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DÉKÁNI ELŐSZÓ

Egy egyetemi kar mindig egyben szoros
közösség is, és minden közösség életében
időről időre eljön az a pillanat, amikor
értékelnie kell a helyzetét, adottságait,
lehetőségeit, és új, inspiráló célokat
kell maga elé tűznie. A pécsi orvoskar
nagyszerű, izgalmas és tartalmas hagyományokkal rendelkezik. Elődeink olyan
örökséget hagytak ránk, amelyre bátran
építhetünk. Nyomdokaikba lépve alkottuk
meg a PotePillars-t, karunk stratégiai
tervét. E stratégiai terv négy pillére
a tanulási kultúra, a tudomány, az együttműködési terek kialakítása és a közösségi
(jól)lét szerveződésének területein tár fel
új lehetőségeket. Ennek a jövőképnek az
egyik legizgalmasabb és leglátványosabb
eleme a most kézben tartott építészeti
vízió. Az ebben lefektetett alapelvek,
gondolatok és lehetőségek célja az
inspiráció, a továbbgondolás katalizálása.
Egy olyan átfogó gondolati ívet szeretnénk
felkínálni, amely segít a további ötletek,
elképzelések felszínre hozásában, megvitatásában és beépítésében. Azt reméljük,
hogy mindezek együttes hatására olyan
nagyívű és ambiciózus stratégiai terv
bontakozik majd ki, amelyben megjelennek oktatási és tudományos igényeink,

megfelel a XXI. század követelményeinek,
és amelyet a közösségünk is a magáénak
érez. Az együtt gondolkodás vezethet el
minket oda, hogy a kari polgárok elköteleződjenek a közösen megálmodott
célok mellett, és ezzel megteremtődjön
a legfontosabb láncszem a koncepció és
annak megvalósítása között.
A koncepció kidolgozásának kiindulópontját az a felismerés adta, hogy
mindenki joggal várja el, hogy az alapvető
munkafeltételek mellett a munkahely
épített környezete, belsőépítészete
igényes, inspiráló és otthonos atmoszférát
teremtsen. A jelenkor tanulási kultúrája és
a modern tudományos munka új építészeti
megfogalmazásokat is igényel. Ahhoz,
hogy ezeknek megfeleljünk, a jelenlegi
infrastruktúránkat számos tekintetben
szükséges újra gondolnunk, értelmeznünk,
és azon elemeit fejlesztenünk is kell,
amelyeket a kor már meghaladott. Ez nem
megy egyik napról a másikra. A gondos –
természetesen a közös elképzeléseinkhez
igazodó – tervezéshez elengedhetetlenül
szükséges szakértők bevonása is. Az itt látható koncepció egy olyan együttműködés
gyümölcse, amelyben kari véleményformálók és kiváló külsős szakemberek tudása
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és tapasztalata alkot kimunkált egységet.
Ugyanakkor szeretnénk kiemelni, hogy
ennek a koncepciónak a tervvé formálása
és későbbi megvalósítása során továbbra is
nyitottak szeretnénk lenni a saját megfigyeléseink, a környezet, a technológia változása és az igények módosulása mentén a
folyamatos fejlesztés irányában.
A jövőnket illetően a kari polgárok elköteleződése esszenciális kérdés, enélkül a
tervek fabatkát sem érnek. Elköteleződés
pedig nincs bizalom nélkül: azt pedig meg
kell szolgálni, ki kell érdemelni. A bizalom
a legegyszerűbben úgy építhető, ha már
a legelejétől, az álmodozás és tervezés
fázisában is együttműködünk, figyelembe
vesszük és beépítjük az észrevételeket,
javaslatokat, együtt gondolkodunk és
mérlegelünk. Ha partnerek vagyunk.
Így a terv már nem csak néhány ember
álmodozását tükrözi, hanem egy egész
közösség megfontolt, átgondolt, előremutató értékrendszerét és céljait fejezi
ki. A megvalósítás első lépése az, hogy
leírjuk, elmondjuk, közreadjuk az alapelveket és azon konkrét elképzeléseket, ahol
most tartunk a gondolkodásunkban,
a tervezésben. Pontosan ezt a célt
szolgálja a most kézben tartott írás.

Szép és merész vállalkozás az, amibe most
közösen belefogunk. Merész, de nincs
olyan eleme, amelynek ne lenne meg
a realitása, hiszen a megvalósításhoz az
értékeink, a szándékunk és a tudásunk is
adott. Ezt az évtizedek alatt felhalmozott
tudáskoncentrációt, a rendszeresen
megjelenő igényes gondolatokat, és
a karunkon lévő cselekvésre kész, innovatív közösséget tekintem a PotePillars épített környezet koncepció biztosítékának.
Meggyőződésem, hogy nem lehet más
a célunk, mint hogy mindenkinek öröm
és büszkeség legyen a Karunkon dolgozni,
tanulni. A törekvéseink megvalósítása
érdekében pedig bátornak kell lennünk,
hideg fejjel és forró szívvel terveznünk.
A magam részéről biztos vagyok abban,
hogy ha elkötelezettek vagyunk és belevágunk, akkor hosszú évekre megalapozzuk
Karunk fejlődését! Van és lehet ennél
vonzóbb célunk?

Tisztelettel,
Dr. Nyitrai Miklós
dékán

FŐÉPÍTÉSZI ELŐSZÓ

Nem járt úton járunk…
Nem járt úton járunk, de nem is tehetünk
mást! Nem csak azért, mert a javában
zajló tudásipari forradalom vehemensen
rajzolja át a világunkat, hanem leginkább
azért, mert az egyetem sok szempontból e változások epicentrumában van!
Az építészeti tér, a hely, és a benne
élő lokális tudásközösségek azonban
nemhogy elvesztenék a jelentőségüket a
digitalizáció elterjedésével, épp ellenkezőleg: a legfontosabb erőforrást jelentik
a legélesebb elmék vonzásában.
A témánk az épített környezet, de ez a
mű mégsem elsősorban az építészeknek
szól, hanem minden egyetemi polgárnak,
aki e falak között tölti a mindennapjait.
Arra szeretnénk sarkallni ugyanis az olva-

sót, hogy fedezze fel velünk az építészet
világát és azt, hogy milyen lehetőségeket
tartogathat ez a világ számára. Az a
meggyőződésünk ugyanis, hogy az épített
környezet nem egy semleges és passzív
közeg, hanem aktív formálója a benne élők
mindennapjainak, sőt – bizonyos korlátok
között - ők maguk is aktívan alakíthatják
céljaiknak megfelelően, ezért fontos
pillére az Orvostudományi Kar jövőjének
és versenyképességének is.
Az építészet műfajából fakadóan szokatlanul nagy távlatokban kell gondolkoznunk, hiszen azok az építőkövek, amiknek
a helyét most keressük, az elkövetkező
fél évszázadra meg fogják határozni a kar
életét. Nem egyszerű azonban a jövőről
hitelesen gondolkodni. Ki kell tudnunk
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lépni a jelen komfortzónájából és fel kell
ismernünk azokat a jövőbe mutató mintázatokat, amelyek várhatóan nem vesztik
majd érvényüket az új épületek időhorizontján. Ráadásul nem elég a személyes
perspektívánk, meg kell próbálni belehelyezkedni a jövő oktatóinak és diákjainak
a nézőpontjába is, hiszen az ő generációjuk világát határozzuk meg leginkább.
Szokatlan a műfaj is, hiszen az építészettel kapcsolatba kerülve jellemzően
konkrét térbeli megoldásokkal találkozunk. Ez a mű azonban több lépést
hátralépve arra vállalkozik, hogy olyan
új kereteket határozzon meg, amikből
jövőálló konkrét építészeti megoldások
születhetnek majd. Azt reméljük, hogy az
építészeti víziót olvasva jól látszik majd,
miért kellett visszalépnünk az elvek szintjére, és a felsorolt példákból, valamint a

kidolgozott konkrét forgatókönyvekből
az is érzékelhetővé válik, hogy milyen
módokon ölthetnek ezek az elvek testet.
Nagy a felelősségünk! Azt gondolom
ugyanis, hogy a versenyképes épített
környezet nem csak a karon folyó kutatás
és oktatás minősége, vagy a kar hallgatóvonzó képessége szempontjából fontos,
de példaértékű lehet az egyetem egésze
számára is. Azt is látnunk kell ráadásul,
hogy ezekből a változásokból bontakozhat ki itt helyben az a tudásipari fordulat,
ami irányt mutathat majd Pécs gazdasági
alapjainak az újjáépítésében is.

Üdvözlettel:
Dr. Csaba Ders
főépítész

BEVEZETÉS

Az építészeti vízió a kar hosszú távú
fejlődési stratégiájának részeként jön
létre, összhangban a tanulási kultúra
koncepcióval. A PotePillars a pécsi
orvoskar vezetése által kijelölt irányokat
mutatja be, a tanulási kultúra és az
épített környezet párhuzamos, egymást
támogató, fenntartható fejlesztését tűzi
ki célnak.
A világ, úgy tűnhet, teljesen felborult,
azonban hamarosan létre fog jönni
egy új rend, egy új normális. Lesz, ami
gyökeresen más lesz és ami a régi marad,
az emberek térrel kapcsolatos viszonya mindenképpen változásokon fog
átmenni. Ezeket a folyamatokat ráadásul
2020-ban a járvány is felgyorsította,
de fontos kiemelni, hogy nem az idézte
elő őket, anélkül is végbemennének. Az
oktatás és a munkahelyek világában már
régóta megfigyelhetők ezek a trendek,
és bizonyos újító, haladó helyeken végbe
is mentek már ezek a változások.

1

azonosításra a jelenlegi trendek és az
oktatási létesítmények kiemelkedően
fontos elemei.
A tanulmány második része szinte egy
önálló elem, aminek célja a harmadik
rész megalapozása, egy közös szókincs
létrehozása. Itt bemutatásra kerülnek az
oktatáshoz kapcsolódó tevékenységek
és tértípusok, ezek összefüggései,
az együttműködés terei.
A tanulmány harmadik része az
építészeti és belsőépítészeti vízió.
A vízió bemutatja, milyen lehet az élet
a jövőben a campuson. Ezután kifejtésre
kerülnek a vízió kulcsfogalmai és a
megvalósításhoz szükséges eszközök.
Összeáll egy koncepcionális építészeti
program, amire építve kialakul a funkció-

A jövőben a most előfutárnak számító
terek fognak széles körben elterjedni.
A tanulmány nem egy konkrét tervet mutat be, hanem a lehetőségek vizsgálata
alapján egy személyre szabott eszközkészletet ad, mely segít a párbeszédben,
döntések meghozatalában. Építőelemeket mutat be a későbbi részletes tervezéshez, emellett olyan alap szempontokat
ismertet, melyekre mindenképpen
gondolni kell az egyetem fejlesztésének
kapcsán. Ebben a műfajban nem állt rendelkezésre hazai előzményanyag, egyedül
a MOME Integrált Intézményfejlesztési
Programja, mely hasonló mélységben
dolgozza ki egy felsőoktatási intézmény
megújulását.1
A tanulmány első része a vizsgálati
munkarész. Ebben részletes bemutatásra
kerülnek az oktatásban végbemenő
változások, megvizsgáljuk az intézményt,
az épületet és a helyszínt. Nemzetközi
példák értékelésén keresztül kerülnek

Kopek Gábor – Barcza Dániel – Derényi András – Halasi Rita Mária – Juhász Ákos
– Kovács Dániel (2015): MOME Laboratory – Kreatív Innovációs Tudáspark Integrált
Intézményfejlesztési Program I. kötet, MOME Laboratory, 2015 mome.hu/storage/
Downloadable/modellvaltas/MOME_Laboratory.pdf (utolsó letöltés: 2020.11.18.)
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séma és a funkciók elhelyezése. Bemutatunk verziókat az épületbe való
beavatkozás mértékéről, a minimális
átalakítástól a teljes lebontásig és újjáépítésig. Az épület kiemelt funkcióinak
(intézetek, hallgatói terek, kert) részletesebb, több verziót felvető kidolgozása
konkrét kiindulópontokat nyújt a jövőbeli
tervezéshez. A részletmegoldásokról
készült gyűjtések ötleteket adnak a terek
kialakításához.
Összegzésként az épület jelenlegi struktúrája összevetésre kerül a felmerült
igényekkel, kirajzolódnak az ebből adódó
pozitívumok és akadályok. Végül az
ütemezés vizsgálata vázolja fel a projekt
megvalósíthatóságának lehetőségeit.

I.
VIZSGÁLATI MUNKARÉSZ

Ebben a részben először
ismertetjük az oktatásban
végbemenő változásokat
a régmúlttól kezdve a kortárs
elméleteken át a jövőig.
Megvizsgáljuk az intézmény
működését, az épületet
és a helyszínt. Nemzetközi
példák értékelésén keresztül
azonosítjuk a kortárs egyetemek
és az együttműködés tereinek
legfontosabb jellemzőit.

AZ OKTATÁS
VÁLTOZÁSAINAK
VIZSGÁLATA2

Az első fejezetben megvizsgáljuk
az oktatás történelem során
bekövetkezett strukturális
változásait, az elmúlt évtizedek
új tendenciáit és kitekintünk
a jövő oktatási tereiben rejlő
lehetőségekre is.

2.

A fejezet alapja egy korábbi Minusplus tanulmány, melynek szerzői:
Minusplus Generáltervező Kft.,
Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck Ákos, Turai Balázs, Szentirmai Tamás, Karácsony Tamás

Az elmúlt századokban, szinte egészen
a XX. század végéig az oktatás elméleti
háttere, és ezzel összefüggésben az
oktatási intézmények, az oktatás terei
– az osztálytermek, előadótermek – szinte
alig változtak.
Az európai oktatás történetében az antik
görögök szerepe rendkívül jelentős.
A különböző városállamokban eltérő módon
ugyan, de nagy jelentőséget tulajdonítottak
a gyerekek, fiatalok nevelésének. Ekkor az
oktatás főleg általános törvényszerűségekről
szóló kötetlen beszélgetésből, vitatkozásból
állt.3 Egy-egy tudós vagy filozófus köré
gyűltek össze a fiatalok, aki sétálgatás
közben magyarázott, vitatkozott tanítváVIZSGÁLATI MUNKARÉSZ
AZ OKTATÁS VÁLTOZÁSAINAK VIZSGÁLATA

nyaival, ennek megfelelően az oktatásnak
nem volt meghatározott helye, épülete, téri
struktúrája.
Az intézményesített oktatás alapjait Nagy
Károly teremtette meg a 9. században,
az iskolák kiterjedt rendszerét kialakítva
birodalma területén. Ekkor már nem a kötetlen beszélgetés volt a tanítás módszere,
kialakult az iskolai oktatás maihoz hasonló
szerkezete, meghatározott tananyagot
sajátítottak el a tanulócsoportok, elkezdtek
kialakulni az oktatási módszerek, a pontosan körülhatárolható tartalmú tantárgyak,
melyek fokozatosan egymásra épültek,
megjelentek az oktatást élethivatásnak
tekintő tanárok.

3.

Albert Ankel, 1862

1. Athéni iskola freskó a vatikáni Apostoli Palotában,
Raffaello Sanzio, 1511

A kezdetekben évszázadokon át a kolostorokban zajlott az oktatás, a hallgatók
nagy része is az egyházhoz kötődött,
szerzetes-, vagy világi papi növendékként.
Ekkor jelentek meg a tanulónkénti ülőhelyek, illetve alakult ki a frontális oktatás,
a tanító elválasztott ülőhelyével.
A középkorban jelentek meg Európában
az első egyetemek (universitas), amik
független, önrendelkező egységek voltak.
Az oktatás alapja az elmélkedés, a kritika
és az érvelés volt, a hit és a tudományok
kérdéseiben egyaránt.
A 13. században merült fel az egyháztól
valamelyest független iskola szükségessége a polgárság megerősödése
nyomán. A reneszánsz korszak jelentős
kulturális és társadalmi változásai során
jelent meg főleg a nagyobb városokban
az osztályokra szerveződő oktatás, majd
az ellenreformáció során létrejövő jezsuita iskolákban alakult ki a mai értelemben vett osztály-tanóra típusú rendszer,
ahol az osztályokba nagyjából azonos
korú és tudású diákok jártak. A jezsuita
iskolákon kívül az oktatás rendszere,
időbeosztása ekkor még városonként
eltérő volt, a máig meghatározó osztályés tanórarendszert a cseh-morva

pedagógus, Jan Amos Komenský4 írta le
először részletesen a 17. században.
Az ennek nyomán meghatározóvá vált
osztálylétszámok, oktatási struktúrák és
az oktatás tereinek építészeti kialakítása
mind a mai napig meghatározó. A terek
tanárközpontú kialakítása a meglévő
intézmények és az újonnan épültek nagy
többségére továbbra is jellemző. Az
asztalok nehezen mozdíthatók, jellemzően egyirányú használatra alkalmasak,
a termek berendezése a frontális
oktatásra lett kialakítva, a helyiség infrastruktúrája alig alkalmas a megszokott
oktatási elvektől eltérő módszerekre.
Annak ellenére áll fenn továbbra is a
több évszázados hagyományos megoldás, hogy közben számos technológia
lett beemelve az oktatás menetébe, ám
ezek egyelőre alig változtatták meg az
oktatás tereit, elmaradt a technológia
és az épített környezet összehangolása,
ezáltal valós lehetőségeiket sem sikerült
teljeskörűen kiaknázni.

3. Iskolai vizsga a 19. században,

2. Középkori oktatást ábrázoló festmény,
Laurentius de Voltolina, 14. sz.

AZ OKTATÁS
STRUKTURÁLIS
VÁLTOZÁSAINAK
RÖVID TÖRTÉNETI
ÖSSZEFOGLALÁSA

Az úgynevezett szókratészi módszer az egyének közötti kooperatív érvelő párbeszéd
egy formája, amely kérdések felvetésén és megválaszolásán alapszik, segíti a kritikus
gondolkodást.

4.

Jan Amos Komenský (1592-1670) – cseh-morva pedagógus és író, a modern pedagógia megteremtője, számos jelentős, máig érvényes pedagógiai elv megfogalmazója.
Johannes Amos Comenius néven ismeri a világ, az Európai Unió iskolai csereprogramja
is róla kapta a nevét.
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AZ ELMÚLT ÉVTIZEDEK
ÚJ TENDENCIÁINAK
BEMUTATÁSA

4. Klasszikus egyetemi előadás

ÚJ ELMÉLETEK ÉS MÓDSZEREK
Az oktatás szerkezeti – és ezzel együtt téri
– átalakulását számos elméleti és gyakorlati kutatás, kísérlet eredményezte. Ezek
közül talán az egyik legjelentősebbek azok
az új oktatás-módszertani elméletek és
törekvések, melyek alapvetően a közoktatás átalakítása kapcsán fogalmazódtak
meg, először az Amerikai Egyesült Államokban és Angliában az 1980-as években.
Az addigi hagyományos alappilléreken,
VIZSGÁLATI MUNKARÉSZ
AZ OKTATÁS VÁLTOZÁSAINAK VIZSGÁLATA

azaz az íráson, olvasáson és számoláson
alapuló oktatás mellett5 egyre inkább
előtérbe kerültek olyan fogalmak, mint
kritikus gondolkodás, problémamegoldás, kommunikáció, együttműködés,
kreativitás és innováció.6 A tradicionális
megközelítés helyett a feladatalapú tanulás
került előtérbe, az előadás, tudásátadás
helyett az új neveléstan szerint a diákok
képezik magukat az oktatók felügyeletével.
Az új oktatási metódusok szakítanak
a hagyományos osztály-tanóra struktúrával – változó létszámú csoportok
dolgoznak együtt eltérő időtartamban,
gyakorisággal -, az egymástól független,
önálló szerkezetű tananyagokkal, illetve
nagymértékben támaszkodnak a mindennapjainkban is egyre inkább jelenlévő
technológiákra. A módszertani változások
az oktatás tereinek is jelentős átalakulását
eredményezik, igénylik.
A közoktatás mellett az elméletek és azok
következményei hamarosan megjelentek
és elterjedtek a felsőoktatásban is.
A felsőoktatás intézményenkénti nagyarányú – magánegyetemek esetén szinte
teljes – függetlensége sokszínű kísérleti
lehetőségeket biztosított és biztosít mind
a mai napig az oktatás megújításához,
átalakulásához. Mára a legizgalmasabb
példákat jellemzően a kortárs egyetemi
fejlesztések között találjuk, földrészektől
függetlenül, bár az adott területek eltérő
történeti és kulturális beágyazottsága,
hagyományai befolyásolják a tendenciákat. A nagy múltra visszatekintő európai
egyetemeken a változások sebessége
természetesen lassabb, olykor az elméleti javaslatok csupán bizonyos részeivel
foglalkoznak, vagy az intézményen belül
csupán egy kisebb területen, kísérleti
jelleggel valósítják meg azokat. Ezzel

5. Régi osztályterem

Az elmúlt 40 évben egyre több újító
gondolat merült fel, melyek különböző
kiindulásokból vizsgálva az oktatás
jelenlegi szerkezetét, intézményi adottságait, a képzés elméleti hátterének jelentős
átalakítása mellett a tanulás helyeinek is
radikális átértelmezését eredményezték.
A hagyományosan meglévő, jelenlegi
oktatási terek szerepe és kialakítása is
komoly változáson ment keresztül, de
még fontosabb az oktatás céljára eddig
nem használt terek átértékelése és célzott
kihasználása, illetve eddig nem létező téri
helyzetek megteremtése és beemelése
az oktatás keretei közé.

szemben a tengerentúli – amerikai, ázsiai,
ausztráliai – példák között gyakorta találni
minden elemében radikálisan újszerűeket,
előzmény nélkülieket.
AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET SZEREPE
Az oktatási elméletektől függetlenül, de
a téri megoldásokra vonatkozóan hasonló
eredmények következtek az utóbbi
időkben egyre nagyobb figyelmet kapó
általánosabb, környezetpszichológiai, emberi viselkedésre fókuszáló kutatásokból.7
Elméleti és gyakorlati vizsgálatok bizonyították, hogy jelentősen meghatározza az

5.

embereket körülvevő környezet – épített,
természetes és szociológiai egyaránt –
a benne folytatott tevékenység minőségét, a benne tartózkodók pszichés állapotát. A tanulók folyamatos interakcióban
állnak a személyi és fizikai környezettel,
nem választható el tevékenységük ezektől,
a terek környezeti minősége jelentősen
segítheti – vagy rossz esetben hátráltatja
– a fejlődésüket.
Ezeknek a megállapításoknak, kutatási
eredményeknek a figyelembevétele
különösen fontos az oktatás területén
mind az iskolában eltöltött időtartam, mind
a jellemzően nagy létszám miatt.

A három R (reading, writing, arithmetic) elmélet, mint az oktatás 3 alappillére a 18.
században fogalmazódott meg, és máig meghatározó az oktatásban.

6.

Számos helyen 4 C-ként (critical thinking, communication, collaboration, creativity)
utalnak az új fogalmakra, melyeket szükségesnek tartanak szervesen beilleszteni az
eddigi gyakorlatba

7.

A környezetpszichológia története az 1960-as években kezdődött az USA-ban. A fizikai környezetek iránti érdeklődés a gazdasági szektorban a munkahelyi környezetek
ergonómiai vizsgálatával kezdődött az 1970-es években.
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ÚJ TECHNOLÓGIÁK

DIÁKOK SZEREPE

Az elmúlt évtizedek robbanásszerű technológiai fejlődése jelentős hatással volt
az oktatásra. A hagyományos módszerű
és téri kialakítású intézmények esetében
is számos új technológia jelent meg
a tanításban, új lehetőségeket teremtve
ezáltal, azonban a teljes körű kihasználása szükségessé tette mind az oktatási
módszerek, mind a terek átalakítását.
A hagyományos, már régóta jelenlévő
alkalmazási területek (például vetítés)
mellett számos teljesen új felhasználási
mód jelent meg és kapott egyre nagyobb
szerepet. A mobil eszközök – tablet,
laptop, mobiltelefon, vezeték nélküli
billentyűzet és egér – a fix tanulói helytől
független, mobil tanulás lehetőségét
teremtette meg. Ezen eszközök hálózatba szervezése további előrelépést
jelent mind az információ megszerzése,
mind a különböző szempontok szerinti
összekapcsolt tanulás esetében. Az
audiovizuális eszközök – videokamerák,
mikrofonok, videokonferencia – az interaktív, vizuális tanulásnak biztosítanak
lehetőséget, melyre többen, mint a 21.
század egyik legfontosabb szereplőjére
tekintenek. Az információ megszerzése
és feljegyzése a hagyományos tankönyv
és jegyzetfüzet helyett egyre nagyobb
arányban az interneten és digitális
adathordozókon keresztül történik.
A példaként említett – tovább is bővíthető
és napról napra születő – új technológiák egyrészt eltérő téri igényük miatt
befolyásolják az iskolák téri kialakítását,
másrészt számos funkció (például könyvtár) teljes átalakulását, megszűnését vagy
újak megjelenését is eredményezhetik.

Hasonlóan a környezetpszichológiához,
szintén egyre nagyobb figyelmet kap
az a szemlélet, mely a felhasználók alapos
megismerése után, szokásaik, tulajdonságaik figyelembevételével fogalmazza meg
az ideális módszereket. Míg évszázadokon
át az iskolák legfeljebb csak a berendezések méretében igazodtak a diákokhoz,
ma már sokkal összetettebb módon
igyekeznek alkalmassá tenni az oktatás
módszereit, tereit.
Az új módszerek alapfeltevése szerint –
miszerint nem oktatásról, hanem sokkal
inkább tanulásról kell beszélni - kiemelt
szempont a diákok érdeklődésének felkeltése, inspirálása a tanulásra, illetve korábban
nem kihasznált erőforrásként magába az
oktatásba való bevonásuk. A hallgatók ma
már aktívan részt vesznek a képzésükben
különböző pedagógiai módszerek segítségével. Minél hamarabb ők maguk is oktatói
szerepbe lépnek, kutatnak, maguk és
társaik számára feldolgozzák az anyagokat.
Sokkal inkább az önálló készségfejlesztés,
mint pusztán a lexikális tudás megszerzése
kerül a középpontba. Ez szintén sokkal hatékonyabban oldható meg, ha az alkalmazott
módszerek és közeg ismerős számukra,
könnyen használható.
Az említett tényezők – habár megjelenésük
jellemzően egymástól független kutatások,
kísérleti tapasztalatok eredményei – a
gyakorlatban egymást erősítve érvényesülnek, egymásra épülve jelennek meg. Az új
oktatási módszertanok már támaszkodnak
a modern technológiákra, figyelembe veszik
a környezetpszichológia és az ifjúságkutatás
aktuális eredményeit, ahogyan a technológiai fejlesztések is igazodnak a felhasználók szokásaihoz.
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7. Tanulóhely: multifunkciós egyetemi tér használata

6. Technológia jelenléte egy
tárgyalóban

A JÖVŐ OKTATÁSI TEREI

A JÖVŐ MÓDSZEREINEK TÉRI
KÖVETKEZMÉNYEI
Az oktatásmódszertan új elméletei
szoros összefüggésben állnak a téri
kialakítással is. Hagyományos struktúrájú
intézményekben nem, vagy csak súlyos
kompromisszumok árán vezethetők be,
ideális esetben az épület és a pedagógia
tervezése együttműködve, párhuzamosan
történik. Az építészeti tervezést számos
újonnan felmerülő elvárás befolyásolja,
illetve jelentősen megváltozott – akár el is
tűnt vagy újonnan alakult ki – a különböző
tértípusok, téri helyzetek szerepe.
Az új pedagógiai irányelvek egyik
legfontosabb célkitűzése, hogy az iskolák
a passzív oktatás helyett az aktív tanulásnak teremtsék meg az ideális személyi
és környezeti feltételeit. Ezen jelentős
változások a terekkel szemben támasztott
elvárásokat is radikálisan befolyásolták,
a passzív, hierarchikus, tekintélyelvű struktúrák helyett az interaktivitásra, partnerségre, közösségre helyezve a hangsúlyt.
A jövő egyetemének középpontjában az
együttműködés terei állnak.
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HIBRID OKTATÁS LEHETŐSÉGE
Bár az orvosképzésben nagy jelentősége
van a személyes, jelenléti oktatásnak,
és ez a közeljövőben valószínűleg nem
is fog megváltozni, egyes tevékenységek,
elméletibb jellegű kurzusok esetében
az online formára való áttérés itt is
előnyösebb lehet.
A jövőben a hibrid tanulás lesz az új norma, melynek során az online, távoktatási
technológiákat vegyítik az egyetemen
történő, személyes jelenlétet követelő
tanítási és tanulási módszerekkel. A fizikai
találkozások során máson lesz a hangsúly,
mint eddig, inkább a gyakorlati kompetenciák elsajátításán és a közösségépítésen,
melyre online kevésbé van lehetőség.
Nem elég azonban, ha csak az órarendi
elfoglaltságok esetében megoldott a
hibrid tanulás, hanem az órarenden kívüli,
egyetemen eltöltött szabadidőbe, közös
tanulásba való bekapcsolódásra is lehetőséget kell adni azoknak a hallgatóknak,
akik éppen otthon maradnak, például
könnyen elérhető technológia jelenlétével
az erre szolgáló terekben is.
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ÉLETÜKBEN
TÖRTÉNT
ESEMÉNYEK

MIRE VÁGYNAK?

TECHNOLÓGIAI
KOMPETENCIÁK

HOGYAN
AZONOSÍTHATÓK?

EGY VEZETÉK NÉLKÜLI,
KÖZÖSSÉGI MÉDIA
ÁLTAL URALT ÉS ÁLLANDÓAN
CSATLAKOZTATOTT,
TWEETEK SEBESSÉGÉVEL
VÁLTOZÓ VILÁGBAN NEVELT
TECHNOFILOK

GOOGLE SZEMÜVEG,
OKOSTELEFON,
DIGITÁLIS OKTATÁS

KEDVENC
KOMMUNIKÁCIÓS
CSATORNÁIK

A hibrid oktatás miatti ingázás megterhelő lehet a messzebb lakó hallgatók
számára, emiatt fontos az egyetemen is
olyan tereket és lehetőségeket teremteni,
ahol bekapcsolódhatnak az online órákra.

Z GENERÁCIÓ
ÉRINTŐKÉPERNYŐS MOBIL
ESZKÖZÖK

1995 -

EGY FÉNYES JÖVŐ

ENERGIAI, GAZDAGÁGI ÉS
KÖRNYEZETI
VÁLSÁGOK

CHAT
(MI AZ A VEZETÉKES TELEFON?),
KÖZÖSSÉGI MÉDIA,
HORDHATÓ TECHNOLÓGIÁK

TÁRSADALMI VÁLTOZÁSOK

KÖZÖSSÉGI MÉDIA
FELHŐ RENDSZEREK

A digitalizáció egy átfogó, régóta tartó
társadalmi és gazdasági átalakulás.
A munkaerőpiacon és az egyetemeken
is egyszerre vannak jelen öt generáció
tagjai, akiknek más szokásaik és munkamódszereik vannak, ami konfliktushelyzetekhez, nehezebb kommunikációhoz,
egymás nehezebb megértéséhez vezet.8
Az újabb és újabb módszerekkel és
technológiákkal lépést kell tartani, ezeknek
a változásoknak a megfelelő implementációja kiemelkedő jelentőségű egy intézmény
jövőbeli versenyképességében. Pécsett
pedig, mivel a tudás-, azon belül is az
egészségipar látszik kitörési pontnak, az
egyetem fejlesztése a város szempontjából
is alapvető fontosságú. Az egyetemi képzéseken egy ideje már átkerült a hangsúly
a lexikális tudással rendelkező munkaerő
képzése helyett a „T” tudásszerkezetre,9
kreativitásra, együttműködésre, a komplex
problémamegoldásra és kritikai gondolkodásmódra, ezek mellett az utóbbi években
egyre nagyobb hangsúlyt kap az érzelmi
intelligencia és a kognitív rugalmasság is.
Ezekből látszik, hogy kisebb hangsúlyt
kell fektetni a passzív tanulásra, amik már
jellemzően átkerültek az online térbe,
az egyetem offline terei sokkal inkább
az aktív tudástermelés és a megosztás
helyszínei lesznek.

Y GENERÁCIÓ
9/11 TÁMADÁS

1980 -

SZABADSÁG ÉS FLEXIBILITÁS

DIGITÁLIS BENNSZÜLÖTTEK,
AKIK FIATALKÉNT ISMERKEDTEK MEG A MOBILTELEFONOKKAL ÉS A KÖZÖSSÉGI
MÉDIÁVAL

CSÚCSKATEGÓRIÁS
MOBIL ESZKÖZÖK SZAKMAI
ÉS SZEMÉLYES HASZNÁLATRA,
FARMER ÉS TORNACIPŐ A
MUNKAHELYEN

SMS, CHAT,
MOBILTELEFONOS HÍVÁSOK,
E-MAIL

A MUNKA ÉS A MAGÁNÉLET
EGYENSÚLYA

DIGITÁLIS BEVÁNDORLÓK

PC, KLASSZIKUS
VIDEOJÁTÉKOK, HORDHATÓ
AKTIVITÁSMÉRŐ OKOSÓRÁK,
MŰHOLDAS RÁDIÓ

E-MAIL

JÖVEDELMEZŐ ELSŐ
FÉL-NYUGDÍJAS ÉLET

KORAI INFORMÁCIÓS
TECHNOLÓGIA ADOPTÁLÓI

TV, AM/FM RÁDIÓ,
NYOMTATOTT ÚJSÁGOK ÉS
MAGAZINOK

VEZETÉKES TELEFON

AKTÍVAN ELTÖLTÖTT
NYUGDÍJAS ÉVEK

JELENTŐS FEJLŐDÉSEKET
ÉLTEK MEG A KORAI
KOMMUNIKÁCIÓBAN ÉS GYÁRTÁSBAN, A GYORSAN VÁLTOZÓ
TECHNOLÓGIAI TRENDEKEN
KÍVÜL ÉLNEK

HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉS,
CSALÁDI EMLÉKEK

SZEMTŐL SZEMBENI
KOMMUNIKÁCIÓ, VEZETÉKES
TELEFON, ÍROTT LEVÉL

A PLAYSTATION ÉS XBOX
FELEMELKEDÉSE
A KÖZÖSSÉGI MÉDIA
LÉTREJÖTTE
VALÓSÁGSHOWK
GOOGLE EARTH

X GENERÁCIÓ
A HIDEGHÁBORÚ VÉGE

1955 -

A BERLINI FAL LEDÖNTÉSE
A DOT COM FÉNYKORA

BABY BOOMER
GENERÁCIÓ
1940 -

HIDEGHÁBORÚ
A HÁBORÚ UTÁNI
FELLENDÜLÉS
HATVANAS-ÉVEKBELI
MOZGALMAK
APOLLÓ HOLDRA SZÁLLÁSOK
WOODSTOCK
POLGÁRJOGI MOZGALMAK

SUPER SENIOR
MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ

- 1940

A NAGY VILÁGGAZDASÁGI
VÁLSÁG
A ROCK N’ROLL, A TV ÉS
A KONYHAI KISGÉPEK
MEGJELENÉSE
AUTÓK TÖMEGGYÁRTÁSA

8. A jelenlegi munkapiac generációs különbségei

A MOBILTELEFONOK
MINDENNAPI ÉLETBE VALÓ
INTEGRÁLÁSA

8.

FELKÉSZÜLÉS A JÖVŐ KIHÍVÁSAIRA
Ahogy azt a történelemben hirtelen bekövetkező változások példáiból láthatjuk,
a világ egy-egy nagy hatású esemény
után sohasem tér vissza teljesen olyan
formájához, amilyen előtte volt. Emiatt
nem csak a jelenlegi változó helyzetre kell
fókuszálni, hanem a közép- és hosszútávú perspektívára is. Bármikor bekövetkezhetnek váratlan, eddig példátlan
események, melyek nagy hatással vannak
a mindennapi életünkre. Most sem
specifikusan a járvány elleni védekezést
kell figyelembe venni a tervezés során,
hanem olyan tereket kell alkotni, melyek
alkalmazkodni tudnak a legkülönfélébb
helyzetekhez is, melyekre még nem is
gondoltunk. A terekről való lemondás
és a tevékenységek online térbe helyezése helyett azok újragondolására van
szükség, elő kell segíteni, hogy kön�nyebben tudjanak változni. A terek akár
időszakosan is könnyedén alakíthatóak az
igényeknek megfelelően. A flexibilis bútorokhoz például a fix világítást átállítással nehéz lehet igazítani, mobilis világítási
rendszer tervezésével ez könnyebbé
válhat. Ehhez hasonló megoldásokkal kell
biztosítani, hogy ne csak a bútorok, de
a terek is flexibilisek legyenek.
A jövőben sokkal elterjedtebb hibrid
tanulás akkor tud sikeres lenni, ha az
intézmények nagyobb hangsúlyt fektetnek az egyenlő feltételek biztosítására a
hallgatóik számára. Az otthonról, digitális
eszközökön, nyugodt körülmények között
folytatott tanulás nem mindenki számára
lehetőség, ez azok kiváltsága, akiknek
megvan az ezt támogató technológiai,

Stelter, Jim (2020): Emerging Spaces for Learning. Webminar: Steelcase Education
Summit, 2020.10.01. steelcase.com/education-summit-2020/ (utolsó letöltés:
2020.10.01)

9.

