
12. - -

13. pót zh.  High-tech design. Dr. Hottó Éva

9. ZH Dr. Hottó Éva

10. - -

11. Rektori szünet -

6. - -

7. Multikultúrális design. A termékkialakítás elvei és szabályai. Dr. Hottó Éva

8. - -

3. Szociális design. Termékfejlesztés jellemzői, szempontjai, menedzsmentje. Dr. Hottó Éva

4. - -

5.
Környezettudatos design. Feladatelemzés megfogalmazás, pontosítás. Termékkoncepció 

kidolgozása, éretékelése és kiválasztása.
Dr. Hottó Éva

Előadás témakörei:

Oktatási hét Témakör Oktató

1.
Design koncepciók. Termékéletpálya és termékkörnyzet. Termékötlet feltárás 

termékmeghatározás.
Dr. Hottó Éva

2. - -

Tananyagfelosztás és követelményrendszer

2017/18. 1. FÉLÉV

A TANANYAG

Oktatási cél:

A formatervezési-, szín- és design tanulmányok ismeretanyagára építve megismertetni a hallgatókkal a terméktervezési 

módszereket, eljárásokat, fejlesztési irányokat. Nemzetközi és hazai alkotók példáin keresztül bemutatni a termékkialakítés 

elveit és szabályait.

A TÁRGY RÉSZLETES LEÍRÁSA, ÜTEMEZÉS:

-

Számonkérés módja (s; v, é) v A képzés nyelve: magyar
A tárgy órarendi 

helye:

Cs. 8.00-9.40 páratlan 

heteken  D Ea II.

Előtanulmányi feltételek (kóddal is): -

Heti óraszámok: Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: - Laborgyakorlat:

Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Ipari termék- és formatervező mérnöki szak

Tantárgyfelelős: Dr. Csanák Edit Oktató: Dr. Hottó Éva

ÓBUDAI EGYETEM

IntézetRejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező

Jelleg (kötelező/ választható): kötelező Tagozat: nappali Félév a mintatantervben: 5

Tantárgy neve:

Tantárgy neve angolul:

RTTMS1RTNCNeptun kód:Terméktervezés módszertana I.

Methods of product design I. Kredit: 2



14. - -

Egyéb segédletek: 

Ajánlott:

Kötelező:

(1) Slézia József: Kortárs nemzetközi design. Design trend Kft. Bp. 2013.                                                                                                                                                                                                                 

(2) Slézia József: Kortárs magyar formatervezés. Design trend Kft. Bp. 2014.                                                                                                                                                                                                          

(3) Zalavári József: A forma tervezése. Design ökológia. Scolar Kiadó Bp. 2008.

(1) Charlotte and Peter Fiell (szerk.): Design a 21. században. Taschen/Vince Kiadó Bp. 2004.

https://elearning.uni-obuda.hu/  

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.

A vizsga módja (írásbeli, szóbeli, teszt, stb.) és értékelési módszere:

Írásbeli vizsga

IRODALOM

Az aláírás megszerzésének/félévközi jegy kialakításának módszere:

Az aláírás megszerzésének feltétele az eredményes zárthelyi dolgozat és a beadandó feladat  megfelelő szintű 

elkészítése. Az elégséges zárthelyi osztályzathoz a maximális pontszám 50%-át kell elérni. A kiadott évközi feladat beadási 

határideje: 3. hét óráján. Határidő után  csak késedelmi díj fizetése mellett adható be feladat, legkésőbb a megadott 

határidő +1 oktatási hét időtartamig. 

9. hét ZH

13. hét Pót ZH

Félévközi követelmények

Foglalkozásokon való részvétel:

Az előadásokon való részvétel kötelező.A megengedett hiányzások számát a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat határozza 

meg (a hiányzások száma nem haladhatja meg a félévi össz. óraszám 30%-át).

Zárthelyik, jegyzőkönyvek, beszámolók, stb. (száma, időpontja):

3. hét feladat beadás

https://elearning.uni-obuda.hu/

