KÉZMŐVES ALKOTÓHÉT
A BME Épületszerkezettani Tanszéke a kari oktatási terv által meghatározott "alkotó hét"
szakmai elvárásaihoz illeszkedve - a korábbi évek bevált hagyományainak megfelelıen ismét KÉZMŐVES ALKOTÓHETET szervez.
Ennek célja, hogy a résztvevık behatóbban megismerkedjenek az egyes
építıanyagokkal, azok kivitelezési technológiájával, és a használt segédanyagokkal,
szerszámokkal.
A gyakorlati mőhelymunkára az alkotóhét kedd, szerda és csütörtöki napján (április 1719. között) kerül sor.
Hétfıi napon a szervezett elıadásokon, épületlátogatásokon való részvétel is
lehetséges, illetve ajánlott, míg pénteken - a kari zárórendezvény keretében - az egyes
mőhelyekben készített kisebb munkadarabok, valamint a három nap történetét
összefoglaló film, plakát és fotódokumentáció kerül bemutatásra. Ezek összeállítása a
résztvevık kötelessége.
Az idei évben az eddigi egyeztetések alapján
- acélszerkezeti falkazetta és könnyőszerkezetes falpanel szerelés,
- tetıfedés betoncserép alkalmazásával,
- szigetelési és/vagy bádogozási munka lesz a három nap programja.
Az utazásokhoz részben kapunk buszt, másrészt személygépkocsikra lesz szükség.
A részvétel a tervezési és a mőszaki szakirányon tanuló hallgatók számára egyaránt
megengedett, de "mőszaki" jellegő alkotóhét teljesítése a tanulmányok során csak
egyszer lehetséges. A mőhelymunkák miatt a csoport létszáma legfeljebb 20 fı lehet.
Ajánlott a legalább 5 lezárt félév, azaz elsıdlegesen a harmad és negyed évfolyamos
hallgatókra számítunk.
A jelentkezésnél a Tanszék az alábbiakat veszi figyelembe:
- mőszaki, így a "kézmőves alkotóhét" csak egyszer teljesíthetı,
- a fentebb hivatkozott elıtanulmányi idı,
- az Épületszerkezettani Tanszékhez való szorosabb kötıdés (demonstrátori feladatok,
ÉPSZERK Klub látogatás, tanszéki szabadon választható tárgyakon való részvétel, stb.).
Jelentkezés az enandori@epsz.bme.hu címre küldött elektronikus levélben, név,
Neptun-kód, email-cím, és mobil telefonszám megadásával, legkésıbb 2012. április 10.én 24 óráig lehetséges. A felvételt nyert hallgatók listáját a Tanszék legkésıbb április
25.-én 12,00 óráig közzéteszi, míg a többi hallgató számára - a kari megállapodás
értelmében - ezt követıen még lehetséges a más tanszékek által szervezett
programokra történı átjelentkezés.
A lebonyolítással kapcsolatos egyéb tudnivalókat a késıbbiekben pontosítjuk.
Horváth Sándor és Pataky Rita
a "kézmőves alkotóhét" szervezıi

