. A tényleges
napirendeket később pontosítjuk.
A részvétel előtanulmányokhoz és ágazathoz nem kötött, de ajánlott a témákhoz
való tanulmányok teljesítése, a legalább 5 lezárt félév, azaz elsődlegesen a harmad
és negyed évfolyamos hallgatókra számítunk.
A műhelymunkák miatt a csoport létszáma legfeljebb 20 fő lehet.
A jelentkezésnél a Tanszék az alábbiakat veszi figyelembe:
- a fentebb hivatkozott előtanulmányi idő,
- az Épületszerkezettani Tanszékhez való szorosabb kötődés (TDK, demonstrátori
feladatok, ÉPSZERK Klub látogatás, tanszéki szabadon választható tárgyakon való
részvétel, stb.).
Jelentkezés a ksomogyi@epsz.bme.hu címre küldött elektronikus levélben, név,
Neptun-kód, email-cím, és mobil telefonszám megadásával, legkésőbb 2016.
március 18.-án 12 óráig lehetséges. A felvételt nyert hallgatók listáját a Tanszék
legkésőbb március 18.-án 1400 óráig közzéteszi, míg a többi hallgató számára - a kari
megállapodás értelmében - ezt követően még lehetséges a más tanszékek által
szervezett programokra történő átjelentkezés.
Kérjük, jelezzétek azt is, ha valaki a második és a harmadik napon – üzemanyag
költségtérítés ellenében - személygépkocsival tud az eljutásban segíteni.
A lebonyolítással kapcsolatos egyéb tudnivalókat a későbbiekben pontosítjuk.
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