Az elmélyült tudományspecifikus tudás (a „T” szára) mellett fontos, hogy a munkavállalók rendelkezzenek egy általános átlátóképességgel (a „T” vízszintes vonala) több
tudományág felett, hogy később jobban tudjanak együttműködni és együtt alkotni
másokkal.
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A JÖVŐ TEVÉKENYSÉGEIRE ÉS
ÉLMÉNYEIRE FÓKUSZÁLÓ TERVEZÉS
Ahhoz, hogy a régi, elavult berögződésektől megszabaduljunk, szemléletváltásra
van szükség. Nem egyetemet kell tervezni,
hanem olyan tereket, amik kiszolgálják a
hallgatókat és az oktatókat a tanulással és
tanítással kapcsolatos tevékenységeikben.
Az irodák kapcsán már elterjedt az úgynevezett ’activity-based working’, melynek
lényege, hogy a dolgozók szabadon
kiválaszthatják sok opció közül, hogy milyen fizikai környezetben szeretnék egyes
tevékenységeiket elvégezni. A helyen kívül
az eszközöknek és a szervezeti kultúrának
is változnia kell, hogy ez megemelkedett
produktivitáshoz vezessen, hiszen nem
elég mobilis munkaeszközökkel, vagy túl
szigorú és ítélkező vezetőkkel nem lehet

10.

lesz a hangsúly. Nagyobb arányban lesz
szükség a társasági élettel, kapcsolatépítéssel, eseményekkel és bizonyos szolgáltatásokkal kapcsolatos terekre, hiszen a
tanulás egy része átkerül az online térbe,
így elvégezhetővé válik otthonról, egy
kávézóból, vagy lényegében bárhonnan.
Arra kell törekedni, hogy olyan élményeket kapjanak az egyetemen a hallgatók
és oktatók, melyeket máshol nem
tudnak elérni, vagy legalábbis nem ilyen
minőségben. Ilyenek nyilvánvalóan a sok
eszközt és speciális technológiát igénylő
terek, de például csapatmunkára vagy
egyéni, fókuszált munkavégzésre sincs
mindenkinek lehetősége otthon, ezeket
jobb erre a célra tervezett helyeken,
ideális körülmények között végezni. A cél
az, hogy olyan hely legyen az egyetem,
ahová be szeretnének járni a hallgatók és
az oktatók, nem olyan, ahova kényszerből
kell bejárniuk.
A fentiek szellemében az egyetemekre
a jövőben új funkciók is be fognak
kerülni, például piaci szereplők együttműködések céljából, coworking terek
kapcsolatteremtésre.
A tervezésnél fontos, hogy nem egy
elképzelt, átlag hallgatóra kell tervezni,
hanem sokféle emberre.¹¹ A szélsőséges
eseteket is figyelembe kell venni, így a
két véglet közötti teljes skálát lefedjük.
Nem létezik egy optimális megoldás, ami
mindenkinek megfelel, arra kell törekedni, hogy többféle különböző szituáció
közül választást adjunk a használók
kezébe, hogy megtalálhassák azt, ami
nekik legjobban megfelel.

mi változások közé sorolhatók a demográfiai, az erőforrásokkal kapcsolatos és
a tanulás növekvő szerepéhez és változó,
közösségben történő jellegéhez köthető
jelenségek. A tanulás kísérletezésként való
kezelése, a személyre szabható, egyénileg
a legjobban bevált módszerek alkalmazása,

és a visszajelzésekre alapozás a pedagógia
legfőbb változó területei. A technológia
terén nagyon sok változás követi egymást
folyamatosan, egyre meghatározóbb
mértékben van jelen a környezetünkben,
személyre szabható és egyre több területre
terjed ki.
Ezek alapján¹² az egyik kialakuló tértípus az
oktatásban a kültéren kialakított tanulóhelyek, mely összeköthető a biofíliával. Az
emberek vonzódnak az élő dolgokhoz, jó
hatással van rájuk a szabadtér, a természetre való kilátás, a növények, az illatok, a
víz, a természetes anyagok és a természetes fény, ezek a tanulásban is bizonyítottan segítenek. Egy másik fontos kialakuló
tértípus a VR (virtuális valóság) módszerek
alkalmazására kialakított speciális
termek. Ehhez szabad mozgást engedő,
technológiát támogató kialakítás szükséges, zárható tárolókkal és kivetítési lehetőségekkel. A hallgatói terek, melyeket
szabadon igénybe vehetnek változatos
célokra, az új pedagógiai módszerek és

NAPJAINK ÚJ TÉRTÍPUSAI
A jelenlegi változások a társadalomban,
pedagógiában és technológiában új tértípusok megjelenését idézik elő. A társadal-

Van Wyk, Bertie (2020): New Landscape of Work. Előadás: Stockholm Design &

11.

Architecture Talks, 2020.02.05. youtube.com/watch?v=iXisr7VyWUQ&feature=youtu.

Designing for All Learners: 5 Myths Debunked, Gensler Research & Insight Blog,
gensler.com/research-insight/blog/designing-for-all-learners-5-myths-debunked

be (utolsó letöltés: 2020.07.29.) Nobre, Patricia – Cubbison, Erin – Bulgart, Allison

(utolsó letöltés: 2020.09.25.)
12.

Stelter, Jim (2020): Emerging Spaces for Learning. Webminar: Steelcase Education
Summit, 2020.10.01. steelcase.com/education-summit-2020/ (utolsó letöltés:
2020.10.01)
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meditálásra is lehetőséget ad

szabadon dönteni a munkavégzés helyéről.
Az oktatásban a környezet mindig arra
próbál reflektálni, amire felkészíteni
igyekszik a diákokat. A legjobb gimnáziumok arra fókuszálnak, hogy hogyan
készítsék fel az egyetemre a diákokat,
az egyetemnek a munka világához kell
hozzászoktatnia a hallgatókat, emiatt
a felsőoktatási intézmények építészete
követi a munkahelyek változását.
További párhuzam a két környezet
között, hogy mindkét helyen tudástermelés folyik, mely hasonló tevékenységekből áll, ezáltal hasonló terek
szükségesek hozzájuk.
A felsőoktatásban nagy verseny folyik
a minél tehetségesebb hallgatókért
és oktatókért is, megszerzésükhöz és
megtartásukhoz olyan feltételeket kell
teremtenie az egyetemnek, melyek hozzájárulnak, hogy jól érezzék ott magukat.
Minden embert különböző mértékben,
de ugyanaz a hat faktor hajt az életben:
a biztonságérzet, a függetlenség,
a valahova tartozás érzése, a társadalmi
státusz, a teljesítmény és a jelentőségteljes célok. Ezek bármelyikének jelenléte
sokat segít abban, hogy egy személy
elégedett legyen a helyzetével. Minden
tényezőre menedzsmenthez, eszközökhöz és a fizikai környezethez kapcsolódó
módon is lehet hatni, így érdemes ezek
mindegyikére odafigyelni. Kutatások
szerint¹⁰ például egy munkahelyen egy jó
barát megtalálása önmagában 50%-kal
elégedettebbé teszi az embereket, ebből
látható, mennyire fontosak a véletlen
találkozások és beszélgetések,
a közösségépítés.
Ennek kapcsán felmerül a kérdés, hogy
milyen tevékenységek fognak zajlani az
egyetemen a jövőben? Valószínűleg az
’activity-based’ felfogás mellett egyre
inkább az ’experience-based’ tereken

10. A pihenőtér elmélyülésre,

9. Tevékenységekhez illesztett
kialakítás

fizikai, anyagi, családi és mentális háttere.
Ennek a figyelmen kívül hagyása még tovább
mélyítheti a szakadékot a hátrányosabb
helyzettel rendelkező, és a jobb körülmények közül érkező tehetségek felsőoktatáshoz való hozzáférése között. A PTE-n
nagy arányban jelenlévő, a világ különböző
részeiről érkező hallgatókra is gondolni
kell, bizonyos kihívások őket fokozottan
érinthetik, ezt a megoldások kidolgozásánál
kiemelten figyelembe kell venni.

A JÖVŐ TECHNOLÓGIAI
MEGOLDÁSAI

KILÁTÁS
TERMÉSZETES
TÁJAKRA

BELSŐ ÉS
KÜLSŐ TEREK
KÖZÖTTI HATÁROK
ELMOSÁSA

DINAMIKUS ÉS
SZÓRT FÉNY

TERMÉSZETES
ILLATOK

VÍZ
KÖZELSÉGE

TERMÉSZETES ÉS
HELYI ANYAGOK
HASZNÁLATA

VÉDELEM ÉS
PRIVÁT TEREK

az órarenden kívüli egyéni vagy csoportos
tanulás térhódításával szintén kialakulóban vannak. A makerspace, vagy kreatív
terek a kísérletezés és az innováció
középpontba kerülésével jelennek meg
egyre több oktatási intézményben, hiszen
erre minden életkorban, minden területen
teret kell biztosítani. Az esport az utóbbi
években kezdett betörni az egyetemekre,
sok helyen ugyanolyan egyetemi csapat
van számítógépes játékokból, mint
bármilyen más sportból, ösztöndíjakat
is lehet ennek segítségével nyerni. Az
oktatás hibriddé válásával az otthonról,
virtuális platformon keresztül történő
közösségépítésben is fontos szerepe
lehet az egyetemi esportnak, komolyabb
szinten az egyetemen is szükséges helyet
biztosítani ilyen funkcióknak.
A HALLGATÓI JÓLLÉT TÁMOGATÁSA
Az oktatásban központi kérdéssé válik
a jóllét, mivel mind a hallgatók, mind az
oktatók részéről válságot figyelhetünk
meg. A problémák eredete lehet személyes, közösségi és társadalmi is. Ezek
megoldásához változásokra van szükség,
melyhez először is definiálni kell a jóllét
tényezőit és mindennapossá kell tenni az
erről szóló diskurzust. A jóllét nem csak

11. A biofílikus design elemei

NÖVÉNYZET
VÁLTOZATOS,
ELSZÓRT
CSOPORTOKBAN

Az okos terek egyre nagyobb jelentőséget kapnak már napjainkban is,
hasznos eszközök a fenntarthatóság
szempontjából például a megfigyelésen
alapuló vezérlő rendszerek (például fény,
hőmérséklet, levegő minősége stb.),
a tervezőnek mindezen technológiák
egy egészbe való integrálásában van
nagy szerepe. Ami a jövőben érdekes
út lehet ezen a téren, az az, ha kevésbé
kézzelfogható dolgokat is megfigyelünk,
például hangulatokat, érzelmeket. Ehhez
jelenleg még nincsenek konkrét megoldásaink, de valószínűleg az elérhető
technológiáktól már csak pár lépés ide
eljutni. Egyrészt a terek működéséről is jó
visszajelzések lennének ezek az adatok,
mérhető lenne, hogy a különböző tértípusok milyen hatással vannak az emberekre,
így egy későbbi átalakításnál vagy egy új
bővítésnél már ezekkel a tanulságokkal
számolhatnánk. Másrészt a vezérlés
szempontjából is lennének előnyei,
például a hangulatot befolyásolni is lehet
hidegebb-melegebb színű fényekkel,
így rövid távon is segítené a használatot.

az egyén fizikai, hanem kognitív, érzelmi
és szociális életét is jellemzi, viszont nem
is egy elvont fogalom, hanem egy tanítható, tanulható, kifejleszthető képesség,
mely nem egyik pillanatról a másikra
alakul ki, hanem egy végtelen folyamat.
A személyes jóllétnek hat pillére van:¹³
célok, valahova tartozás, hitelesség,
tudatosság, optimizmus és életerő.
Ezeket mind lehet támogatni szervezeti
és építészeti eszközökkel is. A küldetéstudat és a személyes célok megléte
az orvosképzésen alapvető, hiszen a
legtöbben hivatásként tekintenek az
orvosi pályára, embereken szeretnének
segíteni. A valahova tartozás érzését az
egyetem közösségének fejlesztésével
lehet erősíteni, egy karakteres brand és
közösségi terek mind segítenek ebben.
Azt, hogy mindenki szabadon önmaga
lehessen, ki tudja fejezni magát, építészetileg a választás szabadságával lehet
támogatni, például azzal, ha mindenki
olyan helyre ülhet le tanulni, ami neki
megfelelő. A tudatosságot (mindfulness)
pihenőterekkel lehet leginkább támogatni, illetve koncentrációt segítő környezettel. Az optimizmushoz és a vitalitáshoz
szükségesek az ideális komforttényezők,
mint megfelelő szellőzés, természetes
fény, illetve az inspiráló környezet.

13.

Jelenleg irodai használatra léteznek
olyan rendszerek (például Symbiosy),
amik ugyan még nem tartanak itt, de
sok szempontból hasznosak. Ezek a
komfortjellemzők rögzítésén és vezérlésén kívül képesek felmérni az épületek
valós használatát és a használók közötti
interakciókat. Ilyen rendszerek használata megfontolandó lehet oktatási
intézményekben is. Természetesen,
mint minden új technológiánál, fontos
lesz ezeknek a megfelelő szabályozása,
figyelembe véve a személyiségi jogokat
és a biztonságos adatkezelést.
A digitális megoldások egyre kiterjedtebb
használata mellett nem lehet elfeledkezni
az analóg tanítási és tanulási módszerekről sem, a kettő együtt alkalmazva tud
igazán hatékony lenni. A vetítés nem helyettesíti teljes egészében a táblára írást,
sőt, ezeket rétegekként kezelő megoldások alkalmazása a legelőnyösebb.
A technológia kapcsán szükséges
megemlíteni, hogy nem szabad az
eszközöknek túlságosan beágyazva lenniük az épület más rétegeibe (bútorok,
burkolatok stb.), mivel a gyorsan fejlődő
világban rövid időn belül elavultak lesznek, biztosítani kell a cserélhetőségüket.

Selingo, Jeff – Strickland McGee, Aileen – Bretag, Ryan (2020): Cultivating Wellbeing: Six Pillars to Re-center Education. Webminar: Steelcase Education Summit,
2020.09.29. steelcase.com/education-summit-2020/ (utolsó letöltés: 2020.10.01)
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AZ INTÉZMÉNY
VIZSGÁLATA

Általános Orvostudományi Kar
EbbenAz
a
részben először
vizsgálata során bemutatjuk az
intézmény
és jövőképét,
ismertetjük
azönképét
oktatásban
majd a működési képletét,
végbemenő
változásokat a
szervezeti felépítését.
régmúlttól kezdve a kortárs
elméleteken át a jövőig.
Megvizsgáljuk az intézmény
működését, az épületet
és a helyszínt. Nemzetközi
példák értékelésén keresztül
azonosítjuk a kortárs
egyetemek legfontosabb
jellemzőit.

AZ INTÉZMÉNY
MŰKÖDÉSI KÉPLETE

12. A PTE-ÁOK címere

AZ ÁLTALÁNOS
ORVOSTUDOMÁNYI KAR
ÖNKÉPE ÉS JÖVŐKÉPE

„Karunk az oktatás, kutatás és betegellátás
fellegvára. Különleges kart építünk különleges emberekkel. Mindenki partnerünk
ebben, legyen szó oktatókról, gyógyító
szakemberekről, hallgatókról, adminisztratív munkatársakról. Tesszük ezt azért,
hogy a társadalmi küldetésünknek, azaz az
orvosképzés magas, nemzetközi szinten is
elismert követelményeinek megfeleljünk,
és innovatív gondolkodókat adjunk a
kutatásoknak.
A „Learning, Healing & Development”
elvek vezetnek bennünket a 21. század
változó́ társadalmi-gazdasági körülményei
között, közösségünk erőforrásaira, azaz
a kreativitásra, innovációra, elkötelezettségre építve.”
(Küldetésnyilatkozat, PTE ÁOK 2020)
A 2000 óta működő Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi Karának jogelődje a Pécsi Orvostudományi Egyetem
(POTE), mely 1951-től 1999-ig működött
önálló intézményként. Történeti elődje a
Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem
orvosi kara volt, mely 1918-ban alakult, és
1923-ban érkezett Pécsre. Az intézmény
így egy évszázados múltat tudhat maga
mögött, melynek során máig is nosztalgiával emlegetett tanárok oktattak itt.
A nyolcvanas évek óta működik idegen
nyelvű képzés is, melyről világszerte
elismert felkészültségű orvosok kerülnek ki.
A kar öt fő értéke közé az együttműködést,
a hallgatóközpontúságot, a bizalmat,
VIZSGÁLATI MUNKARÉSZ
AZ INTÉZMÉNY VIZSGÁLATA

Az Általános Orvostudományi Kar a Pécsi Tudományegyetem oktatási és igazgatási szervezeti egysége,
mely az orvos- és egészségtudományok, a természettudományok területén folyó felsőfokú képzés
feladatainak ellátását szervezi és biztosítja, továbbá
ezeken a területeken végez képzést, továbbképzést,
tudományos kutatást. Az oktatás és kutatás az
elsődleges feladata, ezen felül az alapfeladatokhoz
kapcsolódó igazgatási és szervezési feladatokat lát el.
A Kar polgárai a Kar állományában lévő oktatók, kutatók, tanárok, alkalmazottak és hallgatók, ez jelenleg
nagyjából 3400 hallgatót és több, mint 500 orvost,
kutatót és szakembert jelent.
A Kar vezetője a dékán. A Kar működésében,
irányításában testületek és szervezeti egységek
vesznek részt. A Kar testületei a Kari Tanács, a Dékáni
Tanács, a Szervezeti Egységvezetők Tanácsa, a Tanári
Testület, az Állandó Bizottságok, ad hoc bizottságok
és a Kari Hallgatói Részönkormányzat. A Karon
működő oktatás-kutatási szervezeti egységek az
intézetek, a tanszékek, a kutatócsoportok, a szakmai
központok és a Klinikai Központ szervezetébe tartozó
betegellátó egységek. A Kar funkcionális szervezeti
egységei a Dékáni Hivatal, egyéb szervezeti egységek
és a szakkollégium.

a tiszteletet és a felelősségvállalást sorolja. A kar célja, hogy elősegítsék, hogy mindenki belső motivációtól hajtva a lehető
legjobbat hozza ki magából, ezáltal még
magasabb színvonalra emelve az oktatást.
A kar belföldi és nemzetközi vonzerejének
növekedése még motiváltabb hallgatókat
és még tehetségesebb, ambiciózusabb
oktatókat fog Pécsre csábítani és ott is
tartani, ezáltal közösségi tudást halmozva
fel Pécsett. A kar a kölcsönös bizalomra,
partneri együttműködésekre, az egymástól való tanulásra, a különbözőségek
értékelésére, szemléletformálásra épít,
és nagy hangsúly kerül a kari jóllétre, a jó
hangulatra is, mely fokozza az elköteleződést és lojalitást.
A kar számára fontos az ideális szervezeti kultúra kialakítása, nagy hangsúlyt
fektetnek az oktatók továbbképzésére és
motiválására. Az oktatásban a módszertani sokszerűségben hisznek, támogatják az
új, kísérleti oktatási formák alkalmazását,
emellett az oktatók és hallgatók rendelkezésére bocsátják az ezekhez szükséges,
korszerű digitális infrastruktúrát is.
Elismerik az oktatás és oktatásfejlesztés
univerzális jellegét, a közös gondolkozás
erejét, így fontosnak tartják a nemzetközi
kapcsolatok építését és ápolását, melyek
sok oktatási és kutatási együttműködést
eredményeznek. Azonban ami a legfontosabb, a kar elkötelezett a folyamatos, aktív
fejlődés iránt, hiszen ez viszi előre
az intézményt.

A KAR OKTATÁS-KUTATÁSI
SZERVEZETI EGYSÉGEI
Az intézetek közvetlen betegellátást nem végző
oktatási-kutatási egységek, melyek több tanszékből,
vagy legalább hét főállású oktatóból állhatnak. Az
intézeteket igazgató irányítja, az ő munkáját segíti
az Intézeti Tanács, melynek tagjai az intézet oktatói,
kutatói és tanárai. A Karon 23 intézet található.
Tanszékek létesülhetnek intézeten kívül vagy belül is,
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legalább 3 főállású oktatóval, legalább egy tantárg�gyal összefüggésben ellátják a képzés, kutatás és
oktatásszervezés feladatait. A tanszékeket a tanszékvezető irányítja. A Karon 4 önálló tanszék található.
Kutatócsoport egyes kiemelt kutatási téma feldolgozására létesíthető, intézeteken belül vagy azokon
kívül. A Karon jelenleg egy kutatócsoport működik.
A szakmai központok koordinációs munkaszervezeti
egységek, melyek egyes klinikák, intézetek és tanszékek működését koordinálják. A Karon 2 szakmai
központ található.
A Karhoz továbbá 19 klinika tartozik.
A KAR FUNKCIONÁLIS SZERVEZETI EGYSÉGEI
A Dékáni Hivatal kari szintű adminisztratív és szolgáltatási tevékenységeket végez. Egységei a Dékáni
Titkárság, a Hallgatói Szolgáltató Osztály, a Marketing
és Kommunikációs Osztály, az Oktatástámogatási,
Fejlesztési és Habilitációs Osztály és a Minőségirányítási és Intézményfejlesztési Osztály.
A KAR EGYÉB SZERVEZETI EGYSÉGEI
A Kar egyéb szervezeti egységei közé tartozik a
Nemzeti Oktatási Központ, a Szak- és Továbbképző
Központ, a Szimulációs Oktatási Központ (MediSkillsLab) és a Testnevelés- és Mozgásközpont.
A Szakkollégium célja a tantervi követelményeket
meghaladó teljesítmény nyújtására képes, kiemelkedő képességű és hozzáállású hallgatók szakmai,
tudományos tevékenységeinek elősegítése.
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AZ ÉPÜLET ÉS A HELYSZÍN
VIZSGÁLATA

értékeljük a meglévő
EbbenAépületet
afejezetben
részben
először
építészeti szempontból,
majd feltárjuk
a campus szabadtéri
ismertetjük
az oktatásban
lehetőségeit. Mindkét témakör
végbemenő
változásokat a
kapcsán megvizsgáljuk az
erősségeket,
gyengeségeket,
régmúlttól
kezdve
a kortárs
lehetőségeket és veszélyeket.
elméleteken
át a jövőig.
Megvizsgáljuk az intézmény
működését, az épületet
és a helyszínt. Nemzetközi
példák értékelésén keresztül
azonosítjuk a kortárs
egyetemek legfontosabb
jellemzőit.

A MEGLÉVŐ ÉPÜLET
ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKELÉSE

ERŐSSÉGEK

GYENGESÉGEK

- Az épület történelméből eredő eszmei érték

- Nehezen adaptálható az új oktatási módszerekhez

- Jó megközelíthetőség tömegközlekedéssel és

- Elavult térszerkezet: régi oldalfolyosós és

- személygépjárművel egyaránt

- középfolyosós örökség

- Támogató önkormányzati környezet,

- Kis traktusszélességek miatt korlátozott flexibilitás

- a város egyik fő fejlesztési fókusza

- Falas rendszer miatt nehezen egybenyitható terek

- Zöld környezet, jó levegőminőség

- Homlokzati kötöttség, zártságot sugalló lyukarchitektúra

- Meghatározó, erős identitás

- Felújításra szoruló műszaki állapot

- Nagyvonalú emeletmagasságok

13. A főépület jelenlegi tömege

LEHETŐSÉGEK

VESZÉLYEK

- Az épülethez való hozzáépítés

- Túl radikális áttervezéssel az épület megtartása csak

- A belső udvar lefedése és átriummá alakítása

- „alibi” lesz, azonban közben korlátoz is

- A struktúra visszabontása

- Alultervezés esetén nem elegendő mértékben alakul át

- Példaértékű, fenntartható épület létrehozása

- az épület, nem ér el jelentős változást

- (szerkezet megtartása, alacsony energiaigényű kialakítás)

- A meglévő szerkezettel járó rejtett kockázatok

- Helyteremtés lehetősége, új városi mágnespont létrehozása

- Egyetemen belüli tiltakozás a megszokott rendszerhez
- való ragaszkodás miatt, a szemléletváltással járó potenciális
- konfliktusok
- Esetleg kritikus szakmai és közéleti visszhang

A campus beépítése fokozatosan, az 1900as évek óta alakult ki. Az orvosegyetem első
átfogó fejlesztési tervei az 1950-es években
készültek, Gádoros Lajos tervei alapján
1970-ben elkészült a főépület. Az épület
egy régebbi kaszárnya átalakításával és
kiegészítésével jött létre, innen ered a falas
rendszer, a keskeny traktus és a homlokzat
lyukarchitektúrája. Az épület északi betoldott
szárnya ekkor épült hozzá a kaszárnyához,
pillérvázas szerkezete és eltérő szintmagasságai különítik el a korábbi részektől.

VIZSGÁLATI MUNKARÉSZ
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A folyamatos korszerűsítések és fejlesztések miatt több építészeti karaktert és
szerkesztést hordoz az épület és a campus
is, ezek radikális átdolgozása, bátor
átalakítása szükséges annak érdekében,
hogy korszerű felsőoktatási épületként
tudjon működni.
Az épület és helyszín adottságait bemutató
fejezet csak a fejlesztési irányok meghatározásához szolgál alapul, a végleges tervek
elkészítéséhez részletesebb felmérésekre
lesz szükség.

ÖSSZEGZÉS
A tömb fő értéke történelméből, eszmei értékéből fakad, azonban ebből adódnak a problémái is: az
elavult térszerkezet nem teszi lehetővé az együttműködés tereinek flexibilis kialakítását. Nagyvonalú
beavatkozásra van szükség, hogy az épület adaptálható legyen a korszerű oktatási módszerekhez.
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A CAMPUS SZABADTÉRI
SAJÁTOSSÁGAI ÉS
LEHETŐSÉGEI

ERŐSSÉGEK

GYENGESÉGEK

- Sok zöldfelület által a campus egy városi oázis

- Zavaró megjelenésű, alulhasznosított, elhanyagolt

- A campus jó közösségi közlekedési kapcsolatai

- épületek jelenléte

- Részben értékes épületállomány

- Zárványként megjelenő funkciók (óvoda, irodaépület)

- A több kisebb épület jól szeparálható egységeket ad

- Nagy területű felszíni parkolók
- Gépkocsiforgalom kedvezőtlen vezetése, felesleges
- jelenléte a campus belső területein is
- Kihasználatlan, rosszul használható, elhanyagolt zöldfelületek

14. Az egyetem előtti kert jelenleg nem jól hasznosított,
részben parkolóként funkcionál

- A megérkezés élményét adó hely hiánya, megoldatlan

Az elméleti tömb előtti tér a Szigeti út felől,
az épület középtengelyében található
kapun keresztül közelíthető meg, a kert
közterülettől kerítéssel leválasztott, ami
ellehetetleníti az igazi városi köztér jellegét.
Nagy részét keskeny utakkal keresztezett,
korszerűtlen füves-fás park teszi ki, a jelenlegi kialakítás nem segíti a terület használhatóságát. Hiányoznak azok a funkciók
is, amik élettel tölthetnek meg egy kortárs
teret – fedett tanulóhelyek, kávézóteraszok,
sport és rekreációs lehetőségek.
A zöldfelületek nem kihasználtak, nem
hívogatók. Beton padka választja el őket
a közlekedő területektől, ami miatt megközelíthetetlen díszkert benyomását keltik.
A padok a sétáló utak mentén, a füves
területnek háttal helyezkednek el, szinte
kerítésként választják le a zöldfelületeket.
A területen található szobrok, emlékművek
nagy része nem közelíthető meg, beazonosításuk nehézkes.
A parkolók elhelyezkedése az egyetemi kert
különböző központi területein idegenné
VIZSGÁLATI MUNKARÉSZ
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- városépítészeti kapcsolatok
- Találkozóhelyek, szabadtéri közösségi helyek hiánya
- Élénkség, dinamizmus hiánya, kevés gyalogos forgalom
- Korábbi fejlesztésekkel járó kötöttségek
- Elszigetelten működő épületek

LEHETŐSÉGEK

teszi a tájat, beékelődnek és elzárják a park
egyes részeit a használóktól – például a
kerítés és a bejárat közötti központi parkoló
az első, amivel az ide megérkező gyalogos
találkozik.
A Szigeti út túloldalán épülő fogorvosi
tömb előtt kialakuló új városi térrel jelenleg
nincs kapcsolat.
A park rehabilitációjáról kérdőív készült
a PotePillars kapcsán, három nyelven,
összesen 1762 válaszadóval, hallgatók,
oktatók és adminisztratív munkatársak
bevonásával.¹⁴ A válaszadók többsége
egyetért a Szigeti úti kerítés lebontásával,
és hogy új gyalogos utak, térbútorzatok
elhelyezésével pihenőparkként működjön. Legtöbben úgy gondolják, szükség
van térfigyelő rendszer kiépítésére, és a
jelenlegi emlékműveket is szívesen látnák
viszont a rehabilitáció után, akár más
elrendezésben. A parkolás kérdésében a
legnépszerűbb opció a jelenlegi parkoló
megszüntetése és új, nagyobb parkolófelület építése a campus más területén.

VESZÉLYEK

- Helyteremtés potenciálja, a campus lokális és városi

- Túltervezés esetén a campus zsúfolttá válik,

- központi szerepe

- a kert elveszti oázis jellegét

- Zöldfelületek újragondolása a nagyobb kihasználtság

- Alultervezés esetén egy nem elegendő mértékű beavatkozás

- érdekében, rekreációs lehetőségek

- nem ér el jelentős változást, a campus szabadtéri adottságai

- Gépkocsiforgalom és parkolók újragondolása, gyalogos

- kihasználatlanok maradnak

- forgalom előtérbe helyezése

- Egy átfogó koncepció hiányában vagy annak figyelmen kívül

- Jövőbeli bővülési lehetőségek a kapcsolódó üres vagy

- hagyásával a fejlesztési szakaszok összehangolatlansága

- alulhasznosított területeken
- A campus fejlesztésének holisztikus megközelítése,
- mely a campus-élmény teljessége érdekében kiterjed az
- építészetre, tájrendezésre, menedzsmentre, üzemeltetésre
- egyaránt
- Új publikus felületek kialakítása

ÖSSZEGZÉS
Az épület és a helyszín adottságainak elemzése alapján konklúzióként megállapítható, hogy a campus
elhelyezkedése és sok zöldfelülete kiváló lehetőségeket rejt, a főépület térszervezése azonban
jelenlegi formájában jelentősen korlátozza a kortárs felsőoktatással szemben támasztott igények
kielégítését. A campus radikális, bátor átalakítására van szükség, mindeközben tiszteletben tartva
a hely történelmi eszmei értékét és a fenntarthatósági szempontokat a szerkezet felhasználásával.
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Csík Laura Berta (2020): Kérdőíves megkérdezés a déli park rehabilitációjáról,
PotePillars, 2020
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NEMZETKÖZI PÉLDÁK
VIZSGÁLATA

Ebben a fejezetben több szempontból vizsgálunk
nemzetközi példákat.
Először a korszerű oktatási módszereket támogató
tanulási tájakra mutatunk be példákat, amiken
az olyan tereket, téregyütteseket értjük, melyek sokféle
tevékenység végzésére alkalmasak.
Másodszor a nemzetközi orvosképzés példaértékű
intézményei között érdemes megfigyelni, hogy miben
térnek el az orvostudományi területek épületei a többi
szaktól, vannak-e speciális jellegzetességeik. Ezen túl
az általános, szakmától független elemeiket is vizsgáljuk,
tanulási tájaik is kiemelkedők.
Harmadszor, mivel az első két témakör bemutatása
főként új épületekkel történik, hiszen az innovatív
megoldások ezeken figyelhetők meg leginkább, szükség
van annak a vizsgálatára, hogy történelmi campusok
fejlesztései során hogyan lehet régi épületekben
korszerű egyetemi tereket kialakítani.
Ezek után a városi terek elemzése azért kap helyet
a tanulmányban, mert az ott bemutatott példák nem
kifejezetten az épületekről szólnak, de a környezet,
a város sokat hozzáad az épületek értékéhez.
Végül ismertetünk néhány olyan érdekes egyetem
és város közti együttműködést, ami újradefiniálja
az egyetemi térhasználatot és a két mező egymásra
fedésénél új használati és térbeli minőséget hoz létre.
Ezen vizsgálatok példaértékű elemeit értékelve
összefoglaljuk a főbb következtetéseket.

ERASMUS UNIVERSITY
ROTTERDAM
TANULÁSI TÁJAK

ÉPÍTÉSZ

HELYSZÍN

ÉV

PAUL DE RUITER
ARCHITECTS

ROTTERDAM,
HOLLANDIA

2015

PÉLDAÉRTÉKŰ ELEMEK

A természetes fénnyel bevilágított átrium vertikálisan köti össze a szinteket a spirálisan körbefutó lépcsőkön keresztül, a transzparens szerkezetek pedig átlátásokat
biztosítanak. Ez a tér optimális lehetőséget teremt tervezett és tervezetlen találkozásokhoz, társasági tevékenységekre és közös munkavégzésre egyaránt. A termek
az átriumból nyílnak, egyre fentebb haladva pedig egyre nyugodtabb, csendesebb
zónákat találni csoportos és egyéni munkához. A földszinten különböző szolgáltatások (fodrászat, mosoda, csomagmegőrző, üzlet és coworking iroda) pezsgő
közeget biztosítanak, a köztes emeleteken a termek között megosztott munkaterek
találhatóak, a felső emelet pedig teljes egészében egy nagy csendes tanuló,
az egyéni, koncentrált munkának van szentelve.
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17. A tanulási táj nyugodtabb zónái elmélyült
egyéni munkára adnak lehetőséget
18. Lent a közösségi élet színterei, középen az együttműködés
terei, fent az egyéni tanulózónák találhatók

15. A központi átrium a közösségi élet színtere

16. Az épület előtti tér változatos használata

A KÖZPONTI, FÉNYES ÁTRIUMTÉR MŰKÖDÉSE
A TANULÓZÓNÁK KIALAKÍTÁSA
A SZOLGÁLTATÓ FUNKCIÓK INTEGRÁLÁSA
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LOWER MOUNTJOY
TEACHING AND LEARNING
CENTRE

ÉPÍTÉSZ

HELYSZÍN

ÉV

FAULKNERBROWNS
ARCHITECTS

DURHAM,
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

2019

TANULÁSI TÁJAK

PÉLDAÉRTÉKŰ ELEMEK

21. Hallgatói terek – különböző funkciójú zónákkal – majdnem egy
teljes szintet elfoglalnak

19. A központi átrium a közösségi élet színtere

20. Az együttműködés terei széleskörű
tevékenységekre alkalmasak

TANULÓZÓNÁK KIALAKÍTÁSA
A TANULÓZÓNÁK KAROK KÖZÖTTI MEGOSZTÁSA
A KÖZPONTI, FÉNYES ÁTRIUMTÉR MŰKÖDÉSE

Ez a tanító- és tanulóközpont a Durham University campusán
példa arra, hogyan lehet megosztott, mindenki számára megfelelő tanulótereket létrehozni, hiszen az épület nem egy egységhez tartozik, hanem minden kar tanulói használhatják.
Az épületben találhatóak csoportos stúdiók, prezentációs terek,
kis tárgyalók, one-on-one terek, és majdnem egy teljes szint
megosztott munkatér és csendes tanuló, ahol nagyjából 450
szabadon használható tanulóállomást létesítettek. A tanulóterek
karok közötti megosztása azért előnyös, mert így találkozási lehetőséget biztosít a különböző területekről érkezett hallgatóknak
és oktatóknak, ezáltal elősegítve az interdiszciplináris kapcsolatépítést. Az épületbe belépve egy átriumba érünk, amihez
kávézó kapcsolódik, így ez a tér az egész egyetem közösségi
központjává válhat.
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ÉPÍTÉSZ

HELYSZÍN

ÉV

HAWKINS BROWN

COVENTRY,
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

2011

PÉLDAÉRTÉKŰ ELEMEK
TANULÁSI TÉR ÉS VENDÉGLÁTÓ EGYSÉGEK EGYÜTT KEZELÉSE, MINDEN IGÉNY KISZOLGÁLÁSA
VÁLTOZATOS TÉRI HELYZETEK KIALAKÍTÁSA
A TANULÓZÓNÁK KAROK KÖZÖTTI MEGOSZTÁSA
ARCULAT KOMMUNIKÁCIÓJA

23. A tárgyalófülkék védelmet biztosítanak a
fókuszált egyéni vagy csoportos munkához

22. A hallgatói térben pihenőrészek, tárgyalóboxok és hagyományos
asztalok közül választhatunk

TANULÁSI TÁJAK
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24. A hangsúlyos sárga brand szín a bejárati
oszlopokon is megjelenik

Az épület az egyetemi campus területén a közösségi élet, kötetlen tanulás és a szolgáltatások központja, órarendi oktatásra szolgáló tereket nem tartalmaz, így jó példaként
szolgál az egybefüggő, flexibilis tanulótér kialakítására, illetve a vendéglátó egységek
integrálására. Található benne kávézó, ételudvar széles kínálattal, vegyesbolt és szórakoztatóközpont bárral és mozival. A flexibilitást és a változatos téri helyzeteket mobil
bútorok, nagyobb funkció-dobozok biztosítják. Az egész tér egy multifunkciós közösségi tér, mely egyben egy megosztott munkatér tárgyalóboxokkal és pihenőbútorokkal.
A szolgáltató funkciók vizuálisan ugyan le vannak határolva tanulóboxokkal, de mégis
elmosódott a határvonal, az étkező tér tanulásra is alkalmas. A szabadon használható,
változatos térben mindenki megtalálja a számára alkalmas közeget, az izgalmas téri
kialakítás inspirálóan hat az emberekre. A sokszínűen kialakított tanulói tér mellett a közösségi élet fontos része a külső tetőterasz is, mely szintén változatos használatot tesz
lehetővé. Az épület bejáratának magas oszlopai, a lépcső és a belsőépítészeti elemek
egységes sárga színt kaptak, ami karakteres arculatot ad az épületnek, kiemeli a fontos
funkciókat (tanulás, pihenés, közösségi élet), ezáltal egyértelműen közvetíti
az épület üzenetét. Ez egy nappali, egy második otthon a hallgatók számára.
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25. A tanulási táj elmosódó határzónái

COVENTRY UNIVERSITY
- THE HUB

VIZSGÁLATI MUNKARÉSZ
NEMZETKÖZI PÉLDÁK VIZSGÁLATA

JAMES COOK UNIVERSITY
TANULÁSI TÁJAK

ÉPÍTÉSZ

HELYSZÍN

ÉV

WILSON ARCHITECTS +
ARCHITECTS NORTH

TOWNSVILLE,
AUSZTRÁLIA

2013
KERT: 2016

26. A kari központban egyaránt lehetőség van tanulásra és közösségi életre

PÉLDAÉRTÉKŰ ELEMEK

VIZSGÁLATI MUNKARÉSZ
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29. A tanulási táj végigfut az épület
homlokzatán

Ez az épület a közlekedőtereinek kihasználása és a kari központ jellegű bejárati aulája
miatt példaértékű. A tervezés során nagyon sok helyen sokféle kihasználható helyzetet
teremtettek, például egyéni és közösségi tanulóhelyeket. Kiemelkedő technológiai felszereltség és annak könnyű elérhetősége, kezelhetősége jellemzi. Alaprajzi kialakításában meg lehet figyelni, hogy szemben a hagyományos iskolák azonos osztálytermeinek
monoton sorolásával, szinte minden helyiség eltérő méretű, bútorozású, attól függően,
hogy milyen jellegű elfoglaltságra – posztgraduális képzés, szemináriumi terem, előadó,
kutatóhelyek, csoportszobák stb. – szánták. Hasonló változatosság és flexibilis kialakítás
jellemzi a közösségi tereket is, ahol a bútorok biztosítják a sokszínűséget. A változatos
építészeti kialakítás komplex gondolkodás eredménye, minden helyzetben aprólékosan
összehangolt az adott funkció az építészeti, belsőépítészeti elképzelésekkel, kezdve
a termek ideális méretétől, hangulatától, a bútorozáson keresztül a technikai eszközök
átgondolt elhelyezéséig. A terek mobil falakkal történő szeparálása, a vizuális kapcsolatok, kiszolgáló funkciók elhelyezése mind tudatosan használt eszközök az ideális
környezet létrehozásának érdekében. A technika jelenléte igen meghatározó az egész
épületben, legyen szó órarendi órákról, az egyéni tanulás segítéséről, csoportos konzultációról, szabad információszerzésről, kikapcsolódásról, a hallgatók tájékoztatásáról.

