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Tantárgyfelelős: Dr. Kisfaludy Márta
Oktató:
Dr. Hottó Éva , Korona Péterné
Előtanulmányi feltételek (kóddal is):
Ruha- és bőripari termékkonstrukció I. RTTRK1FVNC
Heti óraszámok:
Előadás:
Tantermi gyakorlat:
Laborgyakorlat: 1
1
-

Számonkérés módja (s; v, é)

v

A képzés nyelve:

magyar

A tárgy órarendi H: 11.40-13.20 (D.305);
Ea. páratlan heteken
helye:
Gyak: páros heteken

A TANANYAG
Oktatási cél:
Öltözékek kialakításának főbb szempontjai. Alapvető ruhamodellezési megoldások bemutatása és kipróbálása.Bőr
kiegészítők szerkesztésének, modellezési alapelveinek megismerése.
A TÁRGY RÉSZLETES LEÍRÁSA, ÜTEMEZÉS:
Előadás témakörei:
Oktatási hét

Témakör

Oktató

1.

Női kosztüm szerkesztése kétvarrásos ujjal. Eléjre szerkesztett gallér konstrukció.

Dr. Hottó Éva

2.

-

3.

Bélelt ruhadarabok, bélésminták modellezése.

4.

-

5.

Nadrágmodellezések.
Kosztüm bélésmintáinak modellezése I.

6.

-

-

7.

Szünet (ledolgozva az 5. héten)

-

8.

-

-

9.

Sziluettformák modellezési megoldásai

10.

-

11.

ZH.

12.

-

13.

Pót ZH. Divatbemutató összeállítása.

Dr. Hottó Éva
Szo. (munkanap áthelyezés)

Dr. Hottó Éva

Dr. Hottó Éva
-

Ruhakonstrukciók kötött alapanyagból

Dr. Hottó Éva
Dr. Hottó Éva

14.

-

Gyakorlat/Labor gyakorlatok témakörei:
Oktatási hét

Témakör

1.

-

2.

Női kosztüm modellezése 1:1 méretnagyságban

3.

-

4.

Kosztüm szabásminták készítése

5.

-

6.

Kosztüm bélésminták készítése II.

7.

-

8.

A lábbeli viselet története. A lábbeli típusok.

9.

-

10.

A lábbeli konstrukciója.

11.

-

12.

Bőr kollekció összeállításának szempontja.

13.

-

Oktató
Dr. Hottó Éva
Dr. Hottó Éva
Dr. Hottó Éva
-

Kosztümminták leadása.

Korona Péterné
Korona Péterné
Korona Péterné
-

Beadandó feladatok értékelése.
Dr. Hottó Éva Korona Péterné
MINDKÉT CSOPORTNAK a kiállítás berendezése.
Félévközi követelmények
Foglalkozásokon való részvétel:
Kötelező a részvétel az előadáson és a gyakorlatokon. A félév eredményes teljesítéséhez az előadásokon elhangzott
anyag ismerete szükséges.A megengedett hiányzások számát az aktuális Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ)
határozza meg.
14.

Zárthelyik, jegyzőkönyvek, beszámolók, stb. (száma, időpontja):
8. hét
Kosztüm rajzok beadása
11. hét
ZH.
13. hét
pót ZH
14. hét
egyéni projektfeladat értékelése

Az aláírás megszerzésének/félévközi jegy kialakításának módszere:
Az aláírás megszerzésének feltétele az eredményes zárthelyi dolgozat és a félévközi munkák megfelelő szintű elkészítése.
Az elégséges zárthelyi osztályzathoz a maximális pontszám 50%-át kell elérni.A kiadott évközi feladatok beadási
határideje: 8. hét gyakorlati óráján. Határidő után csak késedelmi díj fizetése mellett adható be feladat, legkésőbb a
megadott határidő +1 oktatási hét időtartamig, ill. az utolsó oktatási napig. Ha valakinek a megadott időpontig nincs
elfogadott beadandó feladata a tárgyból, aláírás megtagadva bejegyzést kap. Az a hallgató, akinek a szorgalmi időszak
végén aláírás megtagadva bejegyzést kapott, (az elégtelen ZH, vagy a beadandó feladatok miatt), a vizsgaidőszak első két
hetében egy alkalommal tehet kísérletet az aláírás megszerzésére.

A vizsga módja (írásbeli, szóbeli, teszt, stb.) és értékelési módszere:
Szóbeli vizsga az előre megadott témakörökből. A vizsgajegy 40%-ban a félévi munka, 60%-ban a szóbeli felelet
függvénye.

Kötelező:

Ajánlott:

Egyéb segédletek:
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A tárgy minőségbiztosítási módszerei:
A tárggyal kapcsolatban évenként oktatói felülvizsgálat történik, melynek során figyelembe vesszük a tudásátadás
hatékonyságát, illetve a hallgatói és a végzettek által adott vélemények kiértékeléséből származó információkat. Az
értékelés alapján a tárggyal kapcsolatos fejlesztési akciók indíthatók, melynek területei
- a tudásátadás módszertana,
- a tananyag tartalma,
- az előadások és gyakorlatok egymásra épültsége.
A változtatásokról és azok eredményeiről évenkénti értékelést végzünk, erről feljegyzést készítünk és a bevált elemeket a
szakfelelős által szervezett ütemezéssel a tantárgyi program részévé tesszük.