28. Több szintes tanulási táj

27. A szabadon hozzáférhető technológia fontos szerepet kap

KARI KÖZPONT KIALAKÍTÁSA
KÖZLEKEDŐTEREK KIHASZNÁLÁSA
VÁLTOZATOS TÉRI KIALAKÍTÁS
TECHNOLÓGIA INTEGRÁLÁSA
KÜLTÉRI TANULÓHELYEK
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JAMES COOK UNIVERSITY
TANULÁSI TÁJAK

ÉPÍTÉSZ

HELYSZÍN

ÉV

WILSON ARCHITECTS +
ARCHITECTS NORTH

TOWNSVILLE,
AUSZTRÁLIA

2013
KERT: 2016

PÉLDAÉRTÉKŰ ELEMEK

30. Kültéri tanulóhelyek a kertben

KARI KÖZPONT KIALAKÍTÁSA
KÖZLEKEDŐTEREK KIHASZNÁLÁSA
VÁLTOZATOS TÉRI KIALAKÍTÁS
TECHNOLÓGIA INTEGRÁLÁSA
KÜLTÉRI TANULÓHELYEK

31. Fedett, egyik oldalról védett kültéri közösségi tér

Később a campus épületei között kialakítottak egy, azokat összekötő
fedett útvonalat is, melynek mentén létrehoztak kültéri kollaborációs
zónákat, tanulásra és lazításra alkalmas helyeket.
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LORAIN COUNTY
COMMUNITY COLLEGE
- ILOFT

ÉPÍTÉSZ

HELYSZÍN

ÉV

SASAKI ASSOCIATES

ELYRIA,
AMERIKAI EGYESÜLT
ÁLLAMOK

2012

TANULÁSI TÁJAK
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35. Az egyéni és csoportos tanulás zónái jól elkülönülnek
adnak spontán megbeszélésekre

34. Az írható felületek lehetőséget

kapnak helyet

lehetőség és kinyitható termek

33. A közlekedők mentén tanulási

32. A tanulóteret dinamikus kialakítás teszi változatossá

KÖZLEKEDŐTEREK KIHASZNÁLÁSA
MOBIL FALAK HASZNÁLATA
DINAMIKUS BELSŐÉPÍTÉSZETI KIALAKÍTÁS
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Az épületben megfigyelhetjük a közlekedő- és közösségi terek nagyfokú kihasználását,
írható falfelületek és mobil falak alkalmazását, melyek elősegítik a használók közötti
hatékonyabb kapcsolatot, interaktív egyéni és csoportos tanulásra, konzultációk, akár
órák megtartására is alkalmassá téve a közlekedőket. A közösségi helyiségek, kötetlen
tanulóterek esetében számos újító megoldással próbálkoztak, melyek igen változatos
és inspiráló közeget teremtettek, miközben az órarendi oktatás helyiségei inkább
a hagyományos építészeti módszereket követik. A tantermek és az összefüggő közösségi tér között kisebb méretű, változatos kialakítású egységeket hoztak létre. A mobil
falakkal szeparálható vagy egybenyitható terek elmélyültebb egyéni munkára, csoportos
foglalkozásoknak egyaránt ideális helyzetet tudnak teremteni. Az izgalmas, dinamikus
belsőépítészeti megoldások kikapcsolódásra, tanulásra egyaránt használható helyzeteket hoznak létre.
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PHYSICAL SCIENCES
+ ENGINEERING CENTER

ÉPÍTÉSZ

HELYSZÍN

ÉV

RATCLIFF

LOS ALTOS HILLS,
AMERIKAI EGYESÜLT
ÁLLAMOK

2013

TANULÁSI TÁJAK
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38. A hangsúlyos előtető alatt jól használható terasz található

37. A fedett-nyitott közlekedők kiváló lehetőséget adnak kiállításoknak

36. A belső terek egybenyithatók a teraszokkal

KERTKAPCSOLATOK, FEDETT-NYITOTT TEREK

A campus új része három épületből áll, melyek egy zöld parkban helyezkednek el. Mind a
közösségi terek, mind a tantermek esetében kiemelten kezelt a kertkapcsolat, legtöbből
közvetlen kijárat nyílik a szabadba, ajtajaik kinyithatók. A konferenciaterem fala teljesen
megnyitható egy fedett-nyitott térrel, mely megnöveli a területét, egy nagy multifunkcionális teret képez. A kávézó is nyit a kert felé, ez életet visz az épületek közötti térbe.
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MILKEN INSTITUTE SCHOOL
OF PUBLIC HEALTH

ÉPÍTÉSZ

HELYSZÍN

ÉV

PAYETTE

WASHINGTON,
AMERIKAI EGYESÜLT
ÁLLAMOK

2014

ORVOSKÉPZÉS ÉPÜLETEI

40. A hallgatói terekhez
teakonyhák kapcsolódnak

AZ OKTATÓI ÉS HALLGATÓI FUNKCIÓK VISZONYA
HALLGATÓI TEAKONYHÁK KIALAKÍTÁSA
VIZUÁLIS KAPCSOLATOK AZ EGYSÉGEK KÖZÖTT

42. Az átrium átlátásai a hallgatói és oktatói egységek között teremtenek kapcsolatot

41. Függőleges kapcsolatok egyesítik
az épület tereit

39. A látványos átrium nagyvonalú lépcsői motiválják
a használókat a gyalogos közlekedésre

PÉLDAÉRTÉKŰ ELEMEK

Ez az egyetemi épület arra mutat példát, hogy hogyan lehet elválasztani az oktatói
és hallgatói funkciókat, úgy, hogy az egyben kapcsolatot is teremtsen közöttük.
Az épület felépítésében tisztán elválnak az egyes funkciók zónái: a közlekedősáv, melyben a lépcsős átrium is található, elválasztja egymástól az oktatói vagy adminisztratív
irodákat és a tantermeket, a tantermek mögött pedig védettebb pozícióban találhatók
a tanuló vagy közösségi terek. Ez az elválasztás egyben összekötést is jelent, hiszen
nem külön emeleteken töltik napjaikat az oktatók és a hallgatók, hanem összekapcsolódó terekben, egymásra rálátva. A közösségi terekben megjelennek teakonyhák is,
melyeket a hallgatók szabadon használhatnak, ettől jobban otthon érzik magukat
az egyetemen. Ezek között a terek között szintén födémáttörések találhatók, így vizuális
kapcsolat jön létre a különböző szintek hallgatói terei között is.
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RUTGERS UNIVERSITYCAMDEN: NURSING AND
SCIENCE BUILDING

ÉPÍTÉSZ

HELYSZÍN

ÉV

PERKINS EASTMAN

CAMDEN,
AMERIKAI EGYESÜLT
ÁLLAMOK

2017
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intézményen belül

ad a különböző közösségeknek az

46. A bejárati zóna egyben közösségi tér is

egyéni vagy csoportos tanulásra.
A közösségi terek több szintet kötnek ös�sze, de nem az egész épület magasságában
mennek végig, hanem több két szintes tér
van az épület több pontján, ezzel lehetőséget adva a különböző közösségeknek az
intézményen belüli saját térhez és identitáshoz. Az épületben találhatók hagyományos
és flexibilis termek, illetve speciális próba
kórtermek is, melyek külső megfigyelő
ablakkal rendelkeznek.

szituációban érzik magukat a hallgatók

Az épület városi környezetben helyezkedik
el, és nagy hangsúlyt fektet a hallgatói
életnek a város életébe való integrálásába.
Nagy üvegfelületeken át a városnak is
betekintést nyújt az egyetem működésébe, illetve a közösségi- és tanulóterek,
közlekedők kilátás felé pozícionálásával
a hallgatók is összekötve érzik magukat
a várossal. A közlekedők szélesek, így
mellettük egy sávban különböző jellegű,
egymástól szeparált helyeken van lehetőség

45. Az emeleti közösségi helyiségekben is városi

43. Az épület a város szerves része

44. A több átriumtér saját identitást

KÖZLEKEDŐTEREK KIHASZNÁLÁSA
TÖBB, TÖBBSZINTES KÖZÖSSÉGI TÉR KIALAKÍTÁSA SAJÁT IDENTITÁSSAL
VÁROSI INTEGRÁCIÓ

VIZSGÁLATI MUNKARÉSZ
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STEPHEN A. LEVIN
BUILDING FOR NEURAL AND
BEHAVIORAL SCIENCES

ÉPÍTÉSZ

HELYSZÍN

ÉV

SMITHGROUP

PHILADELPHIA,
AMERIKAI EGYESÜLT
ÁLLAMOK

2016

ORVOSKÉPZÉS ÉPÜLETEI

48. A közlekedőkben lehetőség nyílik tanulásra

Az egyetem a génkutatás integrálásának érdekében egy épületbe helyezi a pszichológia, biológia és a viselkedéstudományok programjait, így az építészetnek szolgálnia kell
az elsődleges célt, az együtt dolgozás és a kapcsolatépítés támogatását. Sok tanulótér
található közlekedők mellett, az épület egésze tele van írható felületekkel, ami segíti
az ad-hoc kollaborációkat és inspiráló hatással lehet mindenkire, aki arra sétál.
A látogatók is beleláthatnak ezekbe a tudományos együttműködésekbe, hiszen azok
a közlekedők mentén zajlanak. Az épület egy nagyobb campus része, így körülötte sok
zöldfelület található, az épület körül pedig sétányok vezetnek.
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49. Az analóg és digitális felületek egyszerre vannak
jelen a térben

INTERDISZCIPLINÁRIS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA
KOLLABORÁCIÓ ELŐSEGÍTÉSE
KÖZLEKEDŐK KIHASZNÁLÁSA

kialakulását segíti elő

47. Az írható felületek és a flexibilis berendezés spontán együttműködések

PÉLDAÉRTÉKŰ ELEMEK
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CORNELL UNIVERSITY
COLLEGE OF VETERINARY
MEDICINE

ÉPÍTÉSZ

HELYSZÍN

ÉV

WEISS / MANFREDI

ITHACA,
AMERIKAI EGYESÜLT
ÁLLAMOK

2019
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szintben elkülönülnek egymástól

Az épület bár nem orvosi, hanem állatorvosi karnak ad otthont, a hasonló működés miatt
mégis érdemes megvizsgálni. A projekt során az eddig különálló egyetemi és kórházi
épület közé került egy összekötés, ez egy új bejáratot jelöl ki az épületeknek, melyben
nyüzsgő közösségi élet található és órarenden kívüli közösségi vagy tanulási tevékenységek végezhetők. Az épület fő eleme a kari központként funkcionáló tér, itt a nagy
átriumban egy lépcsős térben találhatóak kanapék, fotelek, körben a galérián pedig
csendesebb helyek egyéni vagy csapatmunkához, pihenéshez. A galériához kapcsolódik
a menza is, mely étkezési időszakokon kívül a kari központ részeként, közösségi térként,
vagy akár megosztott munkatérként használható. A menza kapcsolódik egy belső
udvarhoz, melybe szintén asztalok vannak kihelyezve egy előtető alá, így étkezésre,
közösségi életre, pihenésre és tanulásra is lehetőséget ad a szabadban. A beltéri
és kültéri bútorokon megjelenő sárga szín erős benyomást kelt, egységes arculatot
ad az intézménynek. Az új épületrészbe kerültek egyéb olyan funkciók is, melyek
kialakítása a meglévő épületekben nehezebb lett volna, például nagy előadók, modern
tantermek és egy könyvtár.

mindenhol megjelenik az épületben

52. A sárga brand szín

emeli ki

51. A bejáratot karakteres előtető

50. Nagy campus-lépcső a kari központban

53. A közösségi és a nyugodtabb tanulóterek

KARI KÖZPONT KIALAKÍTÁSA
TANULÁSI TÉR ÉS ÉTKEZŐ EGYSÉGEK EGYÜTT KEZELÉSE
KÜLTÉRI KAPCSOLAT
ARCULAT KOMMUNIKÁCIÓJA
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BERKELEY WAY ACADEMIC
OFFICE BUILDING

ÉPÍTÉSZ

HELYSZÍN

ÉV

WRNS STUDIO

BERKELEY,
AMERIKAI EGYESÜLT
ÁLLAMOK

2018
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vannak berendezve

57. A megosztott munkaterek változatos bútorokkal

VIZSGÁLATI MUNKARÉSZ
NEMZETKÖZI PÉLDÁK VIZSGÁLATA

Az épület otthont ad több karnak az egyetemről, illetve bérelhető irodáknak is, amivel
bevételhez jut és további terjeszkedési lehetőséget teremt: a jövőben az egyetem
növekedésével az egész épületet ők tervezik belakni. Ez is mutatja, mennyire hasonló
építészeti szempontból a kortárs egyetem és egy irodaház, és milyen jól megférnek
egymás mellett ezek a funkciók. Oktatási terek közül főként megosztott munkaterekből, csendes tanulóterekből és különböző méretű tárgyalókból bővelkedik az épület,
illetve nagyobb előadók is találhatóak itt. Két többszintes átrium köti össze az oktatási
funkciók által elfoglalt szinteket, az alsó, forgalmasabb tér üzleteken és közösségi
tereken át kapcsolatot teremt a várossal, a felső, privátabb tér pedig fókuszált tanulást tesz lehetővé. A karok publikusabb funkciói megmutatkoznak az átriumok felé,
ezzel kifejezve identitásukat, míg privátabb tereik a homlokzatok mentén találhatóak.
Színekben és anyaghasználatban is eltérőek a különböző karok terei, csakúgy, mint az
egyes bérelhető irodák is, ezáltal mindenki sajátjának érezheti az elfoglalt területet,
ugyanakkor össze is tartoznak.

56. A közlekedőkről tárgyalófülkék nyílnak

szolgáltatásokat

55. A bejárati átrium szélesebb közönségnek is kínál

54. Az átriumokban összenyílnak a karok publikus tanulóterei

EGYETEM ÉS IRODAHÁZ FUNKCIÓ EGY ÉPÜLETBEN
SZOLGÁLTATÁSOK INTEGRÁLÁSA, KAPCSOLAT A VÁROSSAL
TÖBB, TÖBBSZINTES KÖZÖSSÉGI TÉR KIALAKÍTÁSA
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SMITH CAPMUS CENTER,
HARVARD UNIVERSITY

ÉPÍTÉSZ

HELYSZÍN

ÉV

HOPKINS ARCHITECTS

CAMBRIDGE,
MASSACHUSETTS,
AMERIKAI EGYESÜLT
ÁLLAMOK

2019

TÖRTÉNELMI CAMPUSOK MODERNIZÁLÁSA

PÉLDAÉRTÉKŰ ELEMEK
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61. Változatos téri szituációkból választhatnak a
hallgatók

tartották az épület történetét a vázszerkezet megtartásával és újrahasznosításával.
Ezt a két szintet teljesen átalakították,
csak a pillérek és a födém szerkezetét
meghagyva, főként bútorokkal alakítva
a teret, ezáltal biztosítva az épület
adaptivitását. Az egységesen piros színű
bútorok és belsőépítészeti elemek erős
karaktert adnak az épület tereinek. Ezen
kívül építettek két transzparens pavilont
is az épület mellé, hogy fokozzák
a nyitottságot a város és a külvilág felé.

60. A piros brand szín az egész épületen
megjelenik

Az 1966-ban, brutalista stílusban épült
egyetemi épület a Harvard kapujának
funkcióját kívánja betölteni, így az egyetemen kívül a nagyobb nyilvánosságot is
szolgálja, találhatóak benne éttermek,
boltok, rendezvényhelyszínek, irodák,
közösségi és tanulóhelyek. A felújítás célja
az épület megnyitása és több közösségi
helyiség létrehozása volt, ennek során egy
merész és dinamikus átalakító gesztussal
transzparenssé tették az alsó két szintet
a várossal való kapcsolat erősítésének
érdekében. Közben mégis tiszteletben

59. Az alsó két szint transzparens kialakítása lazítja a
tömeget és megnyitja az épületet

58. A régi vázszerkezet karakteres elemként jelenik meg a térben

ALSÓ KÉT SZINT TRANSZPARENS MEGNYITÁSA
VÁROSI KAPCSOLATOT LÉTREHOZÓ FUNKCIÓK
TANULÓZÓNÁK KIALAKÍTÁSA
ARCULAT KOMMUNIKÁCIÓJA
VÁZSZERKEZET MEGTARTÁSA ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁSA

VIZSGÁLATI MUNKARÉSZ
NEMZETKÖZI PÉLDÁK VIZSGÁLATA

BANGKOK UNIVERSITY

HELYSZÍN

ÉV

HYPOTHESIS,
IMAGINARY OBJECTS
SUPERMACHINE STUDIO

TAMBON KHLONG NUNG,
THAIFÖLD

2012, 2013, 2019
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62. A szerkezet megtartása és erőteljes színezése egyedi
megjelenést ad

TÖRTÉNELMI CAMPUSOK MODERNIZÁLÁSA

ÉPÍTÉSZ

63. A földszint megnyitásával a közösségi funkciók fedett-nyitott
térként működnek

64. A megnyitott földszinten kap helyet az
egyetemi menza

A SZERKEZET MEGTARTÁSA ÉS SZÍNEZÉSE
FÖLDSZINT MEGNYITÁSA
KÖZÖSSÉGI TEREK SZÉLES SKÁLÁJA

VIZSGÁLATI MUNKARÉSZ
NEMZETKÖZI PÉLDÁK VIZSGÁLATA

A projekt célja két épület tantermeinek és közösségi tereinek a megújítása volt, olyan
módon, hogy azok minél szélesebb körű használatot tegyenek lehetővé. A flexibilis
terek létrehozásához eltávolítottak minden nem teherhordó szerkezetet az épületből,
megtartva az alaprajz rendszerét adó rasztert. A földszinti menzát egy fedett-nyitott
térként alakították ki a határoló falak elbontásával, így átjárást engedve és összeköttetést képezve a campus két része között. A közösségi terekben az élénk színesre
festett, lecsupaszított szerkezeti elemek közé egyedi, többféle interakciót támogató
bútorok kerültek.
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72. ábra Hálókon feküdni, pihenni vagy
tanulni lehet
74. ábra Az élénk színek használata
egyedi karaktert ad a régi
szerkezeteknek

73. ábra A földön lévő nagy párnák laza
pihenőhelyet biztosítanak

66. A panda belsejében lépcső kap helyet
68. A tanulózónák nyugodtabb hangulatúak

70

71. A Student Activity Center sárga folyosójáról
színes pihenőzónák nyílnak

65. Az egyedi bútorok sokféleképpen alakíthatók
67. Sokféle szabadidős tevékenységnek teremt
lehetőséget a lounge

TÖRTÉNELMI CAMPUSOK MODERNIZÁLÁSA
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70. Játékokra, sportra is van igény egy
egyetemen

69. Az élénk színek vidám,
fiatalos megjelenést kölcsönöznek
a helyiségeknek

BANGKOK UNIVERSITY

A Bangkok University épületeinek korábbi átalakításai is hasonlóan színesek, sőt, még
élénkebb, vibrálóbb terek. A Supermachine Studio 2012-ben egy újabb épület belső
tereibe tervezett egy sokféle szabadidős tevékenységre alkalmas téregyüttest, 2013ban pedig egy régebbi, árvíz által károsult épületet gondolt újra. Ezek esetében
a legkülönfélébb tevékenységekhez (az olvasástól a karaokéig) mind eltérő színű, mintázatú, formavilágú térrészek tartoznak, melyek egy vibráló, fiatalos, vidám környezetet
teremtenek, amiben a hallgatók szívesen töltik szabadidejüket.

71
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DANIELS BUILDING AT
UNIVERSITY OF TORONTO

ÉPÍTÉSZ

HELYSZÍN

ÉV

NADAAA

TORONTO,
KANADA

2018
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77. A meglévő és a hozzáépített szárnyak között izgalmas
térsor vezet át

Torontoban az építész-, tájépítész- és
formatervezés képzések központját egy
restaurált történelmi épületbe helyezték,
melyet egy karakteres, más formavilágú
és anyaghasználatú új szárnnyal egészítettek ki, hogy megfelelően be tudja
fogadni ezt a funkciót. A meglévő épületbe kerültek a kisebb, fix berendezésű
helyiségek (könyvtár, irodák, hagyo-

76. Az új épületrészbe a nagyobb, egybefüggő tereket
igénylő funkciók kerültek

75. Könyvtár vagy csendes tanuló történelmi épületbe illesztve

ÚJ ÉS RÉGI ÉPÜLETRÉSZ ERŐSEN ELTÉRŐ JELLEGE
ÚJ ÉS RÉGI ÉPÜLETRÉSZ KÖZÖTTI FINOM ELTARTÁS
HAGYOMÁNYOSABB TEREK A MEGLÉVŐ ÉPÜLETRÉSZBEN

mányos tantermek, előadók), míg az új
épület fogadja be a speciális termeket,
laborokat, egy nagy előadót, a flexibilis
megosztott munkateret és a lépcsős
közösségi társalgóteret. A meglévő és
a hozzáépített szárnyak között a földszinten átvezet egy közösségi terekkel
kibővített közlekedő, mely ezáltal finoman
eltartja őket egymástól.
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IPABO UNIVERSITY OF
APPLIED SCIENCES

ÉPÍTÉSZ

HELYSZÍN

ÉV

MECANOO

AMSTERDAM,
HOLLANDIA

2015
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80. Az új átriumtér transzparens szerkezet, a meglévő épületek
egységes burkolatot kaptak

78. Az épület átlátható rendszere

79. A hozzáépített rész a kari központ

KARI KÖZPONT KIALAKÍTÁSA
ÚJ ÉS RÉGI ÉPÜLETRÉSZ ÖSSZEHANGOLÁSA
KÜLTÉRI KAPCSOLAT

A projekt célja az volt, hogy egy új identitást adjon a tanítóképzést folytató épületegyüttesnek, mivel a korábbi építési fázisok során szétesett az épület egysége.
A hozzáépítés a korábban hiányzó kari központ funkciót pótolja, mely egy flexibilis tér,
a találkozások és a közlekedés színtere, a hallgatók órarenden kívüli idejének eltöltésére, egyéni és csoportos tanulásra, pihenésre és társasági életre ad lehetőséget. Minden
más funkció a meglévő épületekben kapott helyet, melyek mind ugyanolyan új burkolatot kaptak, ezáltal vizuálisan is egy egységet alkotnak. Az új átriumtér egy transzparens
szerkezet, míg a meglévő épületek tömörebbnek hatnak, viszont az egységes burkolat
miatt nem válik el élesen régi az újtól, egy mellérendelt, harmonikus együttest képeznek.
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RADBOUD UNIVERSITY
DENTAL SCIENCES BUILDING

ÉPÍTÉSZ

HELYSZÍN

ÉV

INBO

NIJMEGEN,
HOLLANDIA

2017
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83. Az épületben az eredeti szerkezetek
látszó kialakításúak

82. A homlokzatok anyaga energetikai
korszerűsítés miatt lett kicserélve, de
megtartotta régi jellegzetességeit

81. Az új szerkezetek hangsúlyosan különböznek a régitől

FÉNYES BEJÁRATI ÁTRIUM
RÉGI ÉS ÚJ ÉPÜLETRÉSZ ELTÉRŐ TÖMEGE
RÉGI SZERKEZET KEZELÉSE

Egy 70-es években épült egyetemi épület renoválása és korszerűsítése volt a projekt
célja. Csak a jellegzetes tartószerkezetet hagyták meg, a homlokzatot egy korszerű,
energetikai szempontból is kedvezőbb szerkezetre cserélték és hozzáépítettek egy új
épületrészt. Ennek transzparens, horizontális tömege jól elkülöníthető a meglévő épület
tömörebb, vertikális tömegétől, így annak ellenére is tiszteletben tartja a szerkezetet,
hogy mindenhol új rétegeket látunk kívülről. A régi épületben maradt az oktatási terek
többsége, az újba pedig egy korszerű, barátságos fogászati klinika került. Ezen kívül
helyet kaptak még itt nagyobb előadótermek, egy flexibilis tanulótér, illetve az épület
új bejárati átriuma, ami a klinika előtere és kari központ egyben.
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TORNHUSET WORLD MARITIME
UNIVERSITY

ÉPÍTÉSZ

HELYSZÍN

ÉV

TERROIR,
KIM UTZON ARKITEKTER

MALMÖ,
SVÉDORSZÁG

2014
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A történelmi épület mellé egy transzparens sávval elválasztva egy másik nagyon karakteres elem került, melyet a meglévő épület tetőszerkezetének újraértelmezése ihletett.
A hármas tagolást a terek funkciója is követi, a meglévő épületbe zömében adminisztrációs irodák kerültek, az új épületbe pedig előadók, tárgyalók, megosztott munkaterek,
míg a két épület közötti transzparens sáv (a földszinten és a teraszokon egyaránt)
a társasági élet helyszíne. A meglévő épület homlokzata a csatlakozó részen belülről is
látható, ami a teraszokról szemlélve kültéri, városi jelleget ad a térnek.
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86. Határozottan más karakterű új szerkezet

85. A korábbi külső homlokzat megmutatása és az eltartás városi
utca hangulatot teremt

84. Az új és a történelmi tömegek között közösségi terek kaptak helyet

ÚJ ÉS RÉGI ÉPÜLETRÉSZ ERŐSEN ELTÉRŐ JELLEGE
ÚJ ÉS RÉGI ÉPÜLETRÉSZ KÖZÖTTI ELTARTÁS VÁROSI HANGULATA
A KÖZLEKEDŐTEREK KIHASZNÁLÁSA KÖZÖSSÉGI TÉRKÉNT

VIZSGÁLATI MUNKARÉSZ
NEMZETKÖZI PÉLDÁK VIZSGÁLATA

CHALMERS DEPARTMENT
FOR ARCHITECTURE AND
CIVIL ENGINEERING

ÉPÍTÉSZ

HELYSZÍN

ÉV

WHITE ARKITEKTER

GÖTEBORG,
SVÉDORSZÁG

2017
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A két kar egybeolvasztása meghozta a lehetőséget az oktatás körülményeinek térileg
is modernebb kialakításra, a belsőépítészetileg átalakult épület korszerű munkafolyamatokat támogat. Minden zárt funkciót ugyanolyan egységes, natúr fenyővel határoltak,
ezáltal egyértelműen elkülönül a régi és az új. Az eredeti szerkezet vagy nyers betonfelületként, vagy fehérre festve jelenik meg. Az átriumhoz megosztott munkahelyek
és egy kávézó kapcsolódik, az emeleteken dobozokként elhelyezett helyiségek között
workshop terek kaptak helyet, melyek tanuláson kívül lazításra, étkezésre is alkalmasak.
A könyvtár, mely a földszinten, az utcáról is látható pozícióban található, egy multifunkcionális, a diákok számára éjjel-nappal használható tanulótér, így az épület mindig egy
élettel teli oktatási intézmény üzenetét küldi a külvilág felé.
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helyezkednek el

89. A belső átrium körül szolgáltató funkciók

88. Az új és a régi egyértelműen elkülönül

87. Az új szerelt elemek otthonosabbá teszik a teret

RÉGI ÉS ÚJ SZERKEZETEK EGYÉRTELMŰ, ANYAGBÉLI MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE
TANULÓTEREK KIALAKÍTÁSA
NAGY, FÉNYES ÁTRIUM
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91. ábra A tér északi részén mesterséges zöld dombok találhatók

SUPERKILEN PARK
KOPPENHÁGA /
BIG ARCHITEXTS, TOPOTEK 1,
SUPERFLEX
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93. ábra A park éjjel is hangulatos
94. ábra Faltól falig színes burkolatok

A tér alapkoncepciója a változatos igények kielégítése volt, egy
hosszú park helyett három kisebbet hoztak létre. A déli rész
a már említett színes, burkolt, nyüzsgő városi tér, ami aktivitásra,
helyváltoztatásra ösztönöz. Az északi terület egy mesterséges
dombokkal tagolt füves park, ahol a zöld pihenőfelületeken
kívül sportcélra használható részeket is kialakítottak. A középső
tér-darab egy aszfalt burkolatú, fehér csíkozással ellátott
dombokkal és völgyekkel kialakított mesterséges domborzat:
kerékpárral, görkorcsolyával, de gyalogosan is élmény keresztül-kasul átszelni a területet. A három térrész így lesz egésszé:
minden megtalálható itt, ami a környéken lakók igényeit kiszolgálja: csendes, elvonulós zöldterületek valamint aktív, nyüzsgő
városi tér – és minden, ami a kettő között van.
Azért példaértékű a tér, mert bemutatja, hogy hogyan tud egy
nagyobb térsor egyben működni, az egyes területeken más-más
hangsúlyokkal, és hogyan tud külön identitást adni az egyes
egységeinek. Példaértékű ahogy az egyes funkciók és tevékenységek helyet kapnak és tematizálják a tér részeit.
Az egységet felépítő elemek és részletek is külön figyelmet
érdemelnek: színes, brand-szerű megjelenés, egyedi bútorok,
funkciók kiszolgálása, aktív, nyüzsgő és nyugodt, csendes részek.

92. ábra Felnőtt játszótér ösztönöz a mozgásra

A Koppenhága Norrebro városrészében található park több
példaértékű tulajdonsággal bír. Az első maradandó benyomást
az élénk, meleg színárnyalatokkal burkolt, déli rész adja, egy jól
felismerhető arculat, ami pontosan kijelöli a park területét – faltól
falig tölti ki a szín a rendelkezésre álló teret. Fontos megemlíteni
a funkciók sokféleségét, ami elengedhetetlen egy kortárs park
kialakításakor: felnőtt játszóterek, fedett asztalok és székek,
találkozási pontok (világító neon totemek), kerékpárutak stb.
Az egyedi, különleges és feltűnő utcabútorok kifejezetten ide
lettek tervezve és alapvetően hozzájárulnak a park arculatához.

90. A tér nyüzsgő, városi részét színes burkolatok
teszik egyedivé

VÁROSI TEREK
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CAAC CORDOBA /
PAREDES PINO
97. Az éjszakai világítás különösen látványos

95. A nagy ernyők adnak árnyékot a járókelőknek

VÁROSI TEREK

96. Figyelemre méltóa tér emberi
léptéke

A cordobai átalakítás eredményeképpen olyan, szinte teljesen
fedett tér alakult ki, amit mégis lazának és szellősnek érzünk.
A különböző méretű, színű és magasságú napernyőszerű elemek
váltakozása könnyed, organikus és tagolt, ezáltal emberi léptékű.
Egy flexibilisen használható, kortárs köztér jött létre: piac, rendezvények, találkozópontok kapnak itt helyet.
A beépített világításnak köszönhetően a tér este is használható,
ilyenkor új arcát mutatja a nappali megjelenéshez képest.
Figyelemre méltóak az emberi léptékű lefedések, a játék
a sűrűséggel és mérettel, az éjszakai megjelenés megtervezése
és a beépített világítások.
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SISHANE PARK ISZTAMBUL /
SANALARC
98. A park az utca szintjétől lesüllyesztve helyezkedik el

VÁROSI TEREK
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101. Vendéglátó funkciók nagy terasszal

VÁROSI TEREK

102. A sport területei egyedi
megjelenésűek

100. A háromszögek és rámpák sajátos karaktert
adnak a parknak

Az egyetem parkja jó példa a változatos
funkciók megvalósítására. A csoportos és
egyéni sportolásra használható területek
feltűnő színekkel és formákkal elkülönülnek
a környezetüktől. A különböző éttermek,
kávézók és büfék fogyasztóteraszai
egyben kültéri tanulásra is használhatók, az
asztalok és székek könnyen áthelyezhetők,
csoportok alakíthatók ki belőlük.
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Multifunkciós bútorok is helyet kaptak a
kertben: például a lépcsőzetes lelátóbútor
használható pihenésre, kikapcsolódásra, de
akár kültéri óra megtartására is. Az egyes
funkciók saját arculattal rendelkeznek, már
távolról látszik, hogy hol találhatók a sport
célú területek vagy a kávézók, pihenőrészek.
Mintaértékű a sok funkció elhelyezése
és a karakteres megjelenés.

103. A park nyugodtabb részén zöld
környezetben van lehetőség a pihenésre,
tanulásra

a térbeli elmozdulások és a zöldfelületek
tesznek változatossá, izgalmassá. Sok,
különböző anyagú és formájú ülőfelület
is színesíti a területet: beton, lelátószerű
padok, faburkolatú rámpás fekvőrészek.
A térbeli mozgalmasság, lesüllyesztett
térrészek, különböző ülőfelületek miatt
érdemes kiemelni a kompozíciót.

99. Nyugodt hangulatú tér jön létre, nem érződik
az autók közelsége

A park sajátossága, hogy egyes részei
a meglévő szint alá süllyesztettek, ezáltal
a forgalmas út melletti tér kikerült az
autós rendszerből, intim hangulatú parkká
alakult. Tájépítészeti alapelemekként
a háromszögek és a rámpák jelennek meg,
ezek határozzák meg a tér karakterét: az
eredmény egy városi burkolt köztér, amit

MONASH UNIVERSITY
CAMPUS / TAYLOR CULLITY
LETHLEAN LANDSCAPE
ARCHITECTURE
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WEWORK UNIVERSITY OF MARYLAND

THINK CORNER HELSINKI
UNIVERSITY / JKMM
ARCHITECTS

EGYETEM ÉS VÁROS KÖZÖTTI KAPCSOLATTEREMTÉS

104. Távolról bevonz az épület bejárata

106. A terekben az egyetemi és a startup világ
kereszteződik

EGYETEM ÉS VÁROS KÖZÖTTI KAPCSOLATTEREMTÉS
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A WeWork első olyan coworking helyszíne,
mely egy egyetemi campuson található,
ezzel segítve a hallgatók, kutatók, vállalkozók és az iparban dolgozók találkozását.
A hallgatók betekintést nyerhetnek
a munka világába és a kutatók is hasznos
kapcsolatokat, ötleteikhez befektetőket
találhatnak.

105. A multifunkciós térben rendezvényeket is
lehet tartani

A Think Corner egy olyan egyetemi létesítmény, mely a tudomány utcaszintjeként
definiálja magát, célja bevonni
a városlakókat és a látogatókat az egyetem működésébe. Nyílt tér a kutatásra,
együttműködésekre és coworkingre,
közérthető tudományos fórumok és
rendezvények tartására, található benne
kávézó, ajándékbolt és konditerem is.
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AALTO UNIVERSITY
COWORKING HELYSZÍNEK

FRANKLIN’S TABLE FOOD
HALL, UNIVERSITY OF
PENNSYLVANIA

EGYETEM ÉS VÁROS KÖZÖTTI KAPCSOLATTEREMTÉS

107. A design az egyes karokhoz igazodik

108. A széles kínálat az egyetemen kívülről is vonzza az embereket

EGYETEM ÉS VÁROS KÖZÖTTI KAPCSOLATTEREMTÉS

Az Aalto University az egyes karokhoz
igazodva változatos tematikájú és
kialakítású coworking helyszíneket
üzemeltet.
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Az egyetemi campus szívében összeválogatták a környék legjobb étteremláncait,
így egy foodcourtban árulnak például
húsételeket, vegán konyhát, sushit és
croissant-t, hummuszt, hamburgert vagy
pizzát, így mindenki megtalálja a számára
ideális választást.
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NEMZETKÖZI PÉLDÁK
ÉRTÉKELÉSE

TANULÓZÓNÁK

110. A tanulási táj különböző zónái más-más
tevékenységekre alkalmasak

A különféle szempontok alapján példaértékű nemzetközi intézmények vizsgálatakor több
visszatérő elemet látunk, amiből arra következtethetünk, hogy ezek az elemek hozzáadnak a
terek használati értékéhez, az intézmény presztízséhez és népszerűségéhez. A megoldásokból érdemes ötletet meríteni a programalkotás és tervezés során.

109. Az egyetemi átriumtér központjában egyedi formájú lépcső található

KÖZPONTI, FÉNYES
ÁTRIUMTÉR
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Több bemutatott épületben hangsúlyosak a nagy, fényes
átriumok, melyek központi szerepet töltenek be az épület
működésében, továbbá az egyetemről kialakult kép fontos
elemei, reprezentatív terek. Általában ide vezet a bejárat, egyben
a megérkezés és másokkal való találkozás helye is, illetve egy
közlekedési elosztópont. Ez a tér az épület bemutatkozása,
kézfogása, mely az első benyomást adja. Vertikális közlekedés
történhet benne látványos lépcsőkön, ami egyrészt motiválja a
használókat a gyalogos közlekedés választására a liftek helyett,
így a testmozgás által hozzájárulva a hallgatók és oktatók fizikai
jóllétéhez, másrészt sok tervezetlen találkozást is eredményez,
aminek közösségépítés szempontjából nagy jelentősége van. A
cél nem az, hogy a legrövidebb úton eljuthasson mindenki a kívánt
helyre, hanem hogy minél több emberrel találkozzon közben.
Fontos a természetes fény jelenléte, illetve a kiegészítő funkciók
kapcsolódása (kávézó, tanulótér, multifunkciós közösségi helyiség
stb.), ami élettel tölti meg az aulát. Az átláthatóság, transzparens
szerkezetek alkalmazása és a vizuális kapcsolatok megléte az
átriumtér egyes pontjai között környezetpszichológiai előnyökkel
jár, illetve a belátható táj látogatóirányítási szempontból is hasznos, mindenki könnyen felméri, hogy hol van éppen és hova kell
mennie. Néhány példában a nagy, központi átrium helyett több
kisebb átrium található, ez főként akkor lehet előnyös, ha egy
épületben több kar is helyet kap, így mindegyiknek lehetősége
van saját identitását kifejezni.
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Megfigyelhetjük, hogy a hangsúly nem
a formális oktatáson, a hagyományos
tantermeken van, hanem sokkal inkább
eltolódik az informális tanulást támogató együttműködés terei felé. Ez a
megszokotthoz képest soknak tűnhet,
azonban az oktatás átalakulásával sokkal
nagyobb arányban van szükség ilyen
típusú terekre, az órarendi órákon kívül az
egyéni és csoportos tanulásnak is helyet
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kell adni az egyetemen, hogy a hallgatók
inspiráló környezetben, közösségben
tanulhassanak. A tanulótérnek flexibilisen lehetőséget kell nyújtania együttes
tanulásra, kisebb csoportok számára
nyugodt megbeszélésre, illetve egyedüli,
koncentrált munkavégzésre is. Ezek
a funkciók változatos téri helyzeteket
igényelnek, hogy mindenki megtalálja azt,
amire éppen szüksége van.
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SZOLGÁLTATÓ FUNKCIÓK
INTEGRÁLÁSA, NYITÁS
A VÁROS FELÉ

Arra is láthatunk példákat, hogy a tanulótér átfedésben van, vagy kapcsolódik más
funkciókhoz, amiknek hasonló téri igényei
vannak, de eltérő módon, vagy eltérő
időszakokban használják őket. Ilyenek
lehetnek különböző vendéglátó egységek,
mint kávézó vagy menza, pihenőzónák,
vagy a könyvtár is. Ezáltal egy összetett,
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112. A kiszolgáló egységek közti városias fogadótér

111. A kávézó is része a tanulási tájnak

EGY HELYEN TÖBB IGÉNY
KISZOLGÁLÁSA

Egy egyetemeknek nem csak tanulási
és közösségi tereket kell biztosítania a
hallgatók és oktatók számára, de érdemes
a campuson rekreációs területekkel és
szolgáltatásokkal is rendelkeznie. Ide
tartoznak a minőségi, széles választékot
kínáló étkezési lehetőségek, akár az
oktatásban megszokott menza és büfé
helyett többféle étteremlánc, kávézó
bevonásával. A bel- és kültéri változatos
sportolási és rekreációs lehetőségek
egyaránt fontosak, az uszodától, sportpályáktól kezdve egészen a meditáció, alvás
helyének megteremtéséig. Fontos mindenkire gondolni, a használók változatos
igényeit és élethelyzeteit figyelembe venni
mind az étkezés terén, például külön-

egybefüggő közösségi tér vagy térsor alakul ki, mely kiszolgálja a használók eltérő
preferenciáit a tanulási közeg megválasztása terén, miközben egy helyen biztosít
mindent, amire szükségük lehet egy nap
során. Ezek a funkciók gyakran helyezkednek el a központi átriumban, így nagyobb
közösségi jelentőséget kapnak.
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böző speciális étrendeknek megfelelő
opciókkal, mind olyan funkciókkal, mint
például a babaszoba/szoptatóhelyiség.
Üzletek is szóba jöhetnek, az egyetemi
funkcióhoz kapcsolódó papír-írószer- és
könyvesbolton, nyomdán, ajándékbolton
túl a hallgatókat és oktatókat a mindennapi életben segítő vagy szórakoztató
funkciók, például vegyesbolt, mozi, klub is
hasznosak. Az üzlethelyiségek, rendezvényhelyszínek vagy bérirodák kialakítása
megnyitja az egyetemi campust a város
felé. Ha a szolgáltatásokat nem csak az
egyetemi polgárok használhatják, hanem a
környéken élők is, a campusból egy városi
központ alakul ki, ezáltal biztosítva
a pezsgő életet.

VIZSGÁLATI MUNKARÉSZ
NEMZETKÖZI PÉLDÁK VIZSGÁLATA

ARCULAT
KOMMUNIKÁCIÓJA

Az egyetem landmark funkció és landmark
épület, mely példát mutat a városnak a
társadalmi felelősségvállalás és haladás
támogatására. Egy épület városhoz való
kapcsolódásának szempontjából kiemelt
jelentőségű a bejárat: egy publikus
funkciójú épületnek ki kell tűnnie, be kell
vonzania az embereket az utcáról. Ez
megoldható valamilyen építészeti eszközzel, például épülettömegből kinyúló
vagy beharapó tömeg segítségével, de
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114. Karok között megosztott tanulótér kávézóval

113. Megfigyelhető a hangsúlyos brand szín

TEREK MEGOSZTÁSA
KAROK KÖZÖTT

egy brand elem kiterjesztése is egy erős
jelzés lehet, például egy karakteres szín
vagy forma használata, mely megjelenhet egyéb építészeti, belsőépítészeti
elemekben és virtuális felületeken is. A
kiemelt elemeknek érdemes az épület
fő funkcióját erősítő komponenseknek
lenniük, így olvasható, mire kerül a
hangsúly, a funkció használata közben az
emberekben összekapcsolódik a karakter
az intézménnyel.

Több bemutatott egyetem hozott létre a
campusán egy karoktól független tanuló
és szolgáltató épületet, vagy helyezett egy
épületbe különböző karokat, megosztott
közösségi terekkel. Ennek praktikus okai is
lehetnek, hiszen az egyéni tanulás vagy az
együttműködés tereinek igényei mindenhol közel azonosak, így kölcsönösen
előnyös egy helyszínen biztosítani ezt egy
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nagyobb közösség számára. Összefüggő
tudományterületeket (például orvosi, biológiai, kémiai stb.) egy épületbe helyezni
pedig azért hasznos, mert lehetőséget ad
akár spontán találkozások útján is karokon
átívelő interdiszciplináris munkakapcsolatok kialakítására, melyekből innovatív
együttműködések születhetnek mind
hallgatói, mind oktatói szinten.
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KÖZLEKEDŐTEREK
KIHASZNÁLÁSA
116. ábra A közlekedőteret írható felületek és padok határolják

115. ábra A földszint teljes megnyitásával olvad össze a kert és az épület

KÜLTÉRI KAPCSOLAT

A biofílikus design elemei sok nemzetközi példában nagy szerepet kapnak. A zöldterület
mellett elhelyezkedő épületek esetében megfigyelhetjük, milyen sokszínűen használható a szabadtér egy egyetemi épület esetében. A megfelelően kialakított park az év
nagy részében lényegében megnöveli az épületen belüli közösségi, oktatási és tanulási
tereket, nagyobb változatosságot, több választási lehetőséget engedve. A nagyobb
terek megnyitása a park felé átmenetet képez belső és külső tér között, a bent található
funkciók kiterjednek a szabadba. Kint is létesíthető egyéni vagy csoportos tanulásra,
megbeszélésre, konzultációra alkalmas hely, egy zöld környezetben már a különböző
épületek közötti közlekedés is jótékony hatással van a hallgatókra és oktatókra. A park
kiszolgálhat rekreációs igényeket, mint például szabadtéri sportok, közösségi- és kulturális rendezvényhelyszínek, relaxációs zónák. Ezek a szolgáltatások egy nyitott campus
esetén elérhetőek a környéken élők számára is.
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Ahogyan egy város esetében az utcán zajlik az élet, úgy egy épület esetében a közlekedők a közösségi élet színterei. Ezt ajánlott az épület szerkesztésével és belsőépítészeti
elemekkel támogatni és változatos szituációkat teremteni a folyosókon, például egyéni
és csoportos tanulást, társalgást, pihenést lehetővé tévő bútorok kihelyezésével,
írható felületekkel, információt közvetítő digitális eszközökkel. A különböző funkciókat
befogadó közlekedőtereknek érdemes tágabb, természetes fénnyel ellátott helyeknek
lenniük, hogy vonzó legyen a használók számára és élettel töltsék meg az épületet.
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TECHNOLÓGIAI
FELSZERELTSÉG

117. Szabadon használható monitorok és számítógépek a közlekedőben

118. Függönyökkel tagolható, flexibilis terek mozgatható bútorokkal

FLEXIBILIS TEREK

A digitális technológiai eszközök már régebb óta jelen vannak az oktatásban, de
jellemzően nem lettek integrálva és optimalizálva az adott téri szituációhoz. A példák
között találhatunk olyan intézményeket, ahol a technológia mindenhol jelen van,
változatos helyzetekhez rugalmasan alkalmazkodik és mégsem nyomja el a teret, szinte
észrevétlenül szolgálja ki a hallgatókat és az oktatókat. A könnyű kezelhetőség is fontos,
nem szabad, hogy plusz személyzetet igényeljen, mindenki számára legyen azonosan
hozzáférhető.
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Több példában is megfigyelhetjük a terek átrendezhetőségét, például
mobil bútorokkal, boxokkal, eltolható falakkal megoldva. A flexibilitás
egy alapvető elvárás a korszerű egyetemek mind oktatási, mind
közösségi tereivel szemben, mivel sűrűn változnak a foglalkozások
módszerei, a hallgatók és oktatók létszáma, összetétele. Az informális
közösségi terek sokcélú felhasználását az teszi lehetővé, ha lehetséges őket összenyitni nagyobb eseményhez, vagy leválasztani belőle
részeket egyéni vagy csoportos munkavégzéshez.
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119. A hallgatói és oktatói tömb között a kapcsolatot
átriumtér biztosítja

OKTATÓI ÉS HALLGATÓI
TEREK VISZONYA

A bemutatott példák közül több is kiemelten kezeli a hallgatók, illetve az oktatók,
adminisztratív dolgozók által használt terek kapcsolatát. A külön épületben vagy külön
szinten történő elhelyezés túlságosan szeparálja a hallgatók közlekedési útvonalaitól,
nem találkoznak, csak formális, órarendi keretek között, így fenntartva az erős hierarchiát. Ehelyett minél intenzívebb integráció szükséges, mely sok informális találkozási
lehetőséget biztosít a közlekedőkön, vendéglátó egységekben, így a hallgatóknak
esélyük van szóba elegyedni a magasabb pozíciókban lévő oktatókkal is, ezáltal is
demokratizálva az oktatást. A transzparencia fontos szempont, hogy az oktatók napi
tevékenysége látható legyen, hiszen ők szakmai példaképek a hallgatók számára.
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ÚJ ÉS RÉGI SZERKEZETEK
VISZONYA

121. Az új és régi szerkezetek együttese

120. A kényelmes bútorok között otthon érzik magukat a hallgatók

OTTHONOS TEREK
KIALAKÍTÁSA

A bemutatott épületek egyes tereiben megjelennek olyan elemek, melyek a hallgatók
kényelmét, otthonosságérzetét segítik. Ez kiemelten fontos a külföldi és nem helyi hallgatók esetében, akik számára felértékelődnek az egyetemen található közösségi terek,
szívesebben töltik ott idejüket, mint egy albérletben vagy kollégiumi szobában. Kell egy
olyan hely, amit magukénak érezhetnek, a nap és a hét bármely időszakában használhatják. Ezt támogató szolgáltatások a csomagmegőrző vagy különböző időtartamokra,
akár félévekre is kibérelhető locker, ahol saját felszereléseiket tárolhatják a hallgatók,
vagy a szabadon használható konyhák, teakonyhák, ahol maguknak vagy akár együtt
főzhetnek. A pihenés lehetősége ugyancsak elengedhetetlen, hiszen az egyetemi élet
ritmusa a legkülönbözőbb időszakokban kívánhatja meg a lazítást, alvást.
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A bemutatott példák többsége új épület, mivel az igazán innovatív megoldások ezekben
az esetekben látványosabbak. Azonban meglévő épület felújítása, kiegészítése kapcsán
is alkalmazhatóak az újító gondolatok, ráadásul ez mindig kiegészül a hagyománnyal, a
történelem tiszteletével. Az ide vonatkozó példák mindegyikénél központi téma az új és
régi épületrész, szerkezet viszonya. A legtöbb esetben karakteresen eltérő jellegűek ezek a
részek, vagy lehetnek harmonikus összhangban is, finoman jelzett eltéréssel. Több épületnél
megjelenik a szerkezetek elválasztása, eltartása, így kialakul egy köztes zóna. Gyakori a
régi elemek homogenizálása, lecsupaszítása, az új elemek egy anyagból való megépítése.
A tartószerkezet meghagyása és a rövidebb életciklusú épületrétegek cseréje az épületek
megújulásának természetes folyamata. A rövidebb időtartamra szánt, felsőbb rétegek
könnyű változtathatósága teret enged a jövőben felmerülő változási igények kielégítésének.
A funkciók megosztása kapcsán megfigyelhető, hogy a meglévő épület jellemzően cellás
rendszerébe kerülnek a kisebb, hagyományosabb tantermek és irodák, az új részbe pedig
az egybefüggő, nagyobb, multifunkcionális terek.
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II.
TEVÉKENYSÉGEK ÉS
TÉRTÍPUSOK AZ
OKTATÁSBAN

A tevékenységek és tértípusok
bemutatása egy független, önállóan
is értelmezhető rész, mely általában
véve az oktatási intézményekre
igaz. Azért tartjuk szükségesnek,
mert az ilyen típusú osztályozás
nem elterjedt sem szakmailag, sem
a köztudomásban, így ez a fejezet
alapot ad ahhoz, hogy a különböző
diszciplínák és projektrészvevők
ugyanazt értsék egyes fogalmak
alatt. Egy szótárként kell gondolni
erre a részre, mely alapján
könnyebben értelmezhetők
a tanulmány javaslatai.
Először az oktatási intézményekben
végzett tevékenységek kerülnek
bemutatásra, majd a tanulás
terei. Ez a két halmaz szoros
összefüggésben áll egymással,
a tevékenységek igényeket állítanak
a terekkel szemben, a terek pedig
a bennük végzett tevékenységek
alapján értelmezhetők.

AZ ÚJ OKTATÁSI PARADIGMA
TEVÉKENYSÉGEI

Ebben a fejezetben bemutatásra
kerülnek az oktatási
intézményekben végzett
tevékenységek. Egy-egy jellemzés
definícióból, szükség esetén egy
vagy több példából és az adott
tevékenység terekkel szemben
támasztott követelményeiből áll.

CSEVEGÉS

BESZÉLGETÉS

AZ EGYÜTTDOLGOZÁS FORMÁI

AZ EGYÜTTDOLGOZÁS FORMÁI

Kötetlen információcsere két vagy több
ember között, ami nem igényel privát,
akusztikusan és vizuálisan elhatárolt teret,
sem prezentálási lehetőséget. Általában
rövid időtartamúak, így nincs szükség kényelmesebb székekre vagy asztalra sem.
Ilyen helyzet például, amikor gyorsan, akár
véletlenszerű találkozásokkor váltanak
pár szót a közös projektjeikről, egy közös
témáról.
Jellemző téri szituáció: magas asztal, magas székek, pad, ülőkék, egy korlát vagy
párkány (aminek neki lehet támaszkodni,
rákönyökölni)

TEVÉKENYSÉGEK ÉS TÉRTÍPUSOK AZ OKTATÁSBAN
AZ ÚJ OKTATÁSI PARADIGMA TEVÉKENYSÉGEI

123. Spontán beszélgetések terei

122. A kávézás közbeni spontán csevegéshez ideális magas asztalok

Formális vagy informális párbeszéd, mely
tervezettebben történik, mint a csevegés.
Ilyen lehet például egy teljesítményértékelés vagy egy lazább konzultáció, egy
csoporttárs segítése.
Jellemző téri helyzet: fotel, kanapé,
dohányzóasztal
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TEVÉKENYSÉGEK ÉS TÉRTÍPUSOK AZ OKTATÁSBAN
AZ ÚJ OKTATÁSI PARADIGMA TEVÉKENYSÉGEI

MEGBESZÉLÉS

TÁRSAS ALKOTÁS

AZ EGYÜTTDOLGOZÁS FORMÁI

AZ EGYÜTTDOLGOZÁS FORMÁI

Komolyabb tanácskozás egy témáról, mely hosszabb ideig is
tarthat. Fontos, hogy valamilyen módon biztosítva legyen az
akusztikus és vizuális elhatárolás, illetve legyen lehetőség prezentálni, táblára írni, jegyzetelni. Kettőtől több tucatig változhat a
megbeszélésben résztvevők száma, emiatt különböző nagyságú
terekre van szükség. Ide sorolható például, amikor a hallgatók
egy csoportos beadandó készítésénél megbeszélik, hogyan
állnak a feladataikkal, merre haladjanak tovább, de egy hagyományos konzultáció vagy szeminárium is. Egy csapatos megbeszélésnél gyakran nem a zajos helyeket preferálják az emberek,
hanem egy zárt, nyugodt környezetet, melyet a sajátjuknak
érezhetnek az használat idejére.
Jellemző téri szituáció: körbeülhető asztal székekkel vagy paddal,
ezen kívül TV, írható tábla, bútorral vagy falakkal több oldali
lehatárolás

TEVÉKENYSÉGEK ÉS TÉRTÍPUSOK AZ OKTATÁSBAN
AZ ÚJ OKTATÁSI PARADIGMA TEVÉKENYSÉGEI

125. Együttdolgozás ideális körülmények között

124. Megbeszélések az erre tervezett fülkékben, hozzáférhető
technológiai háttérrel

Több ember közösen megy végig az alkotási folyamaton, vagy
ennek részein. A megbeszéléshez hasonlóan itt is fontos az
elhatárolás, de a környezetnek inspirálónak kell lennie. Több
a mozgás, szükség lehet a bútorok átrendezésére is. Például
ide tartozik, ha a hallgatók egy közös, kreatív projektfeladatnál
ötletelnek, brainstormingolnak.
Jellemző téri szituáció: nagyobb, körbeülhető asztal, székek vagy
padok, írható tábla, falfelület plakátok számára
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TEVÉKENYSÉGEK ÉS TÉRTÍPUSOK AZ OKTATÁSBAN
AZ ÚJ OKTATÁSI PARADIGMA TEVÉKENYSÉGEI

MEGOSZTÁS

BEMUTATÁS

AZ EGYÜTTDOLGOZÁS FORMÁI

AZ EGYÜTTDOLGOZÁS FORMÁI

126. Különféle berendezések több kisebb csoport számára

Egy vagy több ember beszél vagy prezentál nagyobb közönségnek, akik figyelnek,
jegyzetelnek, kérdeznek az előadótól/
előadóktól. Ilyen egy klasszikus egyetemi
előadás, melynek során az oktató bemutatja a tananyagot a hallgatóknak, vagy
amikor egy csoportmunkában mindenki
prezentálja a csapat többi tagjának, hol
tart a saját munkarészével.
Jellemző téri szituáció: egyértelműen
meghatározott, jellemzően frontális vagy
amfiteátrumszerű fókuszpont prezentálási
lehetőséggel (kivetítő, tv, tábla), körülötte
padok vagy székek, esetleg asztalok, a
fókuszpont felé fordítva

TEVÉKENYSÉGEK ÉS TÉRTÍPUSOK AZ OKTATÁSBAN
AZ ÚJ OKTATÁSI PARADIGMA TEVÉKENYSÉGEI

127. Előadó a fókuszban

Előfordul, hogy egy térben több munkafolyamat zajlik, melyek
valamilyen pontokon kapcsolódnak egymáshoz. Ilyen például egy
workshop, vagy ha egy kurzushoz tartozó hallgatók egy térben
foglalkoznak a saját tanulmányaikkal, így segítséget tudnak kérni
egymástól, de például egy csapatmunkán vagy egyéni munkán
alapuló órarendi óra is ide tartozik, melyben az oktató faciliator
szerepben van jelen. Ezekben a terekben fontos a flexibilitás és a
többféle igény kiszolgálása.
Jellemző téri szituáció: többféle méretű, átrendezhető asztal,
szék, pad, ülőke, tábla
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TEVÉKENYSÉGEK ÉS TÉRTÍPUSOK AZ OKTATÁSBAN
AZ ÚJ OKTATÁSI PARADIGMA TEVÉKENYSÉGEI

FELDOLGOZÁS - REAGÁLÁS

ALKOTÁS

AZ EGYEDÜL DOLGOZÁS FORMÁI

AZ EGYEDÜL DOLGOZÁS FORMÁI

128. Elmélyült munka a környezettel vizuális kapcsolatban

129. A kreatív munkához inspiráló környezet szükséges

A klasszikus tanulás, házifeladat-írás vagy egyéni problémamegoldás tartozik ide, amikor egy hallgató önállóan olvassa/nézi/
hallgatja a tananyagot. Könyvből, jegyzetből vagy elektronikus
eszközről önállóan kutat, illetve önállóan ad számot tudásáról feladatok megoldásával vagy beadandók készítésével. A távtanulás
is ide sorolható, hiszen olyankor egyedül dolgozza fel a hallgató
a tananyagot. Ezekhez a tevékenységekhez nagyban eltérnek az
emberek igényei, van, aki a teljes nyugalmat és csendet preferálja, mások viszont szeretik, ha van körülöttük mozgás, mert nekik a
magas energiájú helyek segítik a fókuszálást.
Jellemző téri szituáció: munkaállomás asztallal és székkel, esetleg
bútorokkal vagy falakkal történő elhatárolás, de lehet lazább
bútorozás is például fotellel és kisebb asztallal

TEVÉKENYSÉGEK ÉS TÉRTÍPUSOK AZ OKTATÁSBAN
AZ ÚJ OKTATÁSI PARADIGMA TEVÉKENYSÉGEI

A kreatív folyamatokhoz is változó téri elvárások kapcsolódnak,
a feldolgozás-reagáláshoz hasonlóan itt is igaz, hogy míg egyesek nyugalomban tudnak alkotni, mások nyüzsgést igényelnek,
azonban minden esetben stimuláló környezetre van szükség.
Jellemző téri szituáció: munkaállomás asztallal és székkel, esetleg
bútorokkal vagy falakkal történő elhatárolás, de lehet lazább
bútorozás is például fotellel és kisebb asztallal
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TEVÉKENYSÉGEK ÉS TÉRTÍPUSOK AZ OKTATÁSBAN
AZ ÚJ OKTATÁSI PARADIGMA TEVÉKENYSÉGEI

ELMÉLKEDÉS

TÁRSASÁGI ÉLET

AZ EGYEDÜL DOLGOZÁS FORMÁI

TANULÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK

A tanuláson kívül az egyetemeken nagyon fontos az ismerkedés,
a kapcsolatépítés és a társasági élet hallgatók-hallgatók, hallgatók-oktatók és oktatók-oktatók között is. Ez természetesen nem
különül el élesen a tanulási tevékenységektől, azokkal a legtöbb
esetben összekapcsolódik, illetve a társasági élet az érzelmi
tanulás részét képezi. Érdemes mégis külön tereket szánni erre a
funkcióra, melyek másodlagosan tanulásra is alkalmasak.
Jellemző téri szituáció: lazább bútorok, ülőkék, padok, kanapék,
magas asztalok, lépcsők

130. A nyugodt környezet segíti az elmélyülést

131. Az egyedi szerkezetek sokféle interakcióra adnak lehetőséget

Fizikai cselekvés nélküli, tisztán mentális tevékenység, melyet
egyedül, nyugalomban végeznek az emberek. Lehet szó intenzív
gondolkodásról, egy probléma megoldásának kereséséről,
ötletelésről vagy éppen a gondolatok lecsillapításáról. A
kontemplációnak fontos szerepe van a különböző információk
szintetizálásában.
Jellemző téri szituáció: kényelmes, otthonos, több testhelyzetet
megengedő bútorok egy nyugodt térben, vagy valamilyen módon
elválasztva a forgalmas terektől, szép kilátással (például tetőn),
vagy kültéren (például park, tó, liget)

TEVÉKENYSÉGEK ÉS TÉRTÍPUSOK AZ OKTATÁSBAN
AZ ÚJ OKTATÁSI PARADIGMA TEVÉKENYSÉGEI
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TEVÉKENYSÉGEK ÉS TÉRTÍPUSOK AZ OKTATÁSBAN
AZ ÚJ OKTATÁSI PARADIGMA TEVÉKENYSÉGEI

PIHENÉS

ÖSSZEFOGLALÁS

132. Pihenés szokatlan helyeken

TANULÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK

A kikapcsolódásra és a feltöltődésre is
helyet kell teremteni az egyetemen. A
különböző elfoglaltságok között a hallgatóknak és oktatóknak jót tesz, ha szünetet
tartanak és utána felfrissülve folytatják
a munkát. Ezt meg is tehetik, mivel az

egyetem nem munkahely, így bizonyos
keretek közt a hallgatók maguknak osztják
be az idejüket és az energiájukat.
Jellemző téri szituáció: kényelmes,
otthonos bútorok csendes, nyugodt
környezetben.

TEVÉKENYSÉGEK ÉS TÉRTÍPUSOK AZ OKTATÁSBAN
AZ ÚJ OKTATÁSI PARADIGMA TEVÉKENYSÉGEI

Az egyetemeken végezhető tevékenységek
sokrétűek. A legtöbb esetben fontos a tevékenységnek teret adó helyiség flexibilitása, a
többféle berendezés (lazától formálisig) és a
technológia folyamatos jelenléte.

120

121

A társas tevékenységek kommunikáción
alapulnak, a résztvevőket kommunikációs
szerep szerint csoportosítva egy diagramon foglalhatók össze.

TEVÉKENYSÉGEK ÉS TÉRTÍPUSOK AZ OKTATÁSBAN
AZ ÚJ OKTATÁSI PARADIGMA TEVÉKENYSÉGEI

AZ ÚJ OKTATÁSI OKTATÁSI
PARADIGMA TÉRTÍPUSAI

Az alábbiakban az oktatás terei
kerülnek részletes bemutatásra.
Az elemzések során minden térnél
megválaszoljuk a fő kérdéseket:
Miért fontos ez a tér? Milyen típusú
tanulásra alkalmas? Hogyan építi a
közösséget?
A tevékenység- és élményalapú
tervezés lényege, hogy minden
teret az definiál, hogy milyen
tevékenységek végezhetők
benne, milyen élményeket ad
a használónak. Az elsődleges
tanulóterek esetében ezek a
tevékenységek valamilyen egyéni
vagy csoportos tanulási forma,
a közösségi terek esetében
pedig valamilyen tanuláson kívüli,
közösségépítő tevékenység.
Természetesen a közösségi terek
többsége alkalmas tanulásra is,
és a tanulásra szánt terekben is
végezhetők egyéb tevékenységek,
mégis minden tér esetében találunk
egy fókuszt, hogy mit támogat
legjobban.

133. A tértípusok és a bennük végezhető tevékenységek

Thornburg15 elmélete szerint öt féle helyen tanulunk, a tábortűznél (ahol a történetmesélőtől tanulunk), a vízgyűjtőnél
(ahol társainktól tanulunk), a barlangban (ahol elmélyülhetünk
valamiben és elmélkedhetünk), a hegytetőn (ahol megünnepeljük
az eredményeinket) és a homokozóban (ahol kísérletezhetünk). A
vizsgált tértípusok ezeket a metaforikus helyeket tovább tagolják,
de mindegyikhez társítható valamelyik ezek közül.
A fő kérdéseken kívül minden tér esetében vizsgájuk annak
nyitottságát, jellemző berendezéseit, flexibilitását, a benne zajló
kommunikáció típusát, a csendes vagy zajos jellegét, formalitását, publikusságát, a használat időtartamát, a környezeti
elvárásait, a hangulatát, a szükséges technológiai megoldásait és
a kültéri kialakítás lehetőségét.

15

David Thornburg díjnyertes futurista, szerző és tanácsadó, akinek elméletei nagy
hatással vannak korunk iskoláira, vállalataira, alapítványaira és kormányaira.
Az 1999-es Campfires in Cyberspace című könyvében fejti ki oktatási filozófiáját.

TEVÉKENYSÉGEK ÉS TÉRTÍPUSOK AZ OKTATÁSBAN
AZ ÚJ OKTATÁSI PARADIGMA TÉRTÍPUSAI
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TEVÉKENYSÉGEK ÉS TÉRTÍPUSOK AZ OKTATÁSBAN
AZ ÚJ OKTATÁSI PARADIGMA TÉRTÍPUSAI

CSENDES TANULÓ
ELSŐDLEGES TANULÓTEREK

A diákok egyéni munkavégzésének, aktív tanulásának konkrét
helye, főként feldolgozás-reagálás és alkotás típusú tanulási
formákra alkalmas, a barlang metaforával írható le. Nagyobb,
nyitott tér, térrész, vagy kisebb terem, mely gyakran a könyvtárak szerves része, de attól független kialakítású is lehet.
Az orvostudományi terület jellegzetességei miatt kiemelten
fontosak ezek a terek, hiszen a hallgatók jellemzően sok időt
töltenek egyéni, koncentrált tanulással.

TEVÉKENYSÉGEK ÉS TÉRTÍPUSOK AZ OKTATÁSBAN
AZ ÚJ OKTATÁSI PARADIGMA TÉRTÍPUSAI

Nyitott tér
Berendezése szabadonálló, asztalcsoportokba vagy padsorokba rendezett 			
munkaállomásokból áll, gyakran akusztikus és vizuális elválasztással az ülőhelyek között
Átalakítható megosztott munkatérré, vagy elképzelhető kisebb 				
terek flexibilis leválasztása is csendes fülkékké
Nem/alig kommunikálnak egymással a használók, egymás mellett tanulnak
Csendes
Formális vagy informális, de fegyelmezett
Minden hallgató számára elérhető, egyetemen kívüliek számára korlátozottan
Több óra, akár egész napok eltölthetők itt
Megfelelő akusztikai kialakítás és természetes fény szükséges
Nyugodt hangulatú tér, lehetővé teszi a koncentrált munkavégzést, nem vonja el
a figyelmet a tananyagról
Áram- és internetelérés, számítógépek vagy monitorok biztosítása
Bizonyos körülmények között a szabadban is megvalósítható, 				
például teraszon vagy kertben

135. Nyugodt tanulást biztosító környezet

134. Az egyéni tanulást támogató elválasztott asztalok

—
—
		
—
		
—
—
—
—
—
—
—
		
—
—
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TEVÉKENYSÉGEK ÉS TÉRTÍPUSOK AZ OKTATÁSBAN
AZ ÚJ OKTATÁSI PARADIGMA TÉRTÍPUSAI

MEGOSZTOTT MUNKATÉR
ELSŐDLEGES TANULÓTEREK

136. Az épület egésze tanulási táj

TEVÉKENYSÉGEK ÉS TÉRTÍPUSOK AZ OKTATÁSBAN
AZ ÚJ OKTATÁSI PARADIGMA TÉRTÍPUSAI

Nyitott tér
Asztalcsoportokba rendezett munkaállomásokból vagy nagyobb, körbeülhető asztalokból áll
Átalakítható csendes tanulótérré vagy csendes fülkékké
Sokirányú kommunikáció jön benne létre
Zajosabb
Informális
Minden hallgató és akár egyetemen kívüli felhasználók által is elérhető
1-2 órától kezdve akár egész napok is eltölthetők itt
A zajcsillapítás és az elegendő természetes fény biztosítandó
Inspiráló, izgalmas, változatos kialakítású tér
Áram- és internetelérés, számítógépek vagy monitorok biztosítása
Fedett teraszokon is kialakítható funkció

137. Megosztott munkatér nagy, körbeülhető asztalokkal

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

128

129

138. Könyvtárhoz kapcsolódó szabadon használható asztalok

A csendes tanulóhoz hasonló, de az egyedül dolgozás mellett
együttműködésre, lazább órarendi órák tartására is alkalmas, a
tanulási formák közül ez a társas alkotást, megosztást, feldolgozás-reagálást és alkotást jelenti, a vízgyűjtő térrel analóg.
Az egymás mellett, de főként önállóan végzett tanulás vagy
munkavégzés helye, melynek előnye, hogy látni, mivel foglalkozik
a másik, szükség esetén lehet beszélgetni és kérdezni, egymást
segíteni. Az ilyen szabadon használható tanulózóna az egyik
legintenzívebben terjedő tértípus.

TEVÉKENYSÉGEK ÉS TÉRTÍPUSOK AZ OKTATÁSBAN
AZ ÚJ OKTATÁSI PARADIGMA TÉRTÍPUSAI

KISCSOPORTOS STÚDIÓ
ELSŐDLEGES TANULÓTEREK

—
—
		
		
—
—
—
—
—
—
—
		
—

Részben nyitott tér
Többféle bútorra van szükség, például hagyományos asztalcsoportokra székekkel, kisebb
asztalokra, padokra, ülőkékre, táblára, prezentálási lehetőségre, de kényelmesebb 		
kanapékra vagy fotelekre is
A berendezések könnyen mozgathatók
A kommunikáció kisebb csoportokban zajlik
Zajosabb
Informális
Privát, például bizonyos kurzusok hallgatói számára elérhető
1-2 órán át használják a termet
Megfelelő mesterséges világítás esetén elég kevesebb természetes fény is, a zajcsillapítás
kialakítására azonban fontos figyelmet fordítani
Izgalmas, inspiráló környezet, mely segíti a kreativitást, lehet tematikus

TEVÉKENYSÉGEK ÉS TÉRTÍPUSOK AZ OKTATÁSBAN
AZ ÚJ OKTATÁSI PARADIGMA TÉRTÍPUSAI

140. Megbeszélésre és bemutatásra alkalmas stúdió tér

139. A többféle berendezés egyedül és csapatban dolgozást tesz lehetővé

Egy helység vagy térrész, mely gyorsan adaptálható széleskörű
együttműködést igénylő tevékenységekhez, órarendi és órarenden kívüli munkavégzés céljából is. Alkalmas megbeszélésekre,
társas alkotásra, megosztásra és bemutatásra, leginkább a
homokozó térhez áll közel.
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TEVÉKENYSÉGEK ÉS TÉRTÍPUSOK AZ OKTATÁSBAN
AZ ÚJ OKTATÁSI PARADIGMA TÉRTÍPUSAI

NAGYCSOPORTOS STÚDIÓ
ELSŐDLEGES TANULÓTEREK

141. Nagycsoportos stúdió átrendezhető berendezéssel

TEVÉKENYSÉGEK ÉS TÉRTÍPUSOK AZ OKTATÁSBAN
AZ ÚJ OKTATÁSI PARADIGMA TÉRTÍPUSAI

Nyitott tér vagy nagyobb helyiség
Kisebb összetolható vagy nagyobb asztalokból és székekből áll
Flexibilis berendezésű
A nagyobb csoportok egymás között, egymással és az oktatóval is kommunikálnak
Formális
Esetenként zajos az irányított kommunikáció miatt
Privát, oktatói jelenléttel használható
1-2 órán át használják
Akusztika szempontjából az a lényeges, hogy a csoportok egymást és az oktatót is jól 		
hallják, a megvilágítás lehet mesterséges is
A térnek inspirálónak kell lennie
Active learning módszerek alkalmazásához a körbeülhető asztalok mindegyike megfelelő
technológiai felszereltséggel kell rendelkezzen (áram, internet, számítógép,
monitor/kivetítő és mikrofon)

142. Bemutatásra és nagyobb csoportok együttdolgozására

—
—
—
—
—
—
—
—
—
		
—
—
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lehetőséget adó tér

Nagyobb csoportok számára, órarendi tevékenység céljából
igénybe vehető tér vagy térrész, kisebbtől nagyobb létszámokig. A jellemző tanulási formák a megbeszélés, társas alkotás,
megosztás és bemutatás, de például alkalmas active learning
módszerekre, team-, game- vagy case-based learningre is.

TEVÉKENYSÉGEK ÉS TÉRTÍPUSOK AZ OKTATÁSBAN
AZ ÚJ OKTATÁSI PARADIGMA TÉRTÍPUSAI

NAGY TÁRGYALÓ
ELSŐDLEGES TANULÓTEREK

Emberek nagyobb csoportja számára
nyugodt kommunikációt biztosító tér,
oktatói konferenciákra, órarendi órákra
és hallgatói kollaborációra is alkalmas. A
jellemző tanulási formák a megbeszélés és
a bemutatás.

TEVÉKENYSÉGEK ÉS TÉRTÍPUSOK AZ OKTATÁSBAN
AZ ÚJ OKTATÁSI PARADIGMA TÉRTÍPUSAI

Zárt tér
Nagy, körbeülhető asztal, székek és prezentálási lehetőség
Átalakítható prezentációs térré vagy nagycsoportos stúdióvá
A használók mind egymással kommunikálnak
Formális
Csendet igénylő tér, a használat járhat zajjal
Privát helyiség, oktatóval vagy foglalással elérhető a hallgatók számára
1-2 órán át használják
Megfelelő akusztikai kialakítás fontos, a megvilágítás lehet mesterséges is
Könnyen kezelhető prezentáció és videokonferencia biztosítása

144. Modern technológia a tárgyalóban

143. Flexibilis tárgyalótér átrendezhető bútorozással

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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TEVÉKENYSÉGEK ÉS TÉRTÍPUSOK AZ OKTATÁSBAN
AZ ÚJ OKTATÁSI PARADIGMA TÉRTÍPUSAI

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

ELSŐDLEGES TANULÓTEREK

TEVÉKENYSÉGEK ÉS TÉRTÍPUSOK AZ OKTATÁSBAN
AZ ÚJ OKTATÁSI PARADIGMA TÉRTÍPUSAI

147. Otthonos hely nyitott tárgyalódobozban

145. Karakteres tárgyalóhelyiségek változatos berendezéssel

146. Rétegzett téri minőség vizuális összekötéssel és

Kisebb csoportok többirányú kommunikációjára alkalmas tér
vagy térrész, épületszerkezetekkel vagy bútorokkal elhatárolva. A
jellemző tanulási formák a beszélgetés, megbeszélés, bemutatás
és társas alkotás.

Zárt tér vagy lehatárolt térrész
Egy kisebb asztal körül székek vagy pad, esetleg fülke formájában
A belső flexibilitás nem fontos, bútorszerű kialakítással lehet mobilis
Kisebb csoport egymással kommunikál
Csendet igénylő tér, a használat járhat zajjal
Lehet formális és informális is
Minden hallgató számára elérhető
Fél órára, maximum 1-2 órára veszik igénybe
Természetes megvilágítás nem fontos, az akusztikai lehatárolás elengedhetetlen
Prezentálási lehetőség, hibrid megbeszélések lefolytatásához szükséges technológia

akusztikus elválasztással

KIS TÁRGYALÓ
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TEVÉKENYSÉGEK ÉS TÉRTÍPUSOK AZ OKTATÁSBAN
AZ ÚJ OKTATÁSI PARADIGMA TÉRTÍPUSAI

ONE-ON-ONE
ELSŐDLEGES TANULÓTEREK

TEVÉKENYSÉGEK ÉS TÉRTÍPUSOK AZ OKTATÁSBAN
AZ ÚJ OKTATÁSI PARADIGMA TÉRTÍPUSAI

—
—
—
—
		
—
—
—
		
—
—
—
—
		
		

Zárt tér vagy lehatárolt térrész
Berendezése kisebb asztalokból, székekből vagy fotelekből áll
Nem fontos szempont a flexibilitás
A két fő egymással kommunikál, vagy egy fő távoli kommunikációra használja,
például videokonferencia vagy telefonálás
Csendet igényel, de virtuális kommunikáció esetén nagyobb hanggal jár
Informális vagy formális is lehet
Lehet egy minden hallgató számára hozzáférhető, vagy egy csak oktatókkal elérhető, 		
konzultációra vagy vizsgákra használható tér
Rövidebb időtartamokra használják
Természetes megvilágítás nem fontos, a megfelelő akusztikai lehatároláson van a hangsúly
Hangulata az alkalmazás típusától függ (például vizsga, személyes)
Prezentációs lehetőség a konzultációkhoz, áram és internetelérés biztosítandó
a videokonferenciák számára, de létezhet csak beszélgetésre használható, technológiailag
kevésbé felszerelt kialakítással is

149. Közös tanulásra vagy munkavégzésre lehetőséget adó
elrendezés

148. Laza beszélgetésre alkalmas fülke

Két fő befogadására alkalmas, általában kötetlen hangulatú
tér, történhet itt beszélgetés, megbeszélés, társas alkotás és
bemutatás, lazább formában.

138

139

TEVÉKENYSÉGEK ÉS TÉRTÍPUSOK AZ OKTATÁSBAN
AZ ÚJ OKTATÁSI PARADIGMA TÉRTÍPUSAI

CSENDES FÜLKE
ELSŐDLEGES TANULÓTEREK

TEVÉKENYSÉGEK ÉS TÉRTÍPUSOK AZ OKTATÁSBAN
AZ ÚJ OKTATÁSI PARADIGMA TÉRTÍPUSAI

—
—
—
		
—
—
		
—
—

Zárt tér vagy lehatárolt térrész
Kommunikáció nem történik, maximum virtuálisan vagy telefonon, ez nagyobb hanggal jár
Kialakítható bárki által használható, rövidebb időtartamokra is igénybe vehető, de hosszabb
távra, privát használatú, például bérelhető, zárható kivitelben is
Kialakítása informálisabb, kényelmesebb, otthonosabb
Akusztikailag mind kifelé, mint befelé szigetelő elhatárolásra van szükség, ha teljesen zárt,
a szellőzés is megoldandó, illetve az önálló mesterséges világítás is
Nyugodt hangulatú hely, mely segíti a koncentrációt, nem vonja el a figyelmet a munkáról
Szükséges áramot és internetelérést, esetleg számítógépet vagy monitort is biztosítani

helyiség

150. Elmélyült munkára vagy videokonferenciára alkalmas

Az odafigyelés igényétől függően különböző mértékű szeparációt biztosító, nagyobb téren belül kialakított bútorok – csend
szigetek, mobil falakkal leválasztható tanuló sarkok, teljes
elvonulást biztosító, változó méretű önálló helyiségek. A „látni, de
nem látszani” elv szerint biztonságérzetet ad, a barlang metafora
legegyértelműbb megtestesülése. Céljuk a zavaró tényezők
kizárása, elősegítve ezzel a használó személyek fókuszált munkáját, ami lehet feldolgozás-reagálás, alkotás és elmélkedés típusú
tanulás.
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TEVÉKENYSÉGEK ÉS TÉRTÍPUSOK AZ OKTATÁSBAN
AZ ÚJ OKTATÁSI PARADIGMA TÉRTÍPUSAI

ELVONULÓHELY
ELSŐDLEGES TANULÓTEREK

Nagyobb munkaterekhez kapcsolódó kisebb tér vagy térrész, melynek
célja, hogy lehetőséget nyújtson rövid időre kiszakadni a hosszabb
munkavégzésből. Alkalmas csevegésre, feldolgozás-reagálásra,
alkotásra, elmélkedésre, ezen kívül társasági életre és pihenésre is.

TEVÉKENYSÉGEK ÉS TÉRTÍPUSOK AZ OKTATÁSBAN
AZ ÚJ OKTATÁSI PARADIGMA TÉRTÍPUSAI

152. Breakout tér pihenésre és beszélgetésre

151. Munkatértől szintben elkülönülő elvonulóhely

—
Nyitott térrész
—
Kanapé, ülőke, pad, kisebb asztal
—
Mobilis kialakítás fontos, hogy a munkatér változtatásával áthelyezhetők legyenek
—
Kevés kommunikáció történik itt
—
Csendes hely
—
A munkatér ellenpontjaként informális
—
Elérhetősége attól függ, milyen térhez kapcsolódik, és ez határozza meg a környezeti 		
		jellemzőit is
—
Otthonos, laza hangulat megteremtése fontos a kikapcsolódás és a monoton tanulásból
		
való kiszakadás miatt
—
Ennek a funkciónak ideális kialakítása lehet egy kültéri terasz vagy erkély is
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TEVÉKENYSÉGEK ÉS TÉRTÍPUSOK AZ OKTATÁSBAN
AZ ÚJ OKTATÁSI PARADIGMA TÉRTÍPUSAI

WARM UP-COOL DOWN
ZÓNA (FEL- ÉS LEVEZETŐ TÉR)
ELSŐDLEGES TANULÓTEREK

TEVÉKENYSÉGEK ÉS TÉRTÍPUSOK AZ OKTATÁSBAN
AZ ÚJ OKTATÁSI PARADIGMA TEVÉKENYSÉGEI

Nyitott térrész
Berendezése laza, állóbútorból vagy magas asztalból áll
Flexibilis kialakítású
A kapcsolódó tér használói kommunikálnak itt egymással
Zajos
Informális
Publikus, hiszen a közlekedő része
Használati ideje rövid
Otthonosabb hangulattal ellensúlyozza a kapcsolódó formális teret
Elképzelhető a zóna (részben) kültéri kialakítása is, egy fedett-nyitott helyen

közlekedőtérben

154. Gyülekezésre, várakozásra alkalmas campus-lépcső

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

153. Warm up-cool down helyek magas asztalai a

Más fő funkciók bejárata előtti térrész, gyakran a közlekedő
kibővítése, mely a várakozó emberek találkozásának, az utolsó
pillanatban történő ismétléseknek, a tapasztalatok megvitatásának színtere. Főként formális funkciók esetében fontos, hogy
rendelkezésre álljon ilyen tér, mivel előfordulhat, hogy valaki bent,
mindenki előtt nem mert felhozni egy témát, de onnan kilépve,
informálisabb keretek között kényelmesebben tud feltenni egy
kérdést az oktatónak. Alkalmas csevegésre, beszélgetésre,
megbeszélésre, elmélkedésre, társasági életre és pihenésre is.
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TEVÉKENYSÉGEK ÉS TÉRTÍPUSOK AZ OKTATÁSBAN
AZ ÚJ OKTATÁSI PARADIGMA TEVÉKENYSÉGEI

ELŐADÓ
ELSŐDLEGES TANULÓTEREK

Információ átadására szolgáló, egyirányú kommunikációra
fókuszáló terek, térrészek, egyértelműen meghatározott
fókuszponttal, bemutatásra alkalmasak, metaforája a tábortűz.
Befogadóképessége több száz főig is terjedhet, teljesen külön
helyiségként vagy egy másik tér, például aula részeként is
kialakítható, a használat jellegétől függően.

—
		
—
—
—
—
—
—
—
		

155. Előadótér campus-lépcsővel

—
		
		
		

Egy irányba néző székekkel, asztalokkal van berendezve, de állhat fix padokból, lépcsőből
is, vagy ezek variációiból
A nagyobb előadók jellemzően fix kialakításúak
Hagyományosan egyirányú kommunikáció zajlik benne
Csendes
Formális
Általában nem publikus, órarendi órák vagy rendezvények esetén használható
1-2 órán át, előadások időtartamára használják
A megfelelő akusztikai kialakítás a legfontosabb, hogy az előadót mindenhonnan jól 		
lehessen hallani, illetve előadáshoz gyakran szükség van a terem teljes besötétítésére, és 		
elképzelhető csak mesterséges világítás alkalmazása is a jegyzeteléshez elég fény biztosításához
A prezentációhoz digitális és analóg technológiákat is biztosítani kell, illetve a hangosítást
és az otthonról becsatlakozók számára az előadás egyszerű videós rögzítését/közvetítését
is meg kell oldani, ezen kívül fontos a padokban áramforrás biztosítása a laptoppal		
jegyzetelők számára

TEVÉKENYSÉGEK ÉS TÉRTÍPUSOK AZ OKTATÁSBAN
AZ ÚJ OKTATÁSI PARADIGMA TÉRTÍPUSAI

146

147

TEVÉKENYSÉGEK ÉS TÉRTÍPUSOK AZ OKTATÁSBAN
AZ ÚJ OKTATÁSI PARADIGMA TÉRTÍPUSAI

PREZENTÁCIÓS TÉR
ELSŐDLEGES TANULÓTEREK

—
—
		
—
		
—
—
—
—
—
—
		
—
—
		
		

TEVÉKENYSÉGEK ÉS TÉRTÍPUSOK AZ OKTATÁSBAN
AZ ÚJ OKTATÁSI PARADIGMA TÉRTÍPUSAI

Zárt tér
Egy irányba néző székekkel, asztalokkal van berendezve, de állhat fix padokból, lépcsőből
is, vagy ezek variációiból
Érdemes flexibilis padokkal berendezni, így átalakítható akár nagy tárgyalóvá vagy
nagycsoportos stúdióvá is
Hagyományosan egyirányú kommunikáció zajlik benne
Csendes
Formális
Privát
Órarendi órák keretében, 1-2 órán át használják
Fontos a megfelelő akusztikai kialakítás, szükséges lehet a terem besötétítése, és elég 		
lehet csak mesterséges világítás is
Nyugodt hangulatú, hogy ne vonja el semmi a hallgatóság figyelmét
A prezentáció könnyen kezelhető technológiát igényel, a hangosítástól a kisebb létszám 		
miatt megfelelő akusztikai kialakítás mellett el lehet tekinteni, viszont a videós rögzítés
lehetőségét az előadótérhez hasonlóan biztosítani kell

157. Laza prezentációra alkalmas tér

156. Flexibilis prezentációs tér frontális fókusszal

Az előadótérhez hasonlóan egyirányú
kommunikációra szolgáló tér, de kisebb
befogadóképességgel.
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TEVÉKENYSÉGEK ÉS TÉRTÍPUSOK AZ OKTATÁSBAN
AZ ÚJ OKTATÁSI PARADIGMA TÉRTÍPUSAI

LABOROK, MŰHELYEK,
SPECIÁLIS HELYISÉGEK
ELSŐDLEGES TANULÓTEREK
—
—
		
—
—
		
		
—
—
—
		
—
		
—
—
		

TEVÉKENYSÉGEK ÉS TÉRTÍPUSOK AZ OKTATÁSBAN
AZ ÚJ OKTATÁSI PARADIGMA TÉRTÍPUSAI

Zárt tér
Berendezésük speciális, azonban a minél magasabb kihasználtság miatt törekedni kell a 		
különböző speciális igények variálható kialakítására
Általában fix kialakítás szükséges, lehetőséget hagyva a fejlődő technológia követésének
Többirányú kommunikáció is elképzelhető, jellemzően egy vagy több oktató vagy 		
felügyelő mutatja be a hallgatóknak a feladatokat vagy segít nekik megcsinálni azokat, 		
vagy a hallgatók egyénileg, csoportokban vagy flipped classroom módszerrel dolgoznak
Formális
Privát
Rövidebb időszakokra, jellemzően órarendi keretek között használják, de a műhelyek 		
használata órarenden kívül, hosszabb időszakokra is elképzelhető
Kiemelt elvárás a könnyű tisztíthatóság, szellőztetés, esetleg magasabb szintű tűzvédelmi
berendezések, illetve az elegendő természetes vagy mesterséges fény biztosítása
Kísérletezésre és innovációra inspiráló hangulat
A labor funkciója határozza meg a technológiai megoldásokat, azonban itt is elengedhe-		
tetlen a digitális prezentációk tartására is

159. Klinikai elrendezés egy térben, térelválasztókkal

határozza meg

158. A makerspace teret a modellező, alkotó eszközök jelenléte

Jellemzően gyakorlati funkciójú, speciális kialakítást igénylő
tevékenységeket kiszolgáló, hagyományosan fix kialakítású terek.
Az orvostudományi terület miatt az átlagosnál több speciális
teremre van szükség, a laborok, próba kórtermek, számítógépes
termek mellett a feltörekvő digitális technológiák (például AR,
VR, 3D streaming) is speciális körülményeket igényelnek, illetve
az olyan terek is, ahol akár egyénileg, akár órarendi keretek között a hallgatók hozzáférhetnek például preparátumokhoz, orvosi
eszközökhöz. Ezeken kívül helyet kaphat egy olyan innovatív fab
lab műhely is a karon, ahol az orvostanhallgatók mind digitális
technológiákkal (3D nyomtatás, CNC, lézervágó stb.), mind analóg módszerekkel (faragás, karton rétegezés) barkácsolhatnak,
modellezhetnek maguknak például csontokat, szerveket. Ezek
a terek alkalmasak bemutatásra, társas alkotásra, megosztásra,
feldolgozás és reagálásra, alkotásra. Biztosítják a szabad kísérletezést, a homokozó térrel jellemezhetők. Az ilyen makerspace
típusú terek alapvető elemei az új tanulási tereknek.
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TEVÉKENYSÉGEK ÉS TÉRTÍPUSOK AZ OKTATÁSBAN
AZ ÚJ OKTATÁSI PARADIGMA TÉRTÍPUSAI

KIÁLLÍTÓTÉR
ELSŐDLEGES TANULÓTEREK

—
—
—
—
		
—
—
—
—
—
—

160. Természetes megvilágítás a kiállítótérben

TEVÉKENYSÉGEK ÉS TÉRTÍPUSOK AZ OKTATÁSBAN
AZ ÚJ OKTATÁSI PARADIGMA TÉRTÍPUSAI

Zárt vagy nyitott tér
Berendezése falfelületekből, táblákból, állványokból vagy paravánokból áll
Alapelv a flexibilitás
A kommunikáció elsődlegesen a kiállított médiákon keresztül történik, így a kiállítók 		
egyszerre sok emberrel kommunikálnak
Publikus
Rövid időt töltenek itt, de sűrűn
A környezeti elvárások közül a világítás variálhatósága kiemelt
A tér hangulata a kiállított dolgoktól függ, azokon van a hangsúly
Szükség lehet speciális technológiákra
Akár szabadtéren is kialakítható funkció

161. Állandóan aktuális kiállítási installációk tematizálják a közlekedőt

Szabad mozgást és szemlélődést lehetővé tévő tér vagy térrész
kiállítási lehetőséggel. Lehet más terek része is, alkalmas kész
munkák bemutatására vagy munkaközi megbeszélésekre,
szabadidődben látogatható kiállításokra vagy tananyagok
órarendi keretek közötti átadására is. Saját munkák kiállítása
esetén a tanulási tevékenységek közül a megbeszélés, társas
alkotás, bemutatás is történhet kiállítótérben. A büszkélkedés,
ünneplés helye, a hegytetővel analóg. Ideiglenes kiállításokra is
alkalmas, de az orvostudományi terület miatt elképzelhető akár
mindenhol valamilyen preparátum vagy modell állandó kiállítása,
ami tematizálja a tereket. Az egyetem 3D Központ szolgáltatását is népszerűsítheti, ha ki vannak állítva példák a rendelhető
segédeszközökből. Fontos kapcsolat és kommunikációs felület
a külvilág felé, jelképezi az adott szakterületet. Az intézményi
brand tudományosságát és egyben izgalmasságát hangsúlyozó
elem. Bejárathoz közeli helyzetben ideális, akár kültérre is
kiterjedhet, tematizálhatja a városi területet.

152

153

TEVÉKENYSÉGEK ÉS TÉRTÍPUSOK AZ OKTATÁSBAN
AZ ÚJ OKTATÁSI PARADIGMA TÉRTÍPUSAI

KÖZLEKEDŐTÉR
KÖZÖSSÉGI TEREK

154

155

írható felület a közlekedőben

163. Megbeszélésre alkalmas kényelmes ülőhelyek

162. Tanulóhelyek a közlekedőben

TEVÉKENYSÉGEK ÉS TÉRTÍPUSOK AZ OKTATÁSBAN
AZ ÚJ OKTATÁSI PARADIGMA TÉRTÍPUSAI

Sokféle berendezési lehetőség
Igény a flexibilitásra
Sok irányú kommunikáció jön létre
Esetenként zajos
Informális
Publikus
Rövid időtartamon át használják
Környezeti elvárások a használat módjától függnek
Inspiráló, felfrissítő hatással kell hatnia a használókra
A benne található funkcióktól függő technológiai megoldások szükségesek
Kültéri kialakítás is lehetséges

164. Spontán együttműködéseket elősegítő

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Az egyetem területén való mozgás véletlen találkozásokra ad
lehetőséget, ezáltal építi a közösséget. A közlekedőknek nem
pusztán az a lényege, hogy minél rövidebb úton, minél gyorsabban eljusson rajta valahova a használó, hanem hogy közben minél
több emberrel találkozzon és minél több élménnyel gazdagodjon.
Ikonikus építészeti jelként is megjelenhetnek vízszintes vagy
függőleges közlekedők, melyek meghatározó szimbólumaivá
tudnak válni az intézményeknek. Nem kihasználatlan, felesleges
terekként, hanem aktív helyekként értelmezendők. Mozgatható
bútorok által ideális helyzeteket adnak például kutatóboxok
kihelyezésére, csoportos vitasarkok kialakítására, írható vagy
más módon információt közvetítő falfelületekkel pedig sok
célra alkalmasak. A függőleges közlekedést biztosító lépcsők
is kihasználhatók kisebb létszámú csoportok ülőhelyén túl akár
nagyobb létszámú előadásokra is. A közlekedők lehetnek egyben
kiállítóterek ideiglenes vagy állandó installációkkal, bemutathatják az emberi testet, folyamatokat. Nem szükséges mindenhova
sok, feltűnő installáció, bizonyos terekben megjelenhetnek
hangsúlyosabb elemek, máshol pedig jobban beleolvadhatnak a
környezetbe.

TEVÉKENYSÉGEK ÉS TÉRTÍPUSOK AZ OKTATÁSBAN
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KARI KÖZPONT
KÖZÖSSÉGI TEREK

—
		
		
—
—
—
—
		
—
—
—
—
—

165. Kari központ az átriumban
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Vegyes, flexibilis berendezésű, állhat benne nagyobb lépcső, lehet benne prezentációs 		
hely, nagyobb asztalok munkavégzésre, kanapék és kényelmesebb bútorok pihenésre, 		
magas asztalok társalgáshoz
Sok irányú kommunikáció jöhet benne létre
Bizonyos részei lehetnek csendesebbek vagy zajosak is
Létrejöhetnek benne informális szituációk a formális munkavégzés terei mellett
Mindenki számára publikus, a hallgatók, oktatók vagy akár az egyetemhez nem tartozó 		
személyek is használhatják
Hosszabb időtartamokra is igénybevehető
Természetes fénnyel kellően megvilágított tér
Inspiráló környezet
Biztosítandó áram- és internetelérés a hosszabb munkavégzéshez
Akár a szabadban is folytatódhat, vagy kültéri kapcsolattal is rendelkezhet

166. Fényes, tágas kari központ

Egy központi elhelyezkedésű, sok személyt befogadni képes
nappali tér, időben változó használattal, mely a társasági élet tere
a karon. Egy olyan hely, ahova mindenkinek érdemes ellátogatnia
az egyetemről, a különböző intézetek, évfolyamok találkozási
színtere, akik lehet, hogy máshol nem ismerkedhetnének meg.
Használható egyéni vagy csoportos munkavégzésre, eseményekre, rendezvényekre. Forgalmas tér, így sok találkozás történik itt,
az emberek hosszabb időre megoszthatják. Ezen kívül építészeti
kialakítása miatt egy meghatározó, reprezentatív helyszín tud
lenni az egyetemen.
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BEJÁRAT
KÖZÖSSÉGI TEREK
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Porta, recepció vagy információs pont
Flexibilis lobby bútorokkal berendezett
Sok ember között kommunikáció
Zajos
Formális tér
Teljesen publikus
Rövid időn át, áthaladásra és találkozásra használják
Kültéri kapcsolat

168. A külső és belső összeolvad

167. A bejárati zóna mint tanulási táj

A bejárat definíció szintjén sem tisztán beltéri funkció, egy határzónát jelent, így egyben kezelendő a hozzá kapcsolódó kültérrel,
annak a kialakítására is figyelmet kell fordítani. Az intézmények
bejárata, előcsarnoka több szempontból is kiemelt jelentőségű,
a külső látogatók számára egyértelműen kell reprezentálja az
egyetemet, annak légkörébe, stratégiájába betekintést engedve.
Megtalálhatónak kell lennie benne minden szükséges információnak, akár az iskolán belüli tájékozódáshoz, akár magáról az
oktatásról. Legalább ilyen fontos a szerepe a hallgatók szemszögéből is, akik az egyetemen töltik idejük jelentős részét, így
egy olyan térnek kell lennie, ahova szívesen érkeznek meg és
kedvet kapnak a tanuláshoz és egyéb elfoglaltságaikhoz. Az első
benyomás és fontos találkozópont is egyben.

158

159

TEVÉKENYSÉGEK ÉS TÉRTÍPUSOK AZ OKTATÁSBAN
AZ ÚJ OKTATÁSI PARADIGMA TÉRTÍPUSAI

TÁRSALGÓ
KÖZÖSSÉGI TEREK
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171. Társalgó teakonyhával

169. Flexibilis társalgó mozgatható, multifunkciós bútorokkal

TEVÉKENYSÉGEK ÉS TÉRTÍPUSOK AZ OKTATÁSBAN
AZ ÚJ OKTATÁSI PARADIGMA TÉRTÍPUSAI

Berendezése lehet teljesen flexibilis, vagy többféleképpen használható épített elem
A hallgatók között többirányú kommunikáció jön létre
Időnként zajos funkció
Informális
Lehet teljesen publikus, vagy csak a hallgatók által elérhető
Változó időtartamokra használják
Fontos a zajcsillapítás, előnyösebb természetes világítás
Kötetlen hangulat, pihentető környezet
Szabadidős tevékenységekhez szükséges technológia
Lehet kültéri kialakítású is, vagy rendelkezhet kültéri kapcsolattal akár terasz,
akár erkélyek formájában

170. Közösségi helyiség campus-lépcsővel

A közösségi terek a kötetlen tanulás különféle formáinak
biztosítása mellett a szociális kapcsolattartásnak és a pihenésnek is megfelelő közeget kell teremtsenek. Fontos szerepe van
a hallgatók és oktatók mindennapi motiválásában, a tanulás
inspirálásában, az aktivitás, a pozitív hangulat elősegítésében.
A társalgó abban különbözik a többi közösségi helyiségtől, hogy
privátabb, akár előre lefoglalható egy kisebb csoport, tankör
számára csapatépítésre, eseményekre. Kapcsolódhat hozzá
közösségi konyha, ahol együtt főzhetnek a használók. Fontos a
multifunkcionalitás és a flexibilitás, biztosítani kell a napközbeni
többcélú használhatóságot.
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PIHENŐTÉR
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174. Aktív pihenés a munkatérben

172. Laza pihenőtér növényekkel és természetes színekkel

173. Elvonulásra, pihenésre vagy beszélgetésre

A pihenő vagy kontemplációs tér célja egy világnézettől
független, csendes visszavonulást, elmélyülést biztosító hely
létrehozása, mely segíti a kikapcsolódást és a tanulásból való
kiszakadást. Az egyéni jóllét szempontjából meghatározó az
elegendő pihenés, ami kihat a közösség kollektív jóllétére és egy
egészséges, tanulást elősegítő közeg létrehozását támogatja.
Az egyetemeken mindenki saját maga osztja be az idejét, senki
nem nézi rossz szemmel, ha valaki rövidebb vagy hosszabb
időtartamokra lepihen, meditál, olvas, csendben sorozatot néz
vagy akár alszik. A hallgatóknak kikapcsolódásra a nap bármely
szakaszában szükségük lehet, így ennek ideális körülményeit az
egyetemen is meg kell teremteni.

Berendezése állhat kanapékból, babzsákokból, kényelmes fekvő bútorokból, lehet benne
campus-lépcső, pad, vagy más, klasszikusan kültéri elem is
A térben nem, vagy csak kevés kommunikáció történik
Csendet igénylő funkció
Informális
Minden hallgató és oktató használhatja
Általában kisebb időtartamokra használják, de elképzelhető hosszabb igénybevétel is
A többi tértől vagy térrésztől való akusztikai lehatárolás és a tisztíthatóság fontos 		
szempont, egy elzártabb térben lehet akár csak hangulatvilágítás is, de egy nagyobb 		
térben előnyösebb természetes fény használata
Nyugodt, otthonos hangulatú
Szabadtéren is kialakítható

lehetőséget adó tér

KÖZÖSSÉGI TEREK
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ÖSSZEFOGLALÁS
CSENDES VAGY ZAJOS?

A közös tanulás formális körülmények között lehet sok
résztvevővel is csendes.
Az egyedül tanulás kis fülkékben lehet zajos, például telefonálás
miatt, de sok fő egymás melletti tanulása mindig csendes, hiszen
tekintettel kell lenniük egymásra.

176. Közösségi terek

178. Az egyéni tanulás terei

177. A közös tanulás terei

175. A tértípusok összesítése

Az egyetemi tértípusok összefoglalásához diagramokon ábrázoljuk a terek különböző
tulajdonságait a használók számának függvényében.

TEVÉKENYSÉGEK ÉS TÉRTÍPUSOK AZ OKTATÁSBAN
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ÖSSZEFOGLALÁS
FORMÁLIS VAGY INFORMÁLIS?

A legtöbb közös tanulótér annál informálisabb, minél kevesebb
résztvevője van, de például megosztott munkatér lehet informális
sok résztvevővel, a one-on-one pedig egy vizsga alkalmával lehet
formális.

180. Közösségi terek

182. Az egyéni tanulás terei

181. A közös tanulás terei

179. A tértípusok összesítése

A fix berendezésű, órarendi keretek között használt, hagyományos termek formális kialakításúak, jobban meg van
szabva, hova, milyen testhelyzetben ülhetünk le, kevesebb választási lehetőségünk van. Az informális terekben
kevesebb ilyen szabály létezik, több opciót kínálnak, így miénk a választás, hogy csak egy asztal mellé állunk oda,
vagy akár leheveredünk egy kanapéra. Az informális terek jellemzői a kültéri elemek belső térbe emelése, például
változatos kialakítású padok vagy leülésre alkalmas lépcsők formájában.
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ÖSSZEFOGLALÁS
PUBLIKUS VAGY PRIVÁT?

184. Közösségi terek

186. Az egyéni tanulás terei

185. A közös tanulás terei

183. A tértípusok összesítése

Az egyetemi épületekről általánosan elmondható, hogy publikus intézmények, ami egyrészt jó, mivel lehetőséget ad az egyetemeknek nyitni a külvilág felé, másrészt viszont a hallgatóknak szükségük van privátabb
terekre is, melyeket jobban a magukénak érezhetnek, hosszabb ideig otthagyhatják felszerelésüket. Lehetnek
az épületben mindenki számára megközelíthető, vagy csak a hallgatóknak, esetleg csak egy tanszék vagy egy
adott kurzus hallgatóinak szánt terek is.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Ennek megfelelően a terek elérhetősége nem a tanórákra kell
szorítkozzon, hanem állandóan elérhetőnek kell lenniük.
A helyiségek használata a pár perces intervallumoktól (például
telefonálás egy fülkében) a másfél órás előadásokon át az egész
napos egyéni vagy csoportos elfoglaltságokig terjedhet.
Az önálló tanulás időtartama nagyon változó lehet, általában
a résztvevők számával nő, a hallgatók „húzzák egymást”.

MENNYI IDEIG HASZNÁLJÁK?

188. Közösségi terek

190. Az egyéni tanulás terei

189. A közös tanulás terei

187. A tértípusok összesítése

Az új oktatási elméletek a hagyományos iskolai időbeosztással is szakítanak.
A projektalapú oktatás pár hetes, workshopszerű etapokból állhat, de alapértelmezésben is változik a 45, 60 perces tanórák monoton ritmusa, az oktatási intézményben
töltött teljes időtartam a tanulásról szól, hol intenzívebb és formálisabb, hol visszahúzódóbb, meditatívabb formában.
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III.
ÉPÍTÉSZETI
ÉS BELSŐÉPÍTÉSZETI
VÍZIÓ

A harmadik rész a vízió bemutatásával
kezdődik, majd kifejtésre kerülnek
annak kulcsfogalmai és az eszközök,
melyek a megvalósításhoz szükségesek.
Ismertetjük a koncepcionális építészeti
programot, ennek alapján a funkciósémát
és a funkciók lehetséges elrendezését.
Bemutatunk verziókat az épületbe való
beavatkozás mértékéről, majd az épület
kiemelt funkcióinak (intézetek, hallgatói
terek, kert) részletesebb, több verziót
felvető kidolgozása következik. Ezután
részletmegoldásokról készült gyűjtéseket
találhatunk. Az épület lehetőségei
összevetésre kerülnek az intézmény
stratégiájával. Végül az ütemezés
vizsgálatával zárul a tanulmány.

VÍZIÓ

A vízió egy hallgató napját mutatja be
2025-ben: milyen élményekkel
gazdagodik a nap folyamán, milyen
módokon segítik őt a campus adta
lehetőségek élete különböző területein.

8:15
ÉRKEZÉS

191.

„A főépület előtti tér, olyan, mint egy városi park. Szeretek itt
üldögélni és nézni, ahogy megérkezik a sok diák. A nagy tető
alatt esőben is ki lehet menni, mindig itt találkozunk a többiekkel.
Nagyon menő ez a bejárat és az átrium, csomóan tesznek fel
róla képet instára, már a felvételikor is nagyon tetszett. Általában
bicóval jövök és örülök, hogy átgondolt funkciókkal van tele
az épület, például tök jó bringatároló van, az úszócuccomat is
le tudom rakni egy zárható szekrényben.”

ÉPÍTÉSZETI ÉS BELSŐÉPÍTÉSZETI VÍZIÓ
VÍZIÓ

176

177

ÉPÍTÉSZETI ÉS BELSŐÉPÍTÉSZETI VÍZIÓ
VÍZIÓ

13:15
EBÉD

10:45
ÓRÁK

192.

„Van, hogy ebédidőben csak bekapok egy szendvicset és inkább
elszaladok úszni vagy jógázni, esetleg a könyvesboltba jegyzetért.
Amikor a többiekkel ebédelünk a food courtban, mindenki
megtalálja a saját ízlésének valót: barátnőm vegán, én meg inkább
az ázsiai konyhát szeretem.Annyira jó hangulata van a terasznak,
a flat white-ot is itt csinálják legjobban a városban, csomóan
követik a kávézót instán is.”

193.

„A campuson könnyű tájékozódni, logikus rendszerbe van
szervezve, így gyorsan el lehet jutni egyik épületből a másikba.
A kertben néhol olyanok az átkötések, mintha erdei ösvények
lennének, máshol meg inkább olyan belvárosias. Jó hangulata
van, sokan jönnek ide kiülni.”

ÉPÍTÉSZETI ÉS BELSŐÉPÍTÉSZETI VÍZIÓ
VÍZIÓ
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ÉPÍTÉSZETI ÉS BELSŐÉPÍTÉSZETI VÍZIÓ
VÍZIÓ

15:30
TANULÁS

194.

„Van csendes-elvonulós rész, meg olyan is, ahol együtt tanulhatunk és meg tudjuk beszélni az anyagot. Előző félévben máshogy
volt berendezve a tér, hogy a gólyák összeismerkedhessenek,
azelőtt meg a vírus miatt volt átrendezve. Mindenhol vannak olyan
hasznos fícsörök, mint konnektor és wifi, le tudom rakni a táskám, és vannak white-boardok is, ahol ötletelni szoktunk. Nagyon
jó, hogy itt más gondolkodásmódokat is megismerhetünk, mert
nem csak orvosisok járnak be, hanem más karokról is, ráadásul
vannak közös feladataink is. Szeretek itt lenni, sokszor olyankor
is itt vagyok, amikor nem kell tanulni.”

ÉPÍTÉSZETI ÉS BELSŐÉPÍTÉSZETI VÍZIÓ
VÍZIÓ
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ÉPÍTÉSZETI ÉS BELSŐÉPÍTÉSZETI VÍZIÓ
VÍZIÓ

19:20
VACSORA

195.

„Úgy érzem, nagyon jó a csapat, azt hiszem, olyan barátságok
kötődnek itt, amik egész életemen át el fognak kísérni. Összetartó a közösség, szinte mintha a családom lenne velem, együtt
főzünk és beszélgetünk. Az a jó, hogy nem csak egyetemi, hanem
mindenféle események vannak, szeretem ezt a pezsgést.”

ÉPÍTÉSZETI ÉS BELSŐÉPÍTÉSZETI VÍZIÓ
VÍZIÓ
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ÉPÍTÉSZETI ÉS BELSŐÉPÍTÉSZETI VÍZIÓ
VÍZIÓ

A VÍZIÓ KULCSFOGALMAI

A fejezet a vízió kulcsfogalmait,
építőelemeit mutatja be. Ezek nem
konkrét építészeti megoldások,
hanem olyan elvek, melyek irányt
mutatnak az együttműködés tereinek
létrehozásában az egyetem
fejlesztése során.

OKTATÁS HELYETT TANULÁS

HALLGATÓI IDŐMENEDZSMENT
PRIORITÁSA

- a hangsúly átkerül a frontális oktatásról
az active learning módszerekre és az
informális tanulásra
- az egyetem tereinek mindenhol, mindig
biztosítania kell a tanulás lehetőségét

- hallgatók segítése idejük
optimalizálásában
- learning plaza – tanuló pláza,
a hallgatói igények összességének
kiszolgálása a campuson (étkezési
opciók, testmozgás, pihenés és egyéb
szolgáltatások biztosítása)
- kijelölt hallgatói terek non-stop
nyitvatartása, tanulás és közösségi
tevékenységek céljából

VALÓS ÉS VIRTUÁLIS
- minden térben legyen meg a
lehetősége, hogy a digitális és fizikai
tartalom egymás mellett látható legyen,
(például monitor mellett white-board)
- fizikai és virtuális jelenlét lehetősége
egyszerre, egyazon az órán vagy
foglalkozáson, oktatók és hallgatók
részéről is
- az előadások és oktatási anyagok
elérhetősége virtuális médiatéka
formájában, egyéni és csoportos
feldolgozás lehetősége

ÉPÍTÉSZETI ÉS BELSŐÉPÍTÉSZETI VÍZIÓ
A VÍZIÓ KULCSFOGALMAI

INTEGRÁCIÓ
- nyitott campus, az egyetem terei
szabályozott módon mások által is
használhatóak
- a campus egy alközpont a városi
szövetben
- co-learning: a tudáskoncentráció
vonzerejét kihasználva nyitás más
karok, gimnazisták, piaci szereplők felé
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NYITOTTSÁG, ÁTLÁTHATÓSÁG

FENNTARTHATÓSÁG

- átláthatóság és átlátások fizikai
és átvitt értelemben – az épület
meghatározza a szervezeti kultúrát
- az épület téri identitása nem elutasító,
hanem befogadó
- elérhető, hozzáférhető,
szabadon használható terek

- környezettudatos stratégia
végigvitele a projekt
előkészítésétől a használat végéig
- fenntarthatóság a projekt minden
eleménél, technikai értelemben és
szélesebb körben is
- hangsúly az időtállóságon és
az adaptálhatóságon – hosszú
élettartamra tervezés

KÖZÖSSÉG
- a hallgatók, oktatók együtt, közösen
használják az egyetemet
- a hallgató érezze magáénak, a második
otthonának az egyetemet
- a tudomány vára helyett
közösségteremtő hely
- a terek segítsék az integrációt
a külföldi diákok számára
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ESZKÖZÖK

Az alábbiakban konkrét építészeti
eszközök, javaslatok kerülnek
bemutatásra, amik segítségével
megvalósíthatók a vízió elvei.

196. Színes vonalak vezetnek az egyes termekhez

A user experience (UX) lényege, hogy a felhasználói élményekre kell fókuszálni a tervezést
és a működést. Főként digitális felületek kapcsán elterjedt fogalom, de épületek esetén
is értelmezhető. A user experience-t hét fő faktor befolyásolja: hasznosság, használhatóság, megtalálhatóság, megbízhatóság, kívánatosság, elérhetőség és érték. Ezek
esetünkben is kulcsfogalmak, hiszen az a cél, hogy mindenki egyszerűen tudja használni
az épület bonyolult hálózatát. Ennek a része a tájékozódási rendszer is, hiszen könnyen
meg kell találni az egyes funkciókat, de az is fontos, hogy a térbe lépve egyértelmű
legyen, hogyan kell azt használni.

TÁJÉKOZÓDÁSI RENDSZER
A tájékozódási rendszer lényege, hogy az épületbe lépve rögtön, intuitívan tudjunk
tájékozódni, gondolkodás nélkül eligazodni, hogy egyszerűen megtaláljuk a célunkat.
Egy nagyobb épületben, mely sok funkciónak ad otthont, elengedhetetlen ennek tudatos
kiépítése. Meghatározó szerepe van a belsőépítészeti kialakításban, többről szól, mint
útmutató táblák kihelyezéséről, ezért már a tervezési folyamat elején gondolni kell rá.
Többféle logika szerint lehet felépíteni egy tájékozódási rendszert.

Jó módszer, ha egy bizonyos funkcióhoz
egy színt társítunk, és azzal jelezzük az
ahhoz tartozó egységeket és az odavezető
utat. Ehhez egyértelműen elkülöníthető
színek kellenek, például a három alapszín
és a három másodlagos szín. Ezeket szükség esetén tovább lehet bontani, például
a sötétkék és a világoskék egyértelműen
megkülönböztethető a legtöbb ember
számára, viszont egy sötétsárga és egy
világos narancssárga vagy egy lila és bíbor
színt könnyebb összekeverni. Nem célszerű
több színt alkalmazni, mint ahányat egy
átlagember egyértelműen meg tud nevezni,
így a 6-10 funkciónál többel rendelkező
épületek esetében más módszerek
alkalmazása ajánlott. Továbbá a színtévesztők és színvakok számára kiegészítő
információk is szükségesek, hiszen ők nem
tudják követni ezeket a jeleket. A színeket
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felhasználó tájékozódási rendszer akkor
tud jól működni, ha az épület bejárata egy
átrium vagy olyan tér, ahonnan minden
fő funkció látható és összekapcsolható a
hozzá kijelölt színnel, valamint a kiegészítő
információval. Ebben az épületben ez
akkor valósulhat meg, ha a jelenlegi aula
megnyílik felfelé vagy helyére egy nagyobb,
egybefüggő átrium kerül.

198. A szintek külön színekkel vannak jelölve

SZÍNEK, ANYAGOK

197. A tárgyalók egyéni számokkal és színekkel jelennek meg az átriumtérben

USER EXPERIENCE

FORMÁK, MINTÁK
Önmagában formák és minták alkalmazásával is segíteni lehet az emberek tájékozódását, de a színekkel együtt alkalmazva
még egyértelműbb jelzések jöhetnek létre,
vagy ki is bővíthetik a palettát (például
a zöld árnyalatai helyett zöld csíkos, zöld
pöttyös és zöld négyzethálós felületek
alkalmazása egyértelműbb). A színeket
nehezebben megkülönböztetők számára
a minták jó kiegészítések.
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203. Finom megoldások a tájékozódási rendszer
alsó szintjein

201. Könnyű beazonosíthatóság a függőleges közlekedés tereiben

200. Az épületbe belépve áttekinthető struktúra fogad

Sokat segíthet egy épület tereit felfűzni
valamilyen különleges tematikára abban,
hogy megmaradjon az emberekben az
adott dolog és később már könnyebben
asszociáljon rá. Ez a tematika lehet például
a világ városai, különböző természeti tájak
vagy jelenségek, kapcsolódhat az épület
funkciójához, de lehet valamilyen teljesen
egyedi, az épület használóinak sokat
jelentő témakör. Például jelen esetben
lehet az alapja az emberi test, szervek,
biológiai folyamatok, esetleg különböző
tudományterületek híres kutatói, orvosai,
oktatói. A tematika kapcsolódhat az egyes
emeleteken megtalálható intézetekhez
is, az ő területük által vizsgált jelenségek,

202. Adott szinten található funkciók jelzése a
közlekedőkterekben

199. Színek, textúrák utalhatnak az egyes témákra

TEMATIKA, GONDOLATKÖR

folyamatok lehetnek az elnevezései egyes
termeknek, helyiségeknek vagy folyosószakaszoknak. Ilyen módszerekkel sokkal
több funkció megjelölésére van lehetőség,
így alkalmas nagyobb, összetettebb
épületek rendszereihez.
Szimmetrikus épületek esetében, melyben
minden folyosó ugyanúgy néz ki, mint
ahogyan a kar főépületében is, különösen
nehéz lehet tájékozódni. Még egy régóta
odajáró egyetemistával vagy oktatóval
is előfordulhat, hogy rossz irányba indul
el egy helyiségből kilépve. Emiatt ajánlott
az épület két felét valamilyen módon
megkülönböztetni, például a folyosók
eltérő kialakításával, egy aszimmetrikus
elem elhelyezésével az átriumban vagy
egy mindenhonnan látható helyen.

HIERARCHIA
A tájékozódási rendszer hierarchikus,
melyben egyre kisebb egységek megtalálásában kell segíteni a látogatókat. Először
a városon belül kell megtalálni a campust, ezután a campusra érve nagyobb,
messziről látható jelek segítségével azt
az épületet, amit keresünk. Az épülethez
közeledve a bejáratot jelző elemeket követjük, majd a bejáratnál információt kell
kapnunk róla valamilyen felületről, hogy
az épület melyik részén mi helyezkedik el.
Ezek alapján meg kell találnunk a megfelelő lépcsőházat vagy liftet, ahol szintén
jelzik, hogy melyik szinten mi található.
A megfelelő szinten is el kell igazodnunk,
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hogy melyik irányban milyen egységek
vannak, majd az egységen belül is jeleket
kell találnunk arra, hogy melyik helyiséget
keressük.
Az épületben egyéb feliratok, jelzések is
egymástól különálló rendszereket alkotnak. Ilyen például a vészkijáratok jelzése,
tűzvédelmi rendszer, az akadálymentességet biztosító elemek (pl. taktilis vezetősáv), biztonsági rendszerek, dohányzást
tiltó vagy csendes viselkedésre felszólító
táblák, esetleg higiéniai intézkedésekre figyelmeztető jelzések. Ezeknek a rendszereknek nem szabad összezavarni egymást
és a tájékozódási rendszert, ezért érdemes
más jellegű elemeket alkalmazni.
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PUBLIKUS-PRIVÁT TEREK
A publikus-privát terek rendszerének lényege, hogy elválasztja egymástól az egyetem
tereit, épített, tájékozódási és hangulati elemekkel szabályozza a különböző területek
és helyek használatát.
VÁROSI KÖZTERÜLET
A campus a város része, annak egy meghatározó eleme. Az épület és az intézmény nyit
a város felé, esetleg különböző jelzésekkel
egész Pécsett jelen van. A campushoz
közeledve vizuális kapcsolatban állunk az
egyetem épületeivel, érzékelhető, hogy a
vonzáskörzetébe érkeztünk. Az úton közeledve vagy a buszmegállóban már egyetemi
környezetben, de még teljesen publikus
területen állunk, amit bárki és bármikor
használhat mindenféle korlátozás nélkül.
EGYETEMI PUBLIKUS TERÜLET
Az egyetem előtti tér és a campus
kertje ugyan az egyetem tulajdona, de
a publikumnak megnyitott rész. Ez azt
jelenti, hogy bárki, bármikor használhatja
átközlekedésre vagy szabadidős tevékenységek végzésére, de határozottan
érzékelhető, hogy már egyetemi területen
járunk. Ez megnyilvánulhat eltérő burkolattal, feliratokkal, egyetemi brand színek
alkalmazásával, orvosi témájú installációkkal. A kertbe belépve semmilyen fizikai
akadályt nem tapasztalunk (kapu, kerítés
stb.), mégis fegyelmez: felmerül a látogatóban, hogy a kert be lehet kamerázva,
vagy ha nem helyénvaló módon használja
a területet, figyelmeztethetik. A campus
szabadtéri részeinek kontrollját biztosítja
a kialakításból egyértelműen érzékelhető
egyetemi terület.
Az épület bejárati aulája még szintén
publikus terület, ahova bárki beléphet, de
csak szabályozott módon, nyitvatartási
időben. A bejárati ajtó egy kemény határ,
mely mindenki számára egyértelműsíti
az intézménybe való belépést, ennek
ellenére nem szükséges, hogy szigorúságot sugalljon, inkább barátságosnak,
invitálónak kell lennie. A kontrollt itt már
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több dolog biztosítja, a kamerákon kívül
egy portás vagy biztonsági őr helyét is
biztosítjuk a térben, aki távoli megfigyelőként recepcióshoz hasonlóan szükség
esetén avatkozik be vagy nyújt segítséget, de nem jelenik meg akadályként az
épület belső tereibe vezető úton.
A vendéglátó egységek és szolgáltatások,
sportolási lehetőségek különös pozícióban
vannak, hiszen adott esetben publikus, külső
üzemeltetésű, mindenki által használható
funkciók, az egyetem területén belül. Ezeknek az egységeknek előnyös, ha van külön
bejáratuk, hogy ne a főbejáratot terheljék.
A kontrollt a személyzet és kamerák tartják
fenn, mint egy átlagos vendéglátó funkció
esetében. Ezen kívül a közeg szűri is magát,
nem jellemző, hogy olyan üljön be egyetemisták közé, akinek nincs oda valamilyen
kapcsolódása. Amennyiben az egység zsilip
funkciójú, azaz privát vagy félprivát tereket
lehet megközelíteni rajtuk keresztül, a
határaiknak a privátabb tér követelményeit
kell kielégíteni, ami lehet puha határ vagy
forgóvillás, korlátozott beléptetés.
Az egyetem közlekedői is publikusak, de
jellemzően azokat csak céllal használják.
Fizikai akadályok nem fogják vissza az
aulából a belépést, de egy puha határ van
a két terület között, ami megnyilvánulhat a
burkolatok változásában, az elemek léptékváltásában (pl. installációk helyett kisebb
kiállított dolgok, campus-lépcső helyett
padok) és a nagyobb csendben.

elválasztást, így elég olyan puha határok
kialakítása, mely mutatja, hogy ezek a
terek főként hallgatók és oktatók, illetve
az őket látogató külsősök részére vannak
kialakítva. Ilyen lehet a burkolatváltás, a
meghatározó tematikájú installációk, vagy
például a lockerek és fogasok elhelyezése
a közlekedő és az adott tér határán,
melyek mutatják, hogy az eddigitől eltérő
használatú térbe érünk.
Bizonyos szervezeti egységhez tartozó, nem
speciális igényű oktatási termek is félpublikusak. Belépéskor egyértelmű, hogy egy
tanterembe lépünk be, így csak olyanok léphetnek be, akiknek jogosultságuk van ehhez.
Ugyanakkor a tanulóterekhez kapcsolódva,
kihasználatlanság idején elfoglalhatják azt
hallgatók órarenden kívül is, például nagyobb
csoportos megbeszélésekre.

kemény elválasztás is. Bizonyos intézetek
(például patológia) tereibe különösen fontos az ellenőrzött biztonsági beléptetés, itt
az átlagosnál szigorúbban kell szűrni, hogy
kik léphetnek be az intézet területeire.

SZERVEZETI EGYSÉGEN BELÜLI
FÉLPRIVÁT TEREK

NAGYTÓL KICSI FELÉ

Az egyes intézetek és adminisztrációs
irodák olyan egységek, melyeknek
van félprivát és privát zónájuk is, így itt
egységen belül kell megoldani a privát
terek lehatárolását. A félprivát zóna az
intézetek esetében azt a teret jelenti,
ahol a hallgatók és oktatók találkozni
tudnak, az érdeklődő hallgatók és a
külsős oktatók pedig hosszabb időkre is
beülhetnek munkavégzés céljából. Ilyen
lehet a tanszéki nappali, a könyvtár vagy a
tanulótér. Ezeken a helyeken egyetemen
belüli mikroközösségek alakulnak ki,
melyek kontrollját az emberek „ismerősi”
viszonya adhatja. A szolgáltató vagy
adminisztrációs irodák fogadótereiben az
ügyeiket intéző hallgatók minden esetben
kontaktusba kerülnek valakivel, mellyel
fenn lehet tartani a tér védettségét.

EGYETEMI FÉLPUBLIKUS TEREK

SZERVEZETI EGYSÉGEN
BELÜLI PRIVÁT TEREK

Bizonyos terek, mint például a csak hallgatóknak és fizető coworking látogatóknak
fenntartott tanulótér vagy könyvtár, kialakíthatók kemény határokkal, mint forgóvilla vagy üvegajtó, melyeket kártyával lehet
használni. Más közösségi terek, például a
kari központ nem igényelnek ilyen szigorú

Az egységeken belüli privát terek közé
tartoznak az ott dolgozók munkaterei, például open office, tárgyalók, illetve az ahhoz
tartozó laborok és termek. Itt indokolt lehet
a kártyával vagy kulccsal nyitható ajtók
használata, hogy csak az arra jogosultak
léphessenek be, de elképzelhető kevésbé
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EGYEDI HASZNÁLATÚ TEREK
A szervezeti egységeken belül is szükség
van bizonyos személyek (pl. intézetvezető,
adminisztációs munkatársak) számára
külön privát helyiségre, ahova csak ők és a
vendégeik léphetnek be. Ezt indokolhatja
a munkavégzésük bizalmas jellege vagy
privát dokumentumok feldolgozása.
Ezeknek a helyiségeknek kártyával vagy
kulccsal nyitható ajtókkal kell rendelkezniük, hogy illetéktelen személyek biztosan
ne juthassanak be.

A térszervezési alapelv, hogy a nagytól, a
várostól haladunk a kicsi, az egyes helyiségek felé, és megkülönböztetünk szinteket,
melyek kapcsolatait vizsgáljuk. A városból
a campus kertjébe érkezünk, ennek a
két szintnek a kapcsolata nyitott, ideális
esetben nincs éles határ, átjárható bárki
számára. A campusról az épületbe lépve, a
kapcsolat a megmozgatott, felszabadított
földszinti kialakításnak köszönhetően
nem szigorú, inkább könnyed átmenet.
Először a nyitott, publikus zónákban
találjuk magunkat (ételudvar stb.), innen
közelíthetők meg a félprivát részek, mint
például a tanulózóna vagy a sportolási
létesítmények. A kisebb helyiségek felé
haladva egyre privátabbak a terek, ilyenek
a tantermek, kisebb tárgyalók, amihez
csak az egyetemhez tartozóknak van
hozzáférése, bizonyos speciális helyiségek pedig csak felügyelő személyzettel
használhatók.
Szemléltethető ez a rendszer egy fa analógia segítségével: a város minden részéről
egyénileg az egyetemre érkező hallgatók
adják a fa gyökérzetét, az egyetem
publikus és közösségi terei a fa törzsét,
hiszen itt az emberek csoportosulnak. A fa
először nagyobb, majd egyre kisebb ágai
pedig az egyetem tereit jelképezik, azt,
hogy mindenki megtalálja valahol a helyét.
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INTEGRÁCIÓ A KERTTEL
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A tanulási tájon sokféle helyen, változatos
helyzetben lehet különböző tevékenységeket végezni, például tanóra,
csoportmunka, egyéni feladatmegoldás,
közös tanulás. Működése a szabadon
választható térhasználaton alapul a
leghatékonyabb munkavégzés érdekében.
Olyan infrastruktúrát kell létrehozni,
amelyben jobb tanulni, mint otthon, ami
miatt érdemes bejárni, ezt az egyetemet
választani.Egyéni, fókuszált munkához,
az együttműködés tereihez, introvertált és
extrovertált terekhez is hozzáférésük van
a hallgatóknak. Változatos téri helyzeteket
biztosít, hogy különböző típusú emberek
igényeit is kielégítse. Része éppúgy a
csendes, könyvtár jellegű, zárt tér, mint
a nyitottabb, nagy helyiségek. A berendezések között megtalálhatók magas és
csoportos asztalok, kanapék és fotelek is.
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Az épület egészének kialakításakor
fontos szempont a biofília. A kint és bent
határai elmosódnak, az egyetemi funkciók kitelepülnek a kertbe és a növények
betelepülnek az épületbe. Az épület most
nagyon zárt, ehelyett érdemes átmeneti
tereket létrehozni, mivel azok a pécsi
mikroklímában hosszan, kora tavasztól
késő őszig használhatók. A több évszakos
használatot, integrációt az épületek
közötti összeköttetések tudják biztosítani,
így utcaszerű helyzetek, városi szituációk
jönnek létre. Ezek a terek múzeum jellegűek, alkalmasak orvosi témájú dolgok
bemutatására közérthető formában.
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208. A fedett közlekedők minden évszakban
használhatóvá teszik a kertet

206. Lazán elhelyezett ülőhelyek a
csendes tanuló mellett

205. Kanapé, hagyományos
asztal ás magas pult is elérhető

207. Kert integráció a földszint kibontásával

204. A narancssárga campus-lépcső a TU Delft jelképe
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210. A bútorok jelenítik meg a Harvard arculati karakterét

212. A szervezet kultúrájából eredő motívumok erősítik a
hovatartozást

209. Jelként funkcionáló arculati szín

211. Fiatalos arculatot adnak az élénk színek

KARAKTERES ARCULAT
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Az egyetem egy ikonikus épület, külföldi
és magyar hallgatók számára is vonzó
kell, hogy legyen. A bejárat egy karakteres elem, egyben az egyetem arca, fizikai
értelemben és az épület reprezentációjaként virtuális megjelenésekben is.
A helyidentitást képző színek és formakincs az egyetemen kívül is megjelenik,
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a brand elemek kiterjednek a környezetre, például tematikus buszmegállóval,
brand színű paddal vagy orvosi témájú
installációkkal. Létrejöhet egy városrészeken végigmenő tematikus útvonal
a keleti és nyugati campus között. Az
egyetem arculata karakteres, fiatalos
és erős eszközhasználatra épül.
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HELYIDENTITÁS ÉS TEMATIKA

KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS TEREI
A közösségépítés elsősorban szervezetfejlesztési feladat,
az oktatásban és a szabadidős programok során egyaránt
ösztönözni kell a hallgatókat a kapcsolatok kialakítására.

215. A transzparens kialakítás betekintést enged a
tudományterület működésébe

216. Találkozások helyei a látványos közlekedőben

214. Szervek bemutatása egy kültéri
intsallációban

213. Koponya alakú szék, mint képzőművészeti
installáció

Orvosi témájú művészeti vagy tudományos installációk tematizálhatják a tereket,
helyiségek identitását meghatározva, ezzel segítve a tájékozódást. Egyértelműsítik
a külső látogatók felé is, hogy egy orvostudománnyal foglalkozó intézményben vannak,
erős karaktert adva az egyetemnek. Az installációk lehetnek művészi jellegűek vagy
tudományosak, utóbbi a hallgatóknak is segíthet orvosszakmai folyamatok és elvek
tanulmányozásában, egyszerűbb megjegyzésében. A kiállított dolgok lehetnek
visszafogott vagy explicit jellegűek is, esetleg néhány ennek dedikált térben nagyobb
hangsúllyal, máshol pedig csak jelzés értékkel megjelentetve elemeket. A speciális
terek megnyitása, nagy nyílásokkal beláthatóvá tétele is jó eszköz az orvostudomány
téri megjelenítésére.
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Építészeti eszközökkel is lehetséges a közösségépítés támogatása. Az egyik módszer
az olyan terek és közlekedők létrehozása, melyek használata során minél több véletlen
találkozás történik, amikor a hallgatók beszélgetést kezdeményezhetnek egymással.
Ezt a későbbiekben intelligens technológiai eszközökkel is segíteni lehet, melyek
megfigyelik, milyen téri szituációkban történik több interakció, így több hasonló
helyzetet lehet teremteni.
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218. Bemutatkozó fal,
mint a közösség kézfogása

217. Természetes anyagok és semleges színek a közösségi térben

A sok nemzetközi hallgatót fogadó
egyetemek gyakran küzdenek a klikkesedés problémájával, ezen is segíthetnek
építészeti eszközök. Kutatások alapján16
a fizikai környezet felfogható egy tanítási
médiumként, mely taníthat a használóknak viselkedési mintákat és szokásokat.
Az interkulturális kapcsolatokat támogató
környezet egy absztrakt tér, mely mentes
az egyes kultúrákhoz kapcsolódó motívumoktól, helyettük mindenki számára
egyformán befogadható alapformákat
használ, kiegészülve semleges színekkel
és természetes anyagokkal, mint a fa, fém
és bőr. A környezet fizikai minőségén kívül

16

az is fontos, hogy a térben olyan univerzális tevékenységek történjenek, melyek
intuitív viselkedéseken alapulnak. Ilyen
lehet egy játék, mely először mindenki
számára egyformán ismeretlen, és a
használók együtt ismerik meg. A sportolás
is ideális erre a célra, hiszen a testmozgás
is egy univerzális nyelv, de az étkezés
és pihenés is olyan alaptevékenységek,
melyek mindenki számára egyformán
szükségesek. Ezeknek a funkcióknak
a tereit (például food court, közös főzésre
alkalmas közösségi konyha) érdemes olyan
módon kialakítani, hogy az segítse az
interkulturális kapcsolatok kialakulását.

Az egyetem kiemelt pontjain kialakíthatók
olyan felületek, melyek célja, hogy
a hallgatók ismerjék meg társaikat. Például,
ha egy falra mindenki kitűzhet egy képet
néhány érdekes információval, akkor itt
megakadhat a hallgatók szeme az azonos
érdeklődésű társaikon, így a következő
véletlen találkozáskor lesz miről beszélgetést kezdeményezniük. Ezeket a felületeket
érdemes olyan helyeken kialakítani, ahol
várakozással töltik a hallgatók az idejüket
(bejáratok, irodák fogadóterei, vendéglátó
egységek pultjai stb.), hiszen ilyenkor az
unalom elkerülése érdekében minden elérhető információt könnyebben befogadnak.
A felület lehet analóg (mágnestábla, parafa
felület, blackboard, white-board stb.) vagy
digitális is, melyen könnyebben frissíthető
tartalmak jelenhetnek meg.

A közösségépítés egyik módszere az is, ha
bizonyos funkciók csak egy központi helyen
érhetők el, emiatt különböző egységekből
is van okuk egy helyre menniük az embereknek. Ilyen lehet egy pihenésre vagy
sportolásra helyet biztosító tér vagy egy jó
kávézó, ahol kiemelkedő minőséget vagy
valamilyen speciális karaktert adnak, emiatt
az egész campusról érdemes elsétálni és
azt választani az adott intézet kávéfőzője
vagy egy automata helyett. Ezen kívül
lehetnek máshol is kisebb jelentőséggel
bíró kávézók vagy büfék a sürgős igények
kielégítésére, de a központi kávézónak
mind építészetileg, mind kínálatban egy
ikonikus, meghatározó jelleggel kell bírnia.

Gharaibeh, Rand (2012): Intercultural I: Interior Design and Intercultural Interaction,
The Savannah College of Art and Design, 2012 ecollections.scad.edu/iii/cpro/
app?id=5050115631513365&itemId=1001135&lang=eng&service=blob&suite=def
(utolsó letöltés: 2020.09.08.)
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NYÍLT VÉGŰ FOLYAMAT

LAZÁN ILLESZKEDŐ
PROGRAMOZÁS
Az épület átalakulásának első lépése lehet, hogy az épületet tartószerkezetig visszabontjuk, helyenként a tartó falakat is pillérsorokkal váltjuk ki. Így létrejön egy csupasz
váz, melybe új programelemek kerülhetnek.

219. Réteges, egymásra épülő fejlesztések

Ehhez a vázhoz hozzá kell adni egy alap infrastruktúrát, amely biztosítja, hogy szinte
bárhova kerülhessen bármilyen funkció. Ez magába foglalja a gépészetet, a villamosságot, a függőleges közlekedést a szintek között, a biztonsági és életvédelmi berendezéseket. A tervezéskor figyelembe kell venni, hogy az épületbe kerülő funkciók változatos
méretűek lehetnek, és az infrastruktúrának ezt ki kell tudnia szolgálni kapacitásban,
terhelhetőségben vagy flexibilitásban. Erre megoldás, ha egy sok variációt megengedő
modulrendszert hozunk létre, melyekhez igazítható a helyiségek mérete, vagy bizonyos
elemeket (pl. lámpák) mozgathatóan, áthelyezhetően alakítunk ki.
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220. Letisztított szerkezeti struktúra

A fejlesztés során ütemezve, próbálgatva, folyamatosan értékelve kell a változást elérni. A beavatkozások trial&error módszerrel,
vagyis próbálgatások és tévedések révén, tapasztalati úton
történnek. Fontos elem a hatás visszamérése, és a tanulságok
beépítése a következő szakaszban. A beavatkozások ütemezettek, nem egyszerre készülnek el. Az így létrejövő tér nyers, mégis
jobban az aktuális igényekre szabható, ezáltal nyitott: befejezetlen és folyamatosan alakuló.
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222. Áramló térsorok

223. Térelválasztók rendszere

221. Zárt terek laza rendszere

Egy ilyen rendszerbe szinte bárhova lehet új elemeket elhelyezni
hosszabb vagy rövidebb időközökre is. Félévekre, de akár egy
hétre vagy pár napra is átrendezhető az épület olyan lazán illeszkedő, popup elemekkel, melyekhez nem szükségesek nagyobb
beavatkozások, sem az épület használatát nagyban akadályozó
átalakító munkálatok, csak szerelt rendszerek alkalmazása.
Ezek lehetnek falakhoz nem csatlakozó boxok vagy paravánok,
cserélhető burkolatok vagy egyedi belsőépítészeti struktúrák.
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szerkezeteknél

vannak. Emiatt jó kiegészítő funkciók
olyan terek mellé, melyeket csak tanév
közben használnak, például lehetőség van
nyárra több coworking bérletet eladni, így
kihasználva a megüresedett oktatási és
tanulótereket.
A vendéglátó funkciók talán az egyik legegyértelműbb példái a használati csúcsoknak, mivel ebédidőben egyszerre nagyon
sokan veszik igénybe, azon kívül pedig
kevesen. Logikus tehát összekapcsolni a
tanulóterekkel, mivel azoknak ebédidőben
visszaesik a látogatottsága, azonban napi
szinten átrendezni ilyen nagy tereket sok
energiát igényelhet. Itt inkább arra kell
törekedni, hogy az étkező részt egyben
tanulótérként is lehessen használni,
így egyenletesebb kihasználtságot és
nagyobb téri választékot lehet elérni.
Az oktatási terek kihasználtságának
csúcsa hétköznap délelőtt van, ekkor két
funkció azonosítható, amit nem, vagy csak
kevesen látogatnak, ezek a vendéglátás
és a gimnáziumi inkubátor. Elképzelhető,
hogy a gimnáziumi inkubátor tantermei
átfedésben legyenek egyetemi tantermekkel, vagy akár a vendéglátó egység
egyes részein lehet kialakítani flexibilis
eszközökkel oktatási tereket.
A vizsgaidőszakban az órarendi tanítás
szünetel, de a hallgatók kiemelten sok időt
töltenek egyéni vagy csoportos tanulással
az egyetemen. Emiatt egy jó megoldás
lehet tantermeket ideiglenesen átalakítani csendes tanulóvá vagy megosztott
munkatérré, esetleg egybenyitni tanulóterekkel. Egy ilyen jellegű átalakítást flexibilis
berendezésekkel és térelhatárolókkal
lehet megoldani.

225. Természetes anyaghasználat a gyorsabban változó

Az egyetemen elhelyezendő funkciók nem
mindegyike működik azonos időbeosztással,
bizonyos funkciókat kiemelt időszakokban, rövid idő alatt használ sok ember, másoknak a látogatottsága időben eloszlik.
Ha egyes funkciók esetében jól elkülöníthetően más-más időpontokban vannak a
csúcsok, érdemes lehet összekapcsolni
őket térben, és flexibilis bútorok vagy
térelhatároló elemek alkalmazásával hol az
egyik, hol a másik funkciónak biztosítani
többlet területeket.
Az egységek használata vizsgálandó féléves (regisztrációs hét, szorgalmi időszak,
vizsgaidőszak, szünet), heti (hétköznap,
hétvége) és napi (délelőtt, ebédidő,
délután, este, éjszaka) ciklusokban. A
legtöbb funkció esetében logikusan
kikövetkeztethető azoknak a használata,
azonban később esetleg beépített okos
rendszerek megfigyeléseiből pontosítani
lehet ezeket a megállapításokat, hogy
a további tervezési fázisokban a kapott
adatok alapján optimalizálni lehessen a
funkciók elhelyezését.
Példaként az adminisztrációs irodák és
a gimnazisták inkubátora jól kiegészíti
egymást. Az adminisztráció főképp
regisztrációs héten és vizsgaidőszakban,
hétköznap délelőtt történik, a felvételi
előkészítők pedig a félév közben vagy szünetekben, a gimnazisták szabadidejéhez
alkalmazkodva, hétköznap késő délután
vagy este, illetve hétvégén kerülnek
megtartásra.
A coworking iroda és a startup inkubátor
piaci jellegük miatt nem kapcsolódnak
az oktatáshoz, így általában normál
munkaidőben, egész évben használatban

RÉTEGESSÉG, ADAPTIVITÁS
224. Különböző élettartamú szerkezetek rétegződése

FUNKCIÓK IDŐBELI
ÁTLAPOLÁSAI

A tervezés során nem csak a jelenlegi állapotra kell gondolni, fontos a jövőbeli váratlan
és várt helyzetekhez való alkalmazkodás is. Így technológiai vagy oktatásmódszertani
változások esetén az épület követni tudja a változást.
Teremtsünk egy szükséges minimumot, működő alaprendszerekkel, amihez
csatlakozni lehet. Fejleszthető és bővíthető logikát folytatva az elemeket mobil és
flexibilis módon alakítsuk ki, ami követni tudja a tervezett, vagy előre nem látható
funkció- és használati változásokat.
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FENNTARTHATÓSÁG
ESZKÖZEI

226. CLT szerkezetű felhőkarcoló

A fenntarthatóság egyik legkézenfekvőbb lehetősége a meglévő épület újrahasználata
annak lebontása helyett, ezzel elkerülve jelentős mennyiségű hulladék keletkezését és
új szerkezetek energiaigényes építését. A felújítások során az épületeket környezetkímélőbbé, egészségesebbé kell tenni, ami magában foglalja az épületek energetikai
korszerűsítését és a felhasznált anyagok gondos megválasztását is. Természetesen
mérlegelendő a szerkezet minősége, illetve az ezzel járó költségek.
Az alaprendszereket olyan módon kell kiépíteni, hogy az épület változtatható, igazítható
legyen a felmerülő igényekhez. A rétegesség és az adaptivitás nagy szerepet játszik
a szerkezetek időtállóságában.
A klímaneutrális anyagok használatát az épület szerkezeti kialakítása során is előnyben
kell részesíteni, napjainkban a legnagyobb lehetőség a CLT (cross laminated timber –
rétegragasztott fapanel) tartószerkezetekben rejlik, mely környezeti szempontból sokkal
előnyösebb a vasbeton vagy acélszerkezeteknél.
Az épület életciklusának összes szakaszát figyelembe kell venni: a tervezés, az alapanyagok gyártása, azok az építkezés helyszínére történő szállítása, az építkezés, az
üzemelés és a bontás is energiaigényes, kibocsátásokkal járó és hulladékot termelő
folyamatok, ezek optimalizálása elengedhetetlen.
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ÖSSZEFOGLALÁS
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A vízió megvalósításához alaposan
átgondolt, logikus rendszerekre van
szükség. Ezek nem önálló elemek,
szoros összefüggésben vannak
egymással, mindegyik ugyanazt
a koncepciót szolgálja más
szempontból. Kihatnak egymásra,
a tervezés során párhuzamosan kell
fejleszteni minden rendszerelemet.
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KONCEPCIONÁLIS
PROGRAM ELEMEI

Az építészeti vízióban egy irányadó
program szerepel, mely a későbbi
tervek elkészítéséhez további
vizsgálatok alapján részletezendő.
A hangsúly a fejlesztési irányok
meghatározásán van, olyan általános
alapelvek lefektetésén, melyeket
minden tértípus esetén alkalmazni kell.
A fentebb kifejtett kulcsfogalmakra
és eszközökre a tervezés során egy
útmutató listaként lehet gondolni,
melyek a terekkel szembeni elvárásokat
összegezik.
A koncepcionális programban elsőként
bemutatásra kerül a korábban
bemutatott tértípusok alapján összeálló
hallgatói térsor, majd a pedagógiai
módszerek és speciális igények alapján
rendszerezzük a tereket. Ezután az
egyetemi adminisztrációs irodákat
és oktatói tereket ismertetjük, végül
pedig néhány különlegesebb funkcióról
teszünk említést, mint könyvtárak, sport
terei, kávézó, food court, inkubátorok,
szabadtéri funkciók és parkolás.

HALLGATÓI TÉRSOR

KOMPLEMENTER SZERKESZTÉSI ELV
Bizonyos terek már definíció szerint is csak
más terekhez kapcsolva értelmezhetők,
például a warm up-cool down zóna vagy az
elvonulóhely megnevezésében is magában
foglalja, hogy valami más elől vonulunk el.
A terek általános használatát átgondolva
beláthatjuk, hogy ha egy térben vagyunk,
onnan legtöbbször azért megyünk el, mert

A hallgatói térsor a korábban bemutatott tértípusokból áll össze. Ennek alapja két fő elv,
az áramló terek elve és a komplementer szerkesztési elv egymás utáni használata, így
alakul ki a tanulási táj, mely sokféle tevékenységre alkalmas, a felhasználónak szabad
választást kínáló térsor. A különböző jellegű terek elemeit modulrendszer mutatja be.

olyasmi tevékenységet szeretnénk végezni,
ami a jelenlegi térben nem végezhető,
azaz egy valamilyen szempontból teljesen
ellentétes térbe megyünk át. Érdemes tehát
megvizsgálni, milyen tanulóterek rendelkeznek eltérő vagy komplementer tulajdonságokkal, mivel ezeknek az egymáshoz közel
helyezése megkönnyíti azok használatát.

MEGOSZTOTT MUNKATÉR

ÁRAMLÓ TEREK ELVE

KARI KÖZPONT

227. Hallgatói térsor

CSENDES TANULÓ

ÉPÍTÉSZETI ÉS BELSŐÉPÍTÉSZETI VÍZIÓ
KONCEPCIONÁLIS PROGRAM ELEMEI

228. Komplementer terek rendszere

Bizonyos tereknek amiatt előnyös egymás
mellé kerülniük, vagy akár teljesen összenyitni őket, mert bár a használatuk eltérő,
térileg nagyon hasonlóak, így könnyen
használhatók mindkét célra, határzónáik
elmosódhatnak. Mobil elhatárolásokkal, az
asztalok közötti elválasztó panelek fel- és
leszerelésével, bútorok átrendezésével,
kicserélésével rövidebb vagy hosszabb
időtartamra alakítani lehet a tereket. Ilyen
szempontból vizsgálva az egyetemi funkciókat, kirajzolódik egy nagyobb térsor,
mely a hallgatói élet központja campuson.
A hallgatói térsor részei a csendes tanuló,
a megosztott munkatér és a kari központ.
A térsorhoz kapcsolódhat még az épület
bejárati zónája, vendéglátó egységek,
pihenőtér, társalgók, kiállítóterek, illetve
nyílhatnak belőle formálisabb tantermek, előadók. Előnyös, ha ez a tér egy
karakteres építészeti elem, például egy
nagy átrium, az intézmény emlékezetes,
meghatározó pontja.
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KOMPLEMENTER SZERKESZTÉSI ELV
A tanulótereket vizsgálva ilyen szempontból két fő elvet találunk. Az egyik, hogy
egy nagyobb befogadóképességű, formális tér (előadó, prezentációs tér, nagy
tárgyaló, nagycsoportos stúdió, kiállítótér)
előnyös, ha közel van egy szintén nagyobb
befogadóképességű, de informálisabb
térhez. Ez legtöbbször egy előteret jelent,
de megfelelnek közösségi terek is erre
a célra, például egy tágasabb közlekedő
vagy bejárati tér, átmeneti zóna vagy kari
központ.
A másik elv, hogy nagyobb befogadóképességű, szabadabban használható, informálisabb, zajosabb vagy éppen csendesebb terek mellé mindenképpen kellenek
kisebb befogadóképességű, akusztikailag
elválasztott terek. Például a csendes
tanuló mellé szükséges one-on-one helyiség, hogy ha valaki megbeszélne valamit
egy mellette tanulóval, vagy telefonálnia
kellene, ne zavarja a többieket. A megosztott munkatér esetén, ami egy nyüzsgőbb
közeg, éppen fordítva, azért van szükség
kis tárgyalókra vagy csendes fülkére,
hogy ha valamit nyugodtabb körülmények
között kell megbeszélni vagy átgondolni,
legyen erre lehetőség. Kiscsoportos
stúdió mellé inkább amiatt van szükség
csendes fülkére, ha valamilyen rövidebb
ideig tartó, de fókuszált egyéni munkát
igénylő feladatot kell végezni csapatmunka közben. Elvonulóhelyekre a hosszabb
munkavégzésből való kiszakadás miatt van
szükség, a formálisabb, nagyobb terekben
(nagycsoportos stúdió, csendes tanuló,
megosztott munkatér) előnyös kisebb
informális térrészek kialakítása.
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MODULRENDSZER

1.
1000 fő használatára

Az alábbiakban a hallgatói térsor, azaz a
csendes tanuló, a megosztott munkatér
és a kari központ együttesének 1000 fő /
700 fő / 500 fő / minimum változatainak
programja kerül bemutatásra.

szükséges helyek:
egyéb funkciók helyei:
tanulótér helyei:
terület:

+ 2350 m² közlekedő
1700
500
1200
7850 m²

Főbb szerkesztési elvek:
a nagy kihasználtság nem előnyös, mert
akkor nincs választási lehetőségük a
használóknak, ezért sok férőhelyet kell
teremteni, „túl kell méretezni”
a különböző funkciójú területek más
sűrűségűek
a funkciók 30 fő befogadására alkalmas
modulokkal vannak szerkesztve, melyek
később a funkció kidolgozása során is
megjelennek

660 munkaállomás
540 egyéb hely
5500 m²
4,58 m² / hely (8,33m²/fő)
4:5 arány

a rejtett közlekedők és az épület adottságaiból eredő veszteségek miatt nagyobb
területekkel szükséges számolni
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6×30 fős modul:
30 munkaállomás
12 egyéb ülőhely
- 1 kis tárgyaló
- 2 one-on-one
- 0 csendes fülke
- 4 elvonulóhely

12×30 fős modul:
30 munkaállomás
18 egyéb ülőhely
- 3 kis tárgyaló
- 0 one-on-one
- 2 csendes fülke
- 4 elvonulóhely

4×30 fős modul:
30 munkaállomás
24 egyéb ülőhely
+ campus-lépcsők
4×48 fő
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2.
700 fő használatára
szükséges helyek:
egyéb funkciók helyei:
tanulótér helyei:
terület:

+ 1300 m² közlekedő
1160
500
660
4300 m²

360 munkaállomás
300 egyéb hely
3000 m²
4,54 m² / hely (8,33m²/fő)
4:5 arány

4×30 fős modul:
30 munkaállomás
12 egyéb ülőhely
- 1 kis tárgyaló
- 2 one-on-one
- 0 csendes fülke
- 4 elvonulóhely

3.
500 fő használatára
szükséges helyek:
egyéb funkciók helyei:
tanulótér helyei:
terület:

6×30 fős modul:
30 munkaállomás
18 egyéb ülőhely
- 3 kis tárgyaló
- 0 one-on-one
- 2 csendes fülke
- 4 elvonulóhely

2×30 fős modul:
30 munkaállomás
24 egyéb ülőhely
+ campus-lépcsők
2×48 fő

Minimum térsor

+ 650 m² közlekedő

fő:
helyek:
össz. terület:

830
500
330
2150 m²

180 munkaállomás
150 egyéb hely
1500 m²
4,54 m² / hely (8,33m²/fő)
4:5 arány
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2×30 fős modul:
30 munkaállomás
12 egyéb ülőhely
- 1 kis tárgyaló
- 2 one-on-one
- 0 csendes fülke
- 4 elvonulóhely

3×30 fős modul:
30 munkaállomás
18 egyéb ülőhely
- 3 kis tárgyaló
- 0 one-on-one
- 2 csendes fülke
- 4 elvonulóhely

1×30 fős modul:
30 munkaállomás
24 egyéb ülőhely
+ campus-lépcsők
48 fő
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90 munkaállomás
102 egyéb hely
800 m²
4,16 m² / hely (8,88 m²/fő)
1:1 arány
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+ 350 m² közlekedő
90
192
1150 m²

30 fős modul:
30 munkaállomás
12 egyéb ülőhely
- 1 kis tárgyaló
- 2 one-on-one
- 0 csendes fülke
- 4 elvonulóhely

30 fős modul:
30 munkaállomás
18 egyéb ülőhely
- 3 kis tárgyaló
- 0 one-on-one
- 2 csendes fülke
- 4 elvonulóhely

30 fős modul:
30 munkaállomás
24 egyéb ülőhely
+ campus-lépcsők
48 fő
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AZ ÚJ PEDAGÓGIAI
MÓDSZERTAN TÉRI IGÉNYEI
A fejezet a PotePillars tanulási kultúrája alapján sorra veszi a legújabb pedagógiai módszertanokat, mindegyikhez hozzákapcsolva az előzőekben bemutatott tértípusok közül
azokat, amik szükségesek hozzá. A későbbi pontos program kialakításában iránymutató
a pedagógiai módszertan és a térszervezés ilyesféle párosítása.

SZAVAZÁS, KVÍZ, VALÓS IDEJŰ
FEEDBACK („IN-CLASS POLLING”)

FORDÍTOTT TANTEREM („FLIPPED
CLASSROOM”, „HYBRID LEARNING”)

CSOPORTOS MUNKÁN ALAPULÓ
TANULÁS („TEAM-BASED LEARNING”)
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Digitális platform (saját fejlesztésű
POTEcho) segítségével rövid kérdéseket
lehet feltenni a jelen lévő, akár nagy számú
hallgatóságnak, rögtön választ kapva
rájuk. Ezt a módszert főként előadásokon,
előadótermekben lehet kihasználni.
Előre kiadott szempontok alapján a
hallgatók önállóan vagy csoportosan dolgozzák fel a tananyagot, majd az órákon
kérdéseket tehetnek fel az oktatónak,
megbeszélhetik társaikkal a témát. Ehhez
szükség van arra, hogy az egyetemen
hozzáférhetőek legyenek olyan terek, ahol
órarenden kívül, egyedül vagy csapatban
anyagokat dolgozhatnak fel (csendes
tanuló, megosztott munkatér, kis tárgyaló).
Az órákat nagycsoportos stúdióban vagy
nagy tárgyalóban érdemes tartani.
A fordított tanterem módszerhez hasonló
elven a hallgatók csoportokban készülnek
az órára, ahol együtt dolgoznak, vitatják
meg az anyagot és védik meg véleményüket más csoportokkal szemben. Több
oktató is jelen van, moderátor jelleggel és
eltérő szakmai területeket képviselve. Ehhez szükségesek szabadon hozzáférhető,
elkülönített felkészülő helyek (megosztott
munkatér, kis tárgyaló) és a tanórákhoz
pedig nagyobb, előadó méretű terek, ahol
a hallgatói csoportok külön asztaloknál
helyezkednek el.
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TARTALMAT ÉS NYELVET INTEGRÁLÓ
TANULÁS (CLIL: „CONTENT AND
LANGUAGE INTEGRATED LEARNING”)

Ez a módszer az intenzív oktató-hallgató
interakcióra fókuszál, az anyag egyénileg,
előre való elsajátítása után az órák megtervezett forgatókönyv szerinti kérdésekkel, vitákkal, diszkussziókkal telnek. Ehhez
a módszerhez szükséges egyrészt olyan
tér, ahol egyénileg, fókuszáltan fel tudnak
készülni a hallgatók az órára (csendes
tanuló, csendes fülke), másrészt interakcióra fókuszáló tantermek, például nagy
tárgyalók.

JÁTÉKON ALAPULÓ TANULÁS
(„GAME-BASED LEARNING”)

A játékok változatosak lehetnek, ezért
sokféle tér alkalmas lehet rájuk. Történhetnek online a virtuális térben, egyszerű
tanteremben, közösségi terekben, a campus kertjében, de akár az egész városra is
kiterjedhetnek.

ESETEKEN ALAPULÓ TANULÁS
(„CASE-BASED LEARNING”)

Az eseteken alapuló tanulás az orvosképzés kiemelt módszere. Beépíthető
a fordított tanterem vagy a csoportos
munkán alapuló tanulás módszerekbe, így
ezekkel megegyeznek a téri igényeik, de
előadás formájában is történhet, ebben az
esetben előadóterem vagy prezentációs
tér szükséges az alkalmazásához.

ONLINE KÉPZÉSEK
(SELF-PACED LEARNING)

Az online képzések lebonyolításának
lényege, hogy a hallgatók bárhonnan,
bármikor elérhetik és feldolgozhatják a
tananyagot, jellemzően önálló munkával. Az egyetemen kialakított optimális
tanulókörnyezet miatt azonban sokan
mégis az egyetemet választhatják ennek a
helyszínéül, csak például más időpontokban vagy kényelmesebb közegben. Ehhez
szükség van csendes tanulóra, csendes
fülkékre, megosztott munkaterekre vagy
együttes feldolgozás esetén kis tárgyalókra, prezentációs terekre.
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DIGITÁLIS TANULÓTEREK
VIRTUÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS
EGYETEMEKKEL, KAROKKAL,
ISKOLÁKKAL

Ahhoz, hogy a termekből valós időben ki
lehessen lépni és az online térben kapcsolatot lehessen teremteni más oktatási
intézményekkel, elsősorban megfelelő
technológiai felszereltség szükséges, és
azt támogató, befogadó terek. Minden
oktatási és tanulási térben figyelembe kell
venni a technológiai szempontokat, illetve
a berendezést úgy kialakítani, hogy adaptálható legyen változatos szituációkhoz.

TÖBB OKTATÓ JELENLÉTE
(„CO-TEACHING”)

Az előző ponthoz csatlakozva, nem
csak oktatási intézményekkel, de más
oktatókkal, kutatókkal, orvosszakértőkkel
való virtuális kapcsolat is gazdagíthatja az
órákat, ez főként előadótermekben vagy
nagy tárgyalókban, prezentációs terekben
történhet, melyek támogatják az ehhez
szükséges technológiát.

TEHETSÉGGONDOZÁS
(„PERSONALIZED LEARNING”)

Az online térben könnyű felmérni a
hallgatók tudásszintjét és eljuttatni a
tehetséges, érdeklődő hallgatóknak
többlettudást adó anyagokat, a lemaradó
hallgatók pedig felzárkóztató anyagokat
kaphatnak. A tehetséggondozás egyik
legfontosabb eleme, hogy a hallgatók
minél előbb kezdhessenek olyan aktivitásba, amivel később találkozhatnak:
hallgatói, kutatói szerepbe kerülhetnek
már hallgatói éveik elején. Fizikai jelenléttel a hallgatók személyre szabott
oktatása történhet csoportos szakkörök
keretében, de egyéni konzultációkon is,
amikhez nyugodt tereket biztosítanak a
one-on-one termek vagy kis tárgyalók, de
például a megosztott munkatérben vagy a
tanszéki nappaliban is történhetnek ezek a
beszélgetések.

A DIGITÁLIS TANANYAGOK NYÍLT
ELÉRÉSE („OPEN ACCESS”)
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A fejezet a PotePillars tanulási kultúrája alapján az intézmény speciális igényű tereinek
kialakításáról szól, melyekben az új digitális technológiák kerülnek a középpontba.

A digitális tananyagok elérhetősége sok
hallgatónak segít, akik ezek segítségével
bárhol, bármikor tanulhatnak. Ha az egyetemet választják hozzá, akkor megfelelő
teret biztosítanak nekik a csendes tanulók
és megosztott munkaterek.
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„LEARNING CURVE”

A tanulási folyamat menete, hogy egyre
mélyebb szinten, egyre komolyabb technológiákkal tanulnak bele a hallgatók az
orvosi beavatkozásokba. Először az analóg
vagy egyszerű digitális tartalmakat egyénileg vagy tanulóterekben dolgozzák fel,
majd AR/VR módszerekkel figyelik meg az
adott dolgot az erre való helyiségekben,
utána laborokban fejleszthetik manuális
képességeiket, majd tetemeken vagy
állatokon gyakorolhatnak, végül pedig
élesben, klinikai körülmények között. A
tudásban való elmélyülés egyre speciálisabb téri igényeket kíván, melyek közül az
egyetemnek mindet biztosítania kell.

„STREAM” RENDSZER (KIBŐVÍTETT
HELYSZÍNEK ÉLŐ KÖZVETÍTÉSRE)

Az orvosi gyakorlati képzés innovatív
kitörési pontja a streaming rendszer lehet.
Ehhez egyrészt a kórtermeket, műtőket
is olyan módon kell kialakítani, hogy be
tudják fogadni ezt a technológiát, illetve
a tantermekben is meg kell teremteni a
lehetőséget, hogy meg tudják figyelni
élőben az ott történő folyamatokat. Ez
történhet kisebb prezentációs termekben
vagy nagy előadókban is, de akár mindenki
egyénileg, otthonról vagy általa választott
tanulókörnyezetből is bekapcsolódhat
saját eszközről, például csendes tanulóban, csendes fülkében, megosztott
munkatérben.

TECHNIKAI ELEMEK ÉS
TARTALOMFEJLESZTÉS

A folyamatosan újabb és újabb oktatást
segítő technológiák tanórákon kisebb
csoportokban használhatók, vagy
egyénileg, önálló tanuláskor. A használat
a technológiától függően történhet egy
kiscsoportos stúdióban, speciális laborban, vagy akár műhelyben is, az eszközök
biztonsága miatt ezekhez a terekhez való
hozzáférést szabályozni kell.
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A 3D nyomtatás összekapcsolódhat egy
fab lab műhely létrehozásával, melyben
a hallgatók digitális és analóg módszerekkel is készíthetnek orvosi szemléltető
modelleket, segédeszközöket, önállóan
vagy más karokkal együttműködve.
A POT-E Brandnek mindenképpen
szükséges az egyetem tereiben is
meghatározóan jelen lennie, akár színek,
formák, minták, feliratok, vagy valamilyen
tematika által. Ez segíti a közösségtudatot
és külsősök számára is egy meghatározó
jel lesz. A campus területén érdemes egy
egyetemi ajándékboltot is létrehozni,
ez történhet például az épület nyitott,
publikus vagy félpublikus földszintjén, egy
forgalmas helyen.

229. 3D nyomtatott oktatási segédeszközök

3D NYOMTATÁSI KAPACITÁS
KIHASZNÁLÁSA, POT-E BRAND
FEJLESZTÉS KIHASZNÁLÁSA
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EGYSÉGES FELHASZNÁLÓI
FELÜLET

Az egyetem arculata és belsőépítészeti
kialakítása kihat az egységes online
felhasználói felületre is, a virtuális a valós
tér kiterjesztésévé válik. Ezek a felületek
a technológia erős jelenléte miatt a terekben egymással kapcsolatba lépnek, amit
figyelembe kell venni mindkettő tervezése
során.

AZ ÚJ OKTATÁSI TÖMB
SZÁMÍTÓGÉPES TERMEI

A számítógépes termek vagy laborok
a céltól függően különféle módokon
alakíthatók ki, és erősen függ az aktuálisan elérhető technológiai megoldásoktól. Megfelelő kiépítéssel egy átlagos
tanterem, kisebb előadó is kialakítható
számítógépes teremmé, de a közlekedők
mentén vagy a tanulóterekben is el lehet
helyezni számítógépes munkaállomásokat, melyeket egyénileg használhatnak
a hallgatók. Alapvetően minden térnek
alkalmasnak kell lennie a számítógépek,
laptopok használatához, az asztali
számítógépek a helyi tartalmak elérésére
fontosak.
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231. Partneri kapcsolatra épített
ügyfélszolgálat

230. Ügyfélfogadás és ügyintézés
bútorszerű tárgyaló egységekben

ADMINISZTRÁCIÓS IRODÁK

Az adminisztrációs irodák egy része hagyományos értelemben vett iroda, másik részük
pedig ügyfélfogadásra alkalmas tér. Fontos, hogy ezekhez is a tanulóterekhez hasonló,
innovatív gondolkodásmóddal közelítsünk, hiszen csakúgy, mint az oktatásban, az adminisztráció menetében is sok változás történt az elmúlt évtizedekben. A jövőben még több
funkció fog az online térbe átkerülni, így kisebb területűek lesznek, de valamennyi ilyen
célú irodára mindig is szükség lesz. Számolni kell átmeneti terekkel is, ahol online, egyedül,
saját eszközről végzik a hallgatók az adminisztrációt, de szükség esetén segítséget
tudnak kérni az irodai dolgozóktól.
Az irodáknak nem kell a megszokott cellás rendszerben működniük, itt is alkalmazható a
tevékenységalapú munkavégzés, ennek megfelelő munkahelyek létrehozása szükséges.
Fontos, hogy ezek az egységek ne elszigetelt zárványokként jelenjenek meg a campuson,
egy olyan épületben vagy emeleten, ahol más funkció nincs, mivel így elszigetelődnek
az itt dolgozók az egyetemi élettől, holott ők is ugyanúgy szerves részei annak. Érdemes
más funkciókkal, például szolgáltatásokkal vagy tanulóterekkel párosítani, hogy élettel teli
környezetben legyenek, mivel így a hallgatók is szívesebben lépnek be ügyintézéskor.

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ZÓNA
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Az ügyfélfogadás terei, ahol gyakran
az elsőéves vagy a frissen érkezett külföldi
hallgatókat fogadják, a megszokott, hierarchiát kommunikáló hivatalokkal ellentétben
barátságos tereknek kell lenniük, ahova
senki nem fél bemenni segítséget kérni.
Ennek egyik eszköze, ha nem pultokhoz
vagy íróasztalokhoz kell odamenniük,
hanem egyenrangú felekként tudnak
leülni egy asztalhoz. Helyet kaphatnak
magasabb asztalszigetek is, melyeknél
gyorsabb, egyéni vagy online ügyintézésre
van lehetőség. A sok adminisztrációval járó
időszakon kívül a vendégfogadó tér egy
részét átadhatják a hallgatóknak, ilyenkor
a fülkéket lehet egyéni, fókuszált munkavégzésre használni.
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OPEN OFFICE

Az irodai dolgozók egyterű irodákban
végezhetik a munkájukat, ahol – mint egy
korszerű munkahelyen – kiválaszthatják az
aktuális tevékenységükhöz legmegfelelőbb
szituációt.

TÁRGYALÓK

A téren belül el kell helyezni privátabb fülkéket, mivel ügyintézésnél gyakran bizalmas
információkkal dolgoznak. Fontos, hogy
ezek a tárgyalók sem az egyes dolgozók
szobái, hanem olyan zónák vagy boxok, melyeket a megbeszélés időtartamára vesznek
igénybe. Kialakításuk nem hierarchikus,
hanem egyenlő helyzetet teremt a dolgozó
és a vendég számára.

PRIVÁT IRODÁK

Az egység vezetői számára szükségesek
privát irodák, mivel gyakran bizalmas
információkkal dolgoznak.

PIHENŐTÉR

Mint minden munkahelyen, itt is szükség
van közösségi és pihenőterekre, mely
teakonyhával, kávézóval egészül ki.
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OKTATÓI TEREK

Az intézetek és tanszékek olyan funkciók, ahol egyszerre kutatás, oktatás és adminisztráció is történik, az intézet / tanszék iránt érdeklődő hallgatók számára tanulási
lehetőséget nyújt, betekintést enged a kutatásba.
Az egyes egységek elhelyezésének legjobb módja egy olyan rendszer kiépítése, ami rövidés hosszútávon is adaptív, alkalmazkodni tud a mindenkori igényekhez. Ez azt jelenti, hogy
nem különböző módokon, egyedileg kell megtervezni bizonyos intézeteket, hanem egy
olyan rendszert kialakítani, amely az alapigényeket kiszolgáló egységekből áll és az egyes
intézetek méretei alapján többszörözhetőek. Ez történhet egy szinten belül vagy egymás
felett is. Ez a rendszerszemlélet megkönnyíti az intézetek létszámbeli változásának
lekövetését a jövőben is, hiszen előfordulhat, hogy bizonyos tudományterületek háttérbe
szorulnak, másoknak viszont bővülniük kell, ilyenkor az uniformizált egységeket át lehet
csatolni más intézethez. Az intézetek így mobilisabbak lesznek, két tudományterület
szorosabb együttműködése esetén akár egymáshoz közel is tudnak költözni.
Természetesen az intézetek speciális igényeit is számításba kell venni, a különböző
laborok és speciális technológiát igénylő helyiségek kerülhetnek az intézetek iroda területei alá vagy felé, külön szinten. Így ugyanúgy egységben maradnak, belső lépcsővel
összekötve, megtartva az irodák flexibilitását.

232. Pihenőrészek, tárgyalódobozok
és munkaasztalok az identitását kifejező
tanszéki nappaliban

INTÉZETI / TANSZÉKI NAPPALI
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A közösségépítés és együtt dolgozás helyszíne az egységen belül, célja, hogy kisebb
mikroközösségeket alakítson ki a karon
belül, az érdeklődő hallgatókat bevonja az
intézetek / tanszékek életébe, elősegítse az
oktatók és hallgatók közötti kollaborációt.
Alkalmas oktatói megbeszélésekre és
segédanyagok elérhetővé tételére. Egy
részben szabadon használható zóna, melyben lehetőség van vendégek fogadására,
külsős óraadók munkavégzésére. Fontos,
hogy kávézó rész is kapcsolódjon hozzá.
Félprivát terek, kialakításukkal a látogatót kell a középpontba helyezni, hogy a
hallgatók ne féljenek bemenni, ne érezzék
úgy, hogy ott zavarnak. Ezeknek a tereknek
barátságosnak kell lenniük, melyek nem
erősítenek rá az oktató-hallgató különbségekre, hanem inkább kollegiális viszony
kialakulását segítik.
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PIHENŐTÉR
– KÁVÉZÓ

Nagy hangsúlyt kell fektetni az intézetek közösségi helyiségeire,
mint például a pihenő és coffee point, melyek a hallgatókkal és
más egységhez tartozó oktatókkal való közösségépítés helyei.
Itt kiszakadhatnak a folyamatos munkavégzésből, kötetlenül
beszélgethetnek vagy lazíthatnak. A kávézó egy mágnes funkció,
ami véletlen találkozásokat generál, mely segíti a közösségbe
tartozás érzését, kiterjeszti a tudás áramlást és támogatja a
közös megoldások megtalálását.

INTÉZETI /
TANSZÉKI
KÖNYVTÁR

Az intézetek gyakran rendelkeznek saját könyvtárral, melyek
lehetnek teljesen privátak, de lehetnek a hallgatók által használhatók is, például a tanszéki nappali részeként.

NAGY TÁRGYALÓ

A tanszéki értekezletek vagy nagyobb kollaborációk helyszíne.

KIS TÁRGYALÓ

Alternatívát kínál az egyterű irodában dolgozóknak mind olyan
esetben, ha a beszélgetéssel nem szeretnék zavarni munkatársaikat, mind olyankor, amikor egyedüllétre és teljes csendre van
szükségük fókuszált munkavégzéshez.

PRIVÁT IRODÁK

Vannak olyan pozíciók az egységeken belül, melyek megkövetelik
a privát irodát, mivel gyakrabban lenne szükségük nyugodt, szeparált helyiségekre vagy sűrűn dolgoznak bizalmas információkkal.

OPEN OFFICE

Az egy intézeten belüli oktatók közösségét úgy lehet leginkább
építeni, ha nem cellás rendszerű irodákban ülnek, hanem közös
térben, ‘activity-based working’ környezetben. Az irodák világához
képest a felsőoktatásban azonban ez még kevésbé elterjedt,
a régi berögződések és az erősen hierarchikus rendszerek miatt
a saját iroda egy-egy oktató számára a rang és az elismerés
jelképe. Sokan inkább egy rosszabb adottságú privát irodát választanának, mint egy minden igényt kielégítő, másokkal megosztott
teret, holott a produktivitás szempontjából egy jobb adottságokkal
rendelkező open office minden bizonnyal jobb döntés lenne.
A saját irodához való ragaszkodás főképp az idősebb generációkra
jellemző. A jövőben valószínűleg jobban elterjednek majd a közös
irodák, mivel azok jelentős mértékben segítik az egységeken belüli
információáramlást és a kollaborációk létrejöttét, sikerét. Természetesen tudományterülettől függ, hogy egyes kutatók mennyire
dolgoznak együtt, elképzelhető, hogy valakinek éppen egyedüli,
fókuszált munkát kell végeznie. Azonban az ilyen és ehhez hasonló
szituációkra megoldást kínálhatnak a hosszabb-rövidebb időre
elfoglalható csendes fülkék, hiszen a tevékenységalapú munkavégzést támogató tér alapja, hogy sok különböző téri szituációból
szabadon lehessen választani.
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234. A könyvtár ideális helye a csendes tanulásnak

KÖNYVTÁRAK

233. Szabadpolcos könyvtári tér

235. Könyv, mint a tudásközösséget
reprezentáló jelkép

A modern könyvtárak, így az egyetemi könyvtárak szerepe is
megváltozik: már nem a könyvek fizikai jelenlétén van a hangsúly,
hanem egy befogadó közösségi tér. A tanuláson és tartalmak
elérésén túl a könyvtárnak egy jelképes szerepe is van, az adott
kultúrának vagy tudásközösségnek a fizikai központja. A látogatókban erősíti a hovatartozás érzését, hiszen ez az a hely, ami a
közösség számára fontos anyagokat összegyűjti.
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A tanulási tájnak egy olyan speciális része, ahol a csendes
munkavégzés helyei mellett könyvtári szolgáltatás is elérhető.
Ez a szolgáltatás a végtelen, könyvekkel teli polcsorok helyett
kereshető adatbázisból, rendelés után akár teljesen automatizált
módon átvehető könyvekből, médiatékából áll. A digitalizált tartalmak akár saját eszközről, akár a könyvtárban található digitális
felületekről egyszerűen elérhetők. Kiegészülhet még például
fizikai makettek, oktatási segédeszközök gyűjteményével.
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KÁVÉZÓ

A rendszeres testmozgásnak kiemelt
jelentősége van a személyes jóllétben, a
fizikai és mentális egészség szempontjából
is. Ezen kívül a csapatsportok közösségi tevékenységek is, az együtt sportolás erősíti a
hallgatók kötődését az egyetemhez, illetve
hatásos marketing eszközként tekinthetünk rá. Ezen okok miatt fontos biztosítani különböző sportolási lehetőségeket,
támogatni azok használatát az egyetemen
belül is, például uszoda, jógaterem, fitness
terem létrehozásával, pingpongasztalok
elhelyezésével, de egy épületben lévő
öltöző kialakítása is sokat segít a testmozgás népszerűsítésében, ami lehetőséget
ad a hallgatóknak és az oktatóknak két
óra között elmenni futni, és ösztönzi a
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238. A kávézó egy izgalmas tér

236. A sportolás terei a tanulási terekkel közvetlen kapcsolatban

237. A személyes vagy brand elemek megtestesítik a közösség jelképeit

SPORT

kerékpáros közlekedést. A sportok speciális
környezeti igényeket támasztanak, vizsgálandó annak a lehetősége, hogy többféle
célra is alkalmasak tudjanak lenni, akár más
sportoknak vagy rendezvényeknek
is helyszínt tudjanak adni.
Ma már a sportok közé vehetjük az esportot
is, mely egyre nagyobb népszerűségnek
örvend az egyetemeken is, sok hasznos
kompetencia kialakulását segíti és az
együtt játszás távolról is közösségépítő
erővel bír, ezen túl a fizikai jelenlét
kiiktatásával globális játéktéren teszi
lehetővé a versenyzést. Ennek tértípusai is
megjelenhetnek az egyetemeken, mint a
gyakorlótermek és a nézők befogadására
alkalmas arénák.

Az egyetemen fontos kialakítani egy
minőségi, különleges kínálattal rendelkező
központi kávézót. Ez egy mágnespont lesz
a campuson, ami a hallgatókon és oktatókon kívül külsősöket is bevonzhat, fontos
találkozási helyként funkcionál. Nyugodt
hangulatú, tanulásra, megbeszélésekre is
alkalmas térnek kell lennie.
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241. A teraszokon megjelenik a növényzet
242. A food courtok kialakítását
meghatározó beszállítási útvonalak

kedni, melyben csakúgy, mint a tanulási
tájban, különböző igényeket kiszolgáló
részek kapnak helyet. Ilyen lehet a magas
vagy alacsony asztal, a nagyobb vagy
kisebb asztalok különböző társaságoknak,
a hosszúkás vagy kerek asztalok, lazább,
kávézószerű részek fotelekkel vagy egy
épített szerkezet (pl. campus-lépcső).
Az asztalok lehetnek fixek vagy mobilak,
hogy könnyebben az éppen ott lévők
igényeire lehessen alakítani. A tájba a
szabadtér is beletartozik, nagyon fontos,
hogy a látogatóknak kültéren is legyen lehetőségük leülni. A food court kialakítható
több épület egymás felé eső részeiben is,
melyeket egy tetővel fedett terasz kapcsol
össze, ugyanakkor ennek ideális kihasználása csak a melegebb hónapokban
lehetséges, hiszen a különböző ételeket
fogyasztó hallgatóknak megnehezíti
az egy asztalnál étkezést.

A food courtok alaprajzi sémáit az határozza meg, hogy az egységeknek kell egy
hátsó konyha és kiszolgáló rész, ahonnan a
beszállítás történik, és ennek el kell válnia a
vendégforgalomtól. Ezek alapján létrejöhet
olyan elrendezés, ahol a vendégtérnek csak
az egyik oldalán, sorban helyezkednek el a
pultok, esetleg két oldalt vagy U alakban. A
pultok alkothatnak egyenes sort, vagy íves
elrendezésűek is lehetnek, a vendégtérhez
illeszkedve. A belső tájban az asztalok
többsége szélesebb közlekedők közötti
szigetekben kap helyet, vagy valamilyen
határoló szerkezet (fal vagy üvegfal) mellett.
A food court nagy területű vendégtere
miatt kulcskérdés annak kihasználtsága
ebédidőn kívül is. Más terekkel teljesen
összekapcsolni a déli hangzavar és az esetlegesen zavaró szagok miatt nem ajánlott,
de biztosítani kell, hogy a nap többi szakaszában is használható legyen tanulásra.
Ennek fontos eleme a megfelelő higiénia,
hiszen ebéd után a letisztított asztalokhoz,
egy kiszellőztetett térbe szívesebben ülnek
le a hallgatók. Megoldás lehet, ha a tájhoz
kapcsolódó egyik vendéglátó egység nem

239. Étkezési lehetőségek széles választéka
egy térben

Az étkezés hagyományosan egy szociális
tevékenység, melynek fontos szerepe van
a közösségépítésben. A hallgatók és oktatók együttes, egy térben történő étkezése,
melynek az akadémiai életben különleges
hagyománya van, lehetőséget biztosít
véletlen találkozásokra, kötetlenebb
beszélgetésekre és kapcsolatépítésre.
A food courtok egyetemek esetében
még kevéssé elterjedtek, néhány külföldi
példától eltekintve inkább csak bevásárlóközpontokban találkozhatunk velük.
Akadémiai közegben az éttermek kínálata
változatos, jó minőségű és egészséges kell
legyen. Úgy tud ideálisan működni, ha a
különböző helyeken ételt vásárló személyek egy asztalnál tudják azt elfogyasztani,
emiatt kerülni kell, hogy egy-egy asztalcsoport bizonyos éttermeknek legyen
dedikálva. Ehelyett egy különböző típusú
asztalokból álló táj kialakítására kell töre-

240. Szinte észrevétlen átmenet
a food court külső és belső terei között

FOOD COURT
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ételt kínál, hanem kávét és péksüteményt,
így ahhoz kapcsolódva egész nap használatban lenne a vendégtér egy része.
Tekinthetjük a food courtot egy kétpólusú
tájnak, melynek az egyik vége ebédidőben
az étkezést biztosítja, a másik vége pedig
a kávézó. A két pólushoz tartozó területek
határa időben mozog, hol az egyik, hol
a másik foglal el nagyobb helyet. Fontos,
hogy ez a kávézó nem ideális, ha az épület
fő kávézója, hiszen itt ebédidőben nagy
a nyüzsgés, a fő kávézónak pedig állandóan
működő, nyugodt helynek kell lennie.
A food court méretének meghatározásához az igények pontos felmérésére
érdemes támaszkodni. Becslésnek, ha
5 turnussal számolunk (déltől fél 3-ig, fél
órás váltakozással), akkor 100-200 darab
ülőhely nagyságrendileg 500-1000 főt tud
kiszolgálni. Ehhez 200-400 m2 étkezési
tájra van szükség. A megfelelő számú
ételadagot 3-5 kisebb étterem vagy étteremlánc tudja biztosítani, ezek kiválasztásához szintén érdemes felmérni a jövőbeli
használók igényeit, hiszen így biztosabb
lesz a minél nagyobb fokú kihasználtság.
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243. A Texas Medical Center inkubátorának
együttműködést segítő terei

Az egyetemi közösségen túli kapcsolatépítést többszintű vertikális integrációval,
inkubátorok létrehozásával lehet fejleszteni. Ez történhet az egyetemet megelőző és
az azt követő világgal, a gimnáziumokkal és
a piaccal is.
A gimnazisták inkubációs központjába
olyanok érkezhetnek, akik érdeklődnek az
orvostudomány iránt, felvételi előkészítőre
járnak ide, vagy csak szeretnének megismerkedni a kar hangulatával, működésével.
Az egyetemnek így lehetősége nyílik korán
felkarolni a tehetséges, főként pécsi és
környékbeli fiatalokat és segíteni őket ráhangolni az orvosképzésre. A gimnazisták
inkubátora tantermekből, tanulóterekből
és középiskolai szintű laborokból állna,
hiszen őket az érettségire kell felkészíteni
ezekben a terekben. A tanulóterek összeol-
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245. Átmenetet a munkahely és az
egyetem világa között

244. Inkubátorokban is megjelenő
irodai és a tanulási táj elemek

INKUBÁTOROK

Az inkubátorok fejlesztik az egyetem
versenyképességét is,17 mivel az egyetemi
évek alatti tapasztalatszerzési lehetőség
és a start-up világhoz való kapcsolat
vonzó az egyetemisták számára, akik így
betekintést nyerhetnek a munka világába
és kifejleszthetnek értékes professzionális
képességeket. A hallgatók és oktatók is
szívesebben választanak olyan egyetemet,
ahol széleskörű kapcsolatépítésre van
lehetőségük befektetőkkel, vállalkozókkal,
innovatív üzletemberekkel, potenciális
partnerekkel. A modern egyetemisták nem
csak diplomát szeretnének, hanem egyben
elindítani a saját üzletüket, kutatásukat
vagy mozgalmukat. Sokan ilyen esetben
felhagynak az egyetemmel, hogy több
energiát fektethessenek a saját ötletük
megvalósításába, azonban, ha ezt egyetemi keretek között is meg tudják tenni, az
maradásra késztetheti őket.
Flexibilis terek szükségesek, de nem túl
flexibilisek, mivel egyben iránymutatásul

vadhatnak az egyetemisták tanulótereivel,
de elképzelhető egy külön ennek dedikált
tér kialakítása is.
Az innovációs inkubátor az egyetemet elvégzett, fiatal tehetségeknek, start-upoknak szól, akik lehetőséget kapnának
rá, hogy az egyetem területén, annak
infrastruktúrájához hozzáférve végezhessenek kutatásokat, megvalósíthassanak
projekteket. Itt kaphatnának mentorokat
az egyetem oktatói és kutatói közül, de
akár csak véletlen találkozások által is
megismerhetnének olyanokat, akik segíteni
tudnak nekik. A többi start-up vállalkozás
megismerése is potenciális kollaborációkhoz vezethet, illetve a tehetséges és érdeklődő hallgatókkal való együttműködés is új
perspektívákkal, ötletekkel szolgálhat nekik
a munkaerőn kívül.

17

is kell szolgálniuk a hallgatóknak, hogy
hogyan kell használni a számukra új funkciókat. A többi egyetemi térhez kapcsolódva
alközpontként kell működniük.
Egy inkubátornak a következő terek a
szerves részei:
Coworking terek kollaborációra,fókuszált
munkára, tanulásra és szocializációra
Dedikált helyek hallgatóknak, start-upoknak és partner kutatóintézeteknek
Maker space, fab-lab kísérletezésre
Kávézó és pihenőtér
Konferenciatermek befektetők fogadására
Concierge pult mentorok számára
Laborok, speciális helyiségek

Delphenich, Pamela – Broz, David (2015): Garage Innovation + Higher Education = the
Academic Incubator, Planning for Higher Education Journal, V43N4 July–September
2015 gensler.com/uploads/document/426/file/ARBN_Planning_Delphenich_151119.
pdf (utolsó letöltés: 2020.09.29.)
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256. A bejárat egyszere ad erős karaktert
és eső előli védelmet

SZABADTÉRI FUNKCIÓK
A campus kiváló szabadtéri lehetőségeinek kihasználása érdekében sokféle funkció kerül a kertbe, melyek szolgálják mind
a tanulást, mind a kikapcsolódást. Az alábbiakban sorra vesszük
a javasolt kültéri programelemeket.
Pécset gyakran nevezik mediterrán városnak, főként hangulata
miatt, de érdemes az időjárás szempontjából is megvizsgálni
ezt az állítást. Pécs havi átlaghőmérsékletei alapján az látszik,
hogy az év 7 hónapjában lehetséges kültéri területeket is aktívan
bevonni az egyetemi életbe, hiszen áprilistól októberig ezt megengedi az időjárás, ez több, mint 50%-os kihasználását jelentené
az erre kialakított helyeknek. Ebből az időszakból 5 hónap esik
szorgalmi- vagy vizsgaidőszakra, ekkor megoldható a szabadtéri
oktatás és tanulás. Júliusban és augusztusban nincs tanítás,
de az ekkor is nyitva tartó funkciók számára (coworking, inkubátorok, esetleg nyári egyetem vagy gyakorlatok) ekkor is opció a
kültér használata. Szabadidős tevékenységek végzése céljából
egész évben, évszaktól függetlenül használható a kert.

AZ EGYETEM KAPUJA

Ez az első benyomás a megérkezéskor,
az egyetem brandjét képviseli. A jelenlegi
épület bejáratához képest erősíteni kell,
hogy ez a főbejárat, könnyen beazonosíthatónak kell lennie. Gyülekezési helyszín
az épületen kívül és belül is, kintről is
belátható az aula.

TALÁLKOZÁSI PONT

Szükség van messziről látható elemek,
viszonyítási pontok elhelyezésére, mint
például szobor, óra, totem.

ÁTLAGHŐMÉRSÉKLET PÉCSEN / meteoblue.com
átlagos napi max - min

25 - 12

október

19 - 8

november

12 - 3

december

6-1

január

5-1

február

7 -1

március

12 - 2

április

18 - 6

május

23 - 11

június

27 -14

július

30 - 16

augusztus

30 - 16

szabadtéri oktatás, programok

őszi-téli hideg hónapok

247. Feltűnő totemek

szeptember

oktatás csak bent

szabadtéri oktatás, programok

nyári szünet - nyári gyakorlatok

50 % - os kihasználtság
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ÚJ BEJÁRAT - USZODA, REKREÁCIÓ

A rekreációs résznek a külön megközelíthetőség miatt érdemes egy új bejáratot
kialakítani, lesüllyesztett, fedett térrésszel.
Fontos, hogy figyelemfelkeltő legyen,
távolról is jól látható és beazonosítható.
A főbejárattal hasonló módon kialakított
design elemekből áll, de láthatóan kisebb
hangsúlyt kap.

250. Oktatásra és tanulásra is alkalmas fedett kültér

248. Campus-lépcső nagy lépcsőfokokkal és lejtővel

A campus-lépcső egy lelátószerű multifunkcionális ülőbútor, alkalmas kávézásra,
beszélgetésre, tanulásra, szabadtéri
oktatásra is. Egy olyan hely, ahol jó ülni,
mert a használó védve érzi magát és jó
a magasabb pozícióból szemlélődni.

SZABADTÉRI
OKTATÁS

249. Lesüllyesztett bejárat egyedi kialakítással

CAMPUS-LÉPCSŐ
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A szabadtéri oktatás feltétele, hogy az éppen aktuális időjárás
megfelelő legyen, illetve legyen erre külön kialakított hely, ahol
nem zavarják meg a tanórát mások. A hangosítás és az akusztika
építészeti, kertépítészeti vagy technológiai eszközökkel is megoldható, de ha például csak kiscsoportos órák zajlanak kint, ettől
el lehet tekinteni. Térileg az az előnyös, ha körben tudnak ülni a
diákok, egymással és az oktatóval szembe tudnak fordulni, ehhez
például a földbe besüllyesztett lépcsős medence felel meg, mely
védettség érzését is nyújtja a használóknak. Nagyobb előadások
számára az ókori színházak archetípusa adhat megoldást.
A kültéri terek lehetnek teljesen nyitott terek, ahol csak valamilyen ülőfelület vagy berendezés van kialakítva. Fedett-nyitott
terek esetében a hely szabad levegőn található, mégis védve van
mind az esőtől, mind a túlzott napsütéstől, így kevésbé kiszolgáltatott a kültéri óratartás az aktuális időjárás változásainak.
Ezek mellett egy másik típus az üvegház, mely hiába zárt tér, a
sok növény jelenléte miatt egy kertben érzi magát a használó,
illetve nyáron teljesen megnyitható. Itt a hidegebb hónapokban
is lehet órákat tartani, a kültéri óratartás minden előnyével, de az
időjárásnak való kiszolgáltatottság nélkül.
A kültéri bútorok esetében sok szempontot figyelembe kell venni.
Időjárásálló anyagból kell készülniük, a téli fagyokat, az esőt és
a nyári meleget is bírniuk kell. Ilyen anyagok például a fa, fém,
kő, beton és a műanyag. Úgy kell kialakítani őket, hogy lefolyjon
róla a víz. Az ülőfelületek ideális anyaga a fa, vagy valamilyen más
olyan anyag, ami hűvösebb időben nem lesz túl hideg és közvetlen napnak kitéve nem forrósodik fel annyira, hogy kellemetlen
legyen ráülni. Utóbbi szempont miatt óvatosan kell alkalmazni
sötét színeket is. A bútorok lehetnek fixek, vagy igény esetén
mobil kialakításúak. Amennyiben beépített technológia található
bizonyos elemekben (például konnektor vagy világítás, mely akár
az ülőfelületbe épített napelemmel is működhet), annak kialakításánál fokozottan figyelni kell az időjárásállóságra.
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253. Tanulásra alkalmas kültéri struktúra

251. Kerékpáros garázs többféle tárolási
opcióval

KÁVÉZÓ / ÉTTEREM TERASZ
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KÜLTÉRI TANULÓHELYEK

A csoportos és egyéni tanulást is ösztönözni kell kültéren, változatos kialakítással.
Az oktatóhelyekhez hasonlóan itt is
szükséges egy alap infrastruktúrát megteremteni: wi-fi, konnektor, tábla, asztal,
árnyékoló és eső ellen védő elemek.

REKREÁCIÓ, SPORT

A szabadtéri sportolási lehetőségeknek
sok előnye van: szabadidő eltöltése, feltöltődés biztosítása órák között, pihenésre
ad lehetőséget. Kialakításuk fontos az
egészségmegőrzés céljából, a folyamatos
statikus helyzetből való kimozdulás,
nyújtás, erősítés miatt. Erre szolgálhatnak
például pingpongasztalok, mászófalak,
felnőtt játszótér, kültéri fitnesz és street
workout eszközök.

254. Szabadtéri sportolásra és kötetlen
kikapcsolódásra lehetőséget adó felnőtt
játszóterek

Több helyen is szükség van kerékpártárolókra: bejáratok, mágnespontok
közelében, fedett kialakítással is. A nagy
mennyiség azért fontos, hogy ösztönözzék
a hallgatókat a kerékpáros közlekedésre,
ne legyen senkinek „kudarcélmény”
a parkolás. Érdemes jó típusú kerékpártárolót választani: padlóhoz rögzített,
egyesével elhelyezett, 70-80 cm magas
támaszok, például P alakú tartók. A bicikli
első kerekét befogó tartó nem ideális.

252. Változatos bútorozású
fogyasztóterasz

KERÉKPÁRTÁROLÓK

A kert adottságait ki kell használni fedett-nyitott fogyasztóterekhez. Ezek
összekapcsolhatnak több egységet egy
food courtban, egységes, az egyetemhez
kapcsolódó arculattal. Itt is fontos a
többféle kialakítás: normál- és magas asztal,
kanapészerű kényelmes ülőhelyek. A beltéri
vendéglátóegységekhez hasonlóan a terasz
is egyben másodlagos tanulóhelyként is
funkcionál. Fontos az árnyékolt, esőtől
védett területek kialakítása, hogy minél változatosabb időjárásban kihasznált legyen.
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PARKOLÓK

255. A 84.51° Centre alsó három szintjét jelenleg földfelszín
feletti parkolóként használják, de a kialakítása lehetővé teszi,
hogy a jövőben egyszerűen irodává alakítsák

A megfelelő számú parkoló elhelyezése a campus területén rövid
távon elengedhetetlennek tűnik a jelenlegi társadalmi normák és
a szabályozások miatt. Ezek kialakításakor ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a jövő városában sokkal kevesebb parkolóra
lesz szükség az olyan – már létező, de még kevéssé elterjedt –
innovatív megoldások miatt, mint a ridesharing, bikesharing, carsharing, illetve a teljesen önvezető autók.18 Ezek térhódításával az
autómentesebb városokban nem csak új parkolók építésére lesz
kevesebb igény, de a mostani és az addig megépülő parkolási
létesítmények kiürülnek, új funkciókat kapnak majd. Erre azonban
már most is gondolni kell, adaptív parkolóházakat kell kialakítani,
hogy az lehetővé tegye a későbbi, más célú hasznosítást. Bár
ezeknek a megépítése többe kerülhet, mivel speciális igényeknek
megfelelően kell kialakítani őket, hosszú távon megtérülhet
a befektetés. A parkolók a jövőben kiszolgálhatnak lakhatási
(pl. kollégium) vagy iroda funkciókat is, de akár oktatási vagy
egészségügyi intézmények is szóba jöhetnek. Ahhoz, hogy ez
lehetséges legyen, a parkolóház tervezése során figyelni kell
az optimális pillérraszterre, az elegendő belmagasságra, illetve
a lejtős helyett vízszintes födémek kialakítására. Érdemes zárt
épületet létrehozni, hogy később a fűtés-hűtés egyszerűen
megoldható legyen, és a gépészeti aknák és vezetékek számára
is helyet kell hagyni. A rámpák lehetnek elbonthatók, esetleg
könnyűszerkezetesek, de rámpák helyett autólift alkalmazása
is szóba jöhet.

18

Cohen, Andy (2017): THE GAME-CHANGER FOR FUTURE CITIES: DRIVERLESS CARS,
DIALOGUE NO.30 / THE LIVABILITY ISSUE, Gensler Research & Insight, 2017 gensler.
com/research-insight/publications/dialogue/30/the-game-changer-for-cities-driverless-cars (utolsó letöltés: 2020.09.25.)
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A koncepcionális programban
ismertetésre kerültek az egyetemre
elhelyezendő egységek a hallgatói
terektől kezdve a különlegesebb
funkciókig. A terek gyűjteménye alapot
ad a részletes program kialakításához,
az egyes típusok jellemzése alapján az
igényekhez és a beruházás mértékéhez
igazítható az itt definiált funkciók mérete.
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FUNKCIÓSÉMA
VIZSGÁLATA

A funkciósémán az egyes helyiségek
egymáshoz való kapcsolatát, azok
megközelítését és publikusságágának
mértékét vizsgáljuk, illetve az egyes
funkciók önálló, időben elválasztott
használatának lehetőségeit.

PUBLIKUS /
FÉLPRIVÁT

256. Az épület rendszerének központjában a hallgatói tér áll

257. Az épületben a bejárattól egyre privátabb terekbe érünk

A FUNKCIÓK
MEGKÖZELÍTÉSE

Egy egyetemi épületben különböző mértékben privát funkciók találhatók. A publikus
terekbe bárki bemehet korlátozás nélkül, ezek inkább városi, lokális központ szerepét
betöltő funkciók, például a food court vagy egyéb vendéglátó egységek és szolgáltatások. A teljesen privát, csak egyetemi polgárok által használható terek közé tartozik a
társalgó, illetve az oktatási terek, tantermek többsége. A tanszékek privát részei még
ennél is védettebbek, a hallgatók számára is csak bizonyos körülmények között nyitott.
A két véglet között találhatóak a félprivát terek, melyek a hallgatók és oktatók által
szabadon használhatók, de piaci alapú szolgáltatásokat is nyújtanak az egyetemen
kívülről érkezett vendégeknek. Ilyen lehet a központi tanulótérsor, melybe egy coworking irodához hasonlóan vehet bérletet bárki, illetve sportlétesítmények, rendezvények
esetén a kiállítótér és az előadó.

Az egyes helyiségeket különböző módokon lehetséges megközelíteni. Közvetlenül az utcáról megközelíthetők lehetnek a
vendéglátóhelyek és szolgáltatások, sportlétesítmények, esetleg
a kiállítótér. A bejáraton keresztül, ellenőrzöttebben lehet eljutni
a hallgatói térsorba, az előadóba, a kiállítótérbe és a társalgóba.
A kisebb helyiségek szűrten, más terekből, a hallgatói térsorból
közelíthetők meg.
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ÖNÁLLÓ MŰKÖDÉSEK
TÉRBELI LEHETŐSÉGEI:
HALLGATÓI TÉRSOR /
COWORKING
259. A hallgatói térsor a hozzá kapcsolódó szolgáltatások nélkül is működhet

258. A szolgáltató funkciók a külön bejáratok miatt az épülettől függetlenül működhetnek

ÖNÁLLÓ MŰKÖDÉSEK
TÉRBELI LEHETŐSÉGEI:
VENDÉGLÁTÓ FUNKCIÓK

A vendéglátó és szolgáltató funkciók működhetnek függetlenül
is az egyetemtől, amennyiben az zárva van (pl. hétvége, ünnepnapok, szünetek), vagy zártkörű rendezvényeket tartanak benne.
Ezeknek a funkcióknak egy része alapesetben is zsilip funkcióval
rendelkezik, hiszen félprivát funkciót választanak el a publikus
campustól. Független működés esetében az egyetemi terek felé
vezető kapcsolódást le kell zárni, ez a zsilippel együtt kezelhető
kártyás ajtóval, forgóvillával vagy valamilyen egyéb megoldással.
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A központi hallgatói térsor elsődlegesen a bejáraton keresztül
közelíthető meg, és működhet minden más kiegészítő funkció
nélkül is, azaz a food court, vendéglátó egységek, üzletek zárva
tartása esetén is lehet nyitva. Ilyen előfordulhat például késő
este, éjjel vagy hétvégén, amikor a hallgatóknak igényük van az
egyetemen tanulni.
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ÖNÁLLÓ MŰKÖDÉSEK
TÉRBELI LEHETŐSÉGEI:
BEJÁRATON ÁT
ELÉRHETŐ TEREK

261. A társalgó működhet függetlenül az épület többi részétől

260. Az előadótér és a kiállítótér a bejárattól egy előtéren keresztül közvetlenül megközelíthető

ÖNÁLLÓ MŰKÖDÉSEK
TÉRBELI LEHETŐSÉGEI:
BEJÁRATON ÁT
ELÉRHETŐ TEREK

A bejáraton át megközelíthető terek önálló működésére úgy
van lehetőség, hogy a bejárati tér vagy annak egy része mindig
nyitva tart, amikor valamelyik ilyen funkció működik. Az egyetemi
terekben reprezentatív esemény esetén addig tudnak működni
az önálló funkciók, amíg azoknak a forgalma nem zavarja az
eseményt, vagy az esemény bejáratát ideiglenesen máshol
(üzlethelyiségen keresztül, alternatív bejáraton) kell kialakítani.
Ilyen terek az előadó és a kiállítótér, melyek a várossal való
kapcsolat miatt működhetnek alternatív módokon.

ÉPÍTÉSZETI ÉS BELSŐÉPÍTÉSZETI VÍZIÓ
FUNKCIÓSÉMA VIZSGÁLATA

A társalgó is működhet olyan időpontokban, amikor az egyetem
többi része már nincs nyitva, például egy csapatépítésre lefoglalt
társalgó helyiség késő este vagy hétvégén is nyitva tarthat.

258

259

ÉPÍTÉSZETI ÉS BELSŐÉPÍTÉSZETI VÍZIÓ
FUNKCIÓSÉMA VIZSGÁLATA

ÖSSZEFOGLALÁS

ÉPÍTÉSZETI ÉS BELSŐÉPÍTÉSZETI VÍZIÓ
FUNKCIÓSÉMA VIZSGÁLATA

A funkciósémákból egyértelműen
leolvasható, hogy a működés
központjában a hallgatói tér áll, azon át
érhetők el más egységek. Több funkció
megközelíthető külön bejáraton, melyek
önállóan is működhetnek. A rendszer
összességében flexibilis, az egyes
terek használati jogosultsága finoman
hangolható.

260
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ÉPÍTÉSZETI ÉS BELSŐÉPÍTÉSZETI VÍZIÓ
FUNKCIÓSÉMA VIZSGÁLATA

TIPOLÓGIÁK A FUNKCIÓK
ELRENDEZÉSÉRE

A funkciók lehetséges elhelyezése
a régi elméleti tömbben főként
attól függ, hogy az átalakítás milyen
mértékben nyúl bele az épület
eredeti struktúrájába. A fejezet
több különböző esetben mutatja
be a fő funkciók elrendezését azok
területigényei alapján.

HALLGATÓI TÉRSOR AZ
ALSÓ KÉT SZINTEN

262.

264.

ÉPÜLET KÖZEPÉNEK
ÁTVÁGÁSA

Ez a verzió azzal számol, hogy az egész
épület közepének átvágásával kialakul egy
új központi átriumtér, amiben a félprivát
közösségi és tanulóterek helyezkednek
el, a földszinten publikus funkciók kapnak
helyet, oldalsó megnyitásokkal. Az intézetek egy része belakja a második emeletet,
a dékáni és adminisztrációs irodák pedig
a könyvtárhoz hasonlóan több szinten
bekerülnek az átriumtérbe, így integrálva
őket a hallgatói életbe.

ÉPÍTÉSZETI ÉS BELSŐÉPÍTÉSZETI VÍZIÓ
TIPOLÓGIÁK A FUNKCIÓK ELRENDEZÉSRE

265.

263.

Ha a nagy előadókat átértelmezzük és
kevesebb publikus funkció kerül az épületbe, akkor az épület felső emeleteinek
jelentősebb strukturális átalakítása nélkül
kialakítható az alsó két szinten a hallgatói
térsor. A földszint így nem tud teljes
egészében megnyílni, mivel a központi tér
félprivát funkció, de egybefüggő, tágas
helyet kapna nagy légtérrel.

264

265

ÉPÍTÉSZETI ÉS BELSŐÉPÍTÉSZETI VÍZIÓ
TIPOLÓGIÁK A FUNKCIÓK ELRENDEZÉSRE

HALLGATÓI TÉRSOR AZ
ÁTRIUMBAN

268.

266.

HALLGATÓI TÉRSOR AZ
AULÁBAN ÉS AZ ELŐADÓK
FELETT

Ebben a verzióban történik az épületben
a legkevesebb beavatkozás, megmaradnak
az előadók, csak a földszint bizonyos
részei lesznek kinyitva. Ebből adódóan
a hallgatói térsor széttagoltabb, egy
nagy, egybefüggő tér helyett több kisebb
térrészben kap helyet, ami az egyes részek
eltérő hangolását teszi lehetővé.

267.

269.

Az előadók lebontásával, vagy átértelmezésével és az átriumban nagyobb
födémlemezek laza elhelyezésével egy
tágas, izgalmas tér alakul ki a közösségi
és tanuló funkciók számára. A földszinten
kapnak helyet a publikus funkciók, körben
az épületszárnyakban pedig az intézetek.
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TIPOLÓGIÁK A FUNKCIÓK ELRENDEZÉSRE
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ÉPÍTÉSZETI ÉS BELSŐÉPÍTÉSZETI VÍZIÓ
TIPOLÓGIÁK A FUNKCIÓK ELRENDEZÉSRE

HALLGATÓI TÉRSOR AZ
AULÁBAN ÉS AZ ELŐADÓK
FELETT, GALÉRIÁVAL

272.

270.

HALLGATÓI TÉRSOR AZ
ELŐADÓK FELETT

A körbefutó galériás átrium egyesülhet is
a meglévő aula terével, így az egész épület
magasságában kialakulna egy központi tér.
Ez azzal jár, hogy kevésbé átjárható a földszint, hiszen lekerül egy félprivát funkció is,
de körben ugyanúgy nyithat a kert felé.

271.

273.

Lehetséges a földszintet teljes egészében
nyitott, publikus zónaként kialakítani,
megtartva a jelenlegi aulát és az előadókat,
melyek felett a második emelettől helyezkedne el az új átrium. Ebben az esetben az
intézetek az épületszárnyakban maradnak,
viszont az előttük körbefutó folyosó
kiszélesedik, hogy jól kihasználható tanuló
galériák alakulhassanak ki.

ÉPÍTÉSZETI ÉS BELSŐÉPÍTÉSZETI VÍZIÓ
TIPOLÓGIÁK A FUNKCIÓK ELRENDEZÉSRE
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269

ÉPÍTÉSZETI ÉS BELSŐÉPÍTÉSZETI VÍZIÓ
TIPOLÓGIÁK A FUNKCIÓK ELRENDEZÉSRE

ÖSSZEFOGLALÁS

ÉPÍTÉSZETI ÉS BELSŐÉPÍTÉSZETI VÍZIÓ
TIPOLÓGIÁK A FUNKCIÓK ELRENDEZÉSRE

A funkciók épületben való
elrendezésének két fő irányát
figyelhetjük meg: egyrészt
a szárnyakban helyezkednek el
az intézetek és irodák, miközben
az átriumban valamilyen módon helyet
kapnak a szolgáltatások és a hallgatói
terek. Másfelől az intézetek és irodák
a felső szinteken helyezkednek el,
míg a hallgatói terek és a szolgáltatások
az alsó szintekre kerülnek.

270

271

ÉPÍTÉSZETI ÉS BELSŐÉPÍTÉSZETI VÍZIÓ
TIPOLÓGIÁK A FUNKCIÓK ELRENDEZÉSRE

AZ ÉPÜLETBE VALÓ
BEAVATKOZÁS MÉRTÉKEI

A fejezet építészeti léptékben,
koncepció és alapképlet szintjén
vet fel beavatkozásokat, az enyhe
facelifttől egészen a radikális
mértékig, az épület lebontásáig.

276.

275.

KIS MÉRTÉKŰ
BEAVATKOZÁSOK –
HOMLOKZAT

274.

Az első verzió egy minimális beavatkozás, mely során jelentősebb
bontás nem történik az épületben. A homlokzat középső sávja
nagy üvegfelületekkel megnyílik, ezzel kijelölve a bejáratot és több
fényt engedve az itt található hallgatói terekbe. A lyukarchitektúrás homlokzat játékossá válik és kilép a megszokott rendszerből,
mindössze az ablakok parapeteinek bontása, azok emeletmagasságú nyílászárókra cserlése és néhány nyílás befalazása által.
Ezzel az épület kortárs közintézményhez méltó megjelenést kap,
és elmozdul az átláthatóság stratégiai szándéka felé.
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KIS MÉRTÉKŰ
BEAVATKOZÁSOK –
HOMLOKZAT

277.

279.

278.

A második verzió az épület alsó szintjeinek
kibontását mutatja be játékos, geometrikus
elemekkel. Az alsó szinteken publikus
funkciók kapnak helyet, ennek egyértelmű
építészeti jele a transzparencia. A kibontás
megjelenhet üvegfelületekkel határolva,
de fedett-nyitott terek kialakításával is.
A tömeg ezáltal szinte lebegő hatást kelt,
könnyebb, barátságosabb megjelenésű
lesz, mint a jelenlegi szigorú tömb.
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ÉPÍTÉSZETI ÉS BELSŐÉPÍTÉSZETI VÍZIÓ
AZ ÉPÜLETBE VALÓ BEAVATKOZÁS MÉRTÉKEI

282.
283.

281.

KÖZEPES MÉRTÉKŰ
BEAVATKOZÁSOK ÚJ SZERKEZET

280.

A harmadik verzió az épületbe nem bont
bele, hanem annak homlokzata elé helyez
egy új szerkezetet. Ezzel az alapterület
megnő, a megjelenése modernebb és
könnyedebb lesz. Helyet kaphatnak rajta
zárt vagy fedett-nyitott teraszok, de kikerülhet ide az épület közlekedőrendszere
is a belső átrium helyett. A hallgatói terek
és az intézetek használati értékéhez is
sokat ad, ha közvetlen kültéri kapcsolatokkal, egy vertikális kerttel gazdagodnak.

ÉPÍTÉSZETI ÉS BELSŐÉPÍTÉSZETI VÍZIÓ
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ÉPÍTÉSZETI ÉS BELSŐÉPÍTÉSZETI VÍZIÓ
AZ ÉPÜLETBE VALÓ BEAVATKOZÁS MÉRTÉKEI

286.
288.

287.

285.

NAGY MÉRTÉKŰ
BEAVATKOZÁSOK ÚJ SZERKEZET

284.

Ez az alternatíva az épület első, déli szárnyát lebontja, helyére egy új szerkezetű,
szélesebb traktus kerül. A belső udvar
lefedésével a jelenlegi előadók tetején
egy átrium alakul ki. Az új szerkezetben
hangsúlyosan kiemelve jelenik meg a
bejárat, a félkör alakú kiharapással (vagy
más karakteres jelzéssel), lazítva a szigorú struktúrát. A szerkezetbe kerülhetnek
zárt, beltéri vagy fedett-nyitott kültéri
részek. Funkciójuk lehet hallgatói tér,
de kapcsolódhatnak az intézetekhez,
tanszékekhez is.

ÉPÍTÉSZETI ÉS BELSŐÉPÍTÉSZETI VÍZIÓ
AZ ÉPÜLETBE VALÓ BEAVATKOZÁS MÉRTÉKEI

280

281

ÉPÍTÉSZETI ÉS BELSŐÉPÍTÉSZETI VÍZIÓ
AZ ÉPÜLETBE VALÓ BEAVATKOZÁS MÉRTÉKEI

291.
292.

290.

NAGY MÉRTÉKŰ
BEAVATKOZÁSOK ÚJ SZERKEZET

289.

Az előző verzióhoz hasonlóan ez is elbontja az első szárnyat, de az új szerkezet tömege
nem az épület merőleges rendszerét követi, hanem ahhoz képest egy tompa szöggel
a város felé nyit. Ehhez az épület keleti szárnya és a belső udvar, az aula és az előadók
egy része is lebontandó. A bejáratot egy alagútszerű elem, a szerkezet és egy félhenger áthatása adja. Az épület a szögtörés miatt szemből nézve és a város felől érkezve
is izgalmas tömegnek tűnik, a szerkezet merőleges rendszerű rasztere és a tömeg
ferdeségének ellentmondása különleges látványt eredményez. A gesztus kapcsolatot
létesít a Szigeti út túloldalán létesülő Fogászati tömbbel.
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295.
296.

294.

NAGY MÉRTÉKŰ
BEAVATKOZÁSOK –
ÁTVÁGÁS

293.

Az egyik nagy mértékű beavatkozás az épület közepét vágja át
és egy új szerkezet ezen az átvágáson keresztül összeköti az
új elméleti tömbbel is. Az épület előtti tértől átvezet egészen
a hátsó kertig, ezzel kihangsúlyozva, megerősítve a campus fő
tengelyét. A két különböző karakterű épület azonos módon való
kezelése, keretezése egy egységgé teszi őket. Az új szerkezet
alsó, több szint magasságú rasztere és boltíves geometriája betekintést enged az épület alul publikus, felső szinteken privátabb
rendszerébe, egyben léptékváltást is eredményez.
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299.
300.

298.

NAGY MÉRTÉKŰ
BEAVATKOZÁSOK ÁTVÁGÁS

297.

Az előzőhöz hasonlóan ez a verzió is
az épület közepének átvágásával tervez,
azonban ez a hátsó épülettel való közvetlen összekötés helyett arra csak rávezet
egy ék alakú szerkezettel. A campus
középtengelyének erősítése mellett
a keresztirányú közlekedést is lehetővé
teszi, hogy a város felől a távolabbi
épületekig is el lehessen jutni. Ennek
az átvezetésnek a bejárattal való áthatása
egy izgalmas fedett teret hoz létre
az épület előtt. Ennek a szerkezetnek
a felső részein is helyet kaphatnak
teraszok és zárt funkciók is, mind az
intézetek, mind a hallgatók részére.
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303.
304.

302.

ÚJ ÉPÜLET

301.

A meglévő főépület lebontása esetén lehetőség van az igényeknek
megfelelő új épület létrehozására. Az itt bemutatott verzió
formavilágában marad az épületszárnyaknál, de azokat az út felé
nyitó pozícióban helyezi el, mely a másik elméleti tömb formájára
is relfektál. Az egyik épületszárny derékszögű raszterrel, a másik
félkör és kör formákkal dolgozik. Mindkettőben találhatók
többszintes terek, átriumok, teraszok és nyitott földszinti részek.
Középen kapcsolódik az új elméleti tömbhöz.
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307.
309.

308.

306.

ÚJ ÉPÜLET

305.

Az új épület lehet egy tárgyszerű, szokatlanabb tömeg is, mely egy városi jel szerepét
is fel tudja venni. Az itt látható verzióban az
egyes funkciók dobozokban helyezkednek
el, közöttük pedig egy nagy légtér található.
Az egészet egy geometrikus forma fogja
össze, ami egy transzparens szerkezet,
így kívülről is látható a belső működés és
az egységek identitása is megmutatkozik.
Az új épület ezen kívül bármilyen formát
felvehet (például henger vagy lépcsőzetes
forma teraszokkal), a tárgyszerű tömegek
erős karaktert adnak az egyetemnek.
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312.
313.

311.

ÚJ ÉPÜLET

310.

Az új épület lehet szabad formálású is, mely megengedi, hogy
mindig ott képződjenek teresedések, ahol szükség van rájuk.
Így az utca felőli bemélyedés a megérkezést szolgálja, hátul pedig
két nyugodtabb kerti rész alakul. A zárt funkciók és a közlekedés
két magban található, a homlokzatok felé pedig a nyitottabb
terek helyezkednek el. Középen ebben a verzióban is csatlakozik
egymáshoz a két épület.
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ÖSSZEFOGLALÁS

ÉPÍTÉSZETI ÉS BELSŐÉPÍTÉSZETI VÍZIÓ
AZ ÉPÜLETBE VALÓ BEAVATKOZÁS MÉRTÉKEI

A koncepciók a finomabb
átalakításoktól, mint például a
homlokzat frissítése, a legradikálisabb
ötletig, azaz az épület teljes
lebontásáig és új építéséig terjednek.
Mindegyik verzió a tömeg lazítására,
az átláthatóság és az integráció
megteremtésére fókuszál, a kisebb
beavatkozások a homlokzat szintjén,
a hozzáépítések vagy épületrészek
cseréje pedig új, könnyed, a meglévő
épülettől karakteresen eltérő jellegű
szerkezet építésével érik ezt el.

294

295

ÉPÍTÉSZETI ÉS BELSŐÉPÍTÉSZETI STRATÉGIA
VÍZIÓ

KIEMELT FUNKCIÓK
RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A fejezet három kiemelt funkció
részletesebb kidolgozását mutatja be.
Először a főépület funkcióit ismertetjük:
az intézeteket és a hallgatói tereket.
Végül a kert kialakítását szemléltetjük.

FŐÉPÜLET
tanszékkel, és ezek szinten belül és szintek
között is keverhetők. Elképzelhető például, hogy az épület egy szintjén a keleti
szárnyában egy 1-es, a nyugati szárnyában
pedig egy 3-as típusú intézet kap helyet,
középen pedig egy 2-es típusú hallgatói
tér, más szinteken pedig mások. A mix and
match rendszerben az egységek az adott
igényekhez szabhatók, a tipológiák ehhez
kiindulási pontot jelentenek.

314.

316.

Az intézetek és a hallgatói terek kialakítására többféle lehetőség van, az alábbiakban mindkét témában négy verzió kerül
bemutatásra. Ezek példaértékük miatt
tiszta tipológiák, de a valóságban keverni
lehet őket, hogy minden egység kiválaszthassa, melyik típus lenne számukra az
ideális, illetve, hogy a szükséges területi
arányok elérhetőek legyenek. Bármelyik
hallgatói tér működhet bármelyik típusú

közösségi részei kapnak helyet, középen a
munkahelyek, az északi szárnyban pedig
a tanszékhez tartozó hallgatói terek, tantermek, laborok, tanulószobák. Az épület
középső sávjában, a tanszékek között a
publikus hallgatói terek helyezkednek el.

választanak el a publikus hallgatói terektől.
Az épületszárnyakban található tantermek,
laborok és tanulóterek az intézetekhez tartoznak, viszont nem az intézeten keresztül
kell megközelíteni őket, hanem publikus
közlekedőkről. Az átriumban publikus
hallgatói terek kapnak helyet.

A negyedik verzió során az épület homlokzatához történik hozzáépítés, ahol
átmenetei fedett-nyitott, az év melegebb
időszakaiban használható terekkel bővülnek az intézetek közösségi terei és a hallgatói terek. Az intézetek belső rendszere

nem egymástól elhatárolt munkahelyekből
és tantermekből áll, hanem ezek felváltva
helyezkednek el, egymással keveredve
alkotnak egy nyitottabb egységet, melybe
szabadabb bejárása van a hallgatóknak és
az oktatók sem érzik magukat elszigetelve.

315.

317.

Az első verzió az épületbe való minimális
beavatkozást mutatja be, hozzáépítés
alig történik a szárnyakhoz, csak két híd
biztosítja a körbejárhatóságot, mivel az
intézetek mellet nem fut végig publikus
folyosó. A déli szárnyban az intézet

A harmadik verzióban az átrium szélein
kapnak helyet nagyobb kiegészítések az
intézetek és a hallgatói terek számára.
Ebben a verzióban az intézetek egy sávos
elrendezést követnek: az épület szélein,
a legprivátabb helyzetben helyezkednek el
a munkahelyek, amiket a közösségi terek

A második verzióban az épület belső udvarában történnek kiegészítések, egyrészt az
intézetek oldalsó szárnyai kibővülnek, így

több teret hagyva munkahelyek számára,
másrészt egy nagyobb, egybefüggő
hallgatói tér áthidalja az átriumot.
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INTÉZETEK MEGLÉVŐ SZERKEZETEK
HASZNÁLATA

318.

319.

Az első verzióban, ahol az épület jelenlegi
állapotához nem történik hozzáépítés,
a tanszéki nappaliba és kávézóba érkezünk
meg, innen közvetlenül megközelíthető
az adminisztrációs és tanszékvezetői iroda.
Az oktatói terek open office jellegűek, amit
tárgyalók és pihenőrészek tagolnak.
A tantermekbe és laborokba külön bejárat
is nyílik az épület másik szárnyában.

open office (36 fő)

160 m2

vezetői iroda

45 m2

admin

55 m2

tárgyaló (8 fő)

2×22 m2

tárgyaló (4 fő)

2×12 m2

tárgyaló (2 fő)

2×7 m2

tanszéki nappali és kávézó

270 m2

tanterem / labor
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4×60 m2
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INTÉZETEK KIS MÉRTÉKŰ BEAVATKOZÁS

321.

320.

A második verzióban a belső udvar bizonyos részei beépülnek, új szerkezet kerül
az épületbe. Az első verzióhoz hasonlóan
a tanszéki nappaliba és kávézóba, vagy
a túloldali tantermekhez léphetünk be.
Az oktatói open office munkatér az udvarba kerülő új szerkezet miatt majdnem
kétszer nagyobb, így akár 60 főt is be
tud fogadni.

open office (60 fő)

310 m2

vezetői iroda

40 m2

admin

55 m2

tárgyaló (8 fő)

2×22 m2

tárgyaló (4 fő)

3×12 m2

tárgyaló (2 fő)

1×7 m2

tanszéki nappali és kávézó

370 m2

tanterem / labor
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322.

323.

A harmadik verzióban a belső udvar
egy része beépül, az intézetek felépítése
megváltozik. A tantermek és laborok
a bejáraton kívülre kerülnek, a közlekedőkből nyílnak. A megérkezés mindkét
oldalon egy tanszéki kávézóba és nappaliba történik, ami a belső udvarra néz, ahol
hallgatói tér is elhelyezkedhet, így vizuális,
vagy összenyitható kialakítás esetén
kapcsolatba kerülhetnek. Az oktatói
munkahelyek a térsor végén található két
zárt iroda között nyitottak, az open officet
tárgyalók tagolják.

open office (36 fő)

185 m2

vezetői iroda

45 m2

zárt iroda

50 m2

admin

55 m2

tárgyaló (8 fő)

2×22 m2

tárgyaló (4 fő)

2×12 m2

tárgyaló (2 fő)

5×7 m2

tanszéki nappali és kávézó

360 m2

tanterem / labor
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INTÉZETEK ELÉÉPÍTÉS

325.

324.

A negyedik verzióban az épület a homlokzatán új szerkezettel bővül, melyre
kiterjed a tanszéki nappali, kültéri helyeket
teremtve. Az oktatói munkahelyek open
office jellegűek, viszont kisebb egységek
helyezkednek el váltakozó elrendezésben
zárt tantermekkel. Ez azt jelenti, hogy
a tanszék nyitottabb, a munkahelyek
tereibe is beléphetnek a hallgatók.

open office (28 fő)

180 m2

vezetői iroda

40 m2

admin

50 m2

tárgyaló (8 fő)

20 m2

tárgyaló (6 fő)

18 m2

tárgyaló (2 fő)

4×7 m2

tanszéki nappali és kávézó

710 m2

tanterem / labor
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327.

HALLGATÓI TEREK MEGLÉVŐ SZERKEZETEK
HASZNÁLATA

326.

A forgalmasabb, déli szárnyban egy modul (a programban is
szereplő 30 fős egység) megosztott munkatér kap helyet, mely
kapcsolódik a tanszékek közösségi tereihez. A szabad asztalok
között kis tárgyalók és csendes fülkék helyezkednek el a fókuszált
munkához. A nyugodtabb északi szárnyban másfél modul csendes
tanulótér található, egymástól akusztikus panelekkel elválasztott
munkaállomásokkal a hátsó homlokzat és az átrium felőli részen,
pihenőzónákkal tagolva. A régi folyosó sávjába pedig one-on-one
és kis tárgyalódobozok kerülnek megbeszélésekhez és telefonáláshoz. Ilyen kialakítással egy szinten összesen kb.
80 fő befogadása lehetséges.
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329.

HALLGATÓI TEREK KIS MÉRTÉKŰ
BEAVATKOZÁS

328.

A második verzió nagy, egybefüggő hallgatói tere átmenetet
képez a közösségi és a nyugodt funkciók között. Az intézetek
bejárata és a lépcsők között egy modul kari központ helyezkedik
el campus-lépcsővel, pihenőzónákkal és nagy asztalokkal. Az
átriumba egy laza, négy modult magába foglaló megosztott munkatér kerül nagyobb és kisebb asztalokkal, melyeket pihenőzónák,
csendes fülkék és kis tárgyalók tagolnak. Az északi szárnyban,
a folyosón túl egy modul csendes tanulótér kap helyet munkaállomásokkal, pihenőtérrel, one-on-one és kis tárgyalódobozokkal
elválasztva. Ilyen elrendezéssel egy szinten kb. 180 fő számára
alkalmas hallgatói tér kaphat helyet.
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331.

HALLGATÓI TEREK KÖZEPES MÉRTÉKŰ
BEAVATKOZÁS

330.

A harmadik verzió épületszárnyakban elhelyezkedő része a
korábbiakhoz hasonló, a déli forgalmasabb részen egy modul
kari központ, a nyugodtabb északi részen másfél modul csendes
tanulótér helyezkedik el. Az egyik folyosó és az intézet közötti új
területen két és fél modul laza berendezésű megosztott munkatér
kap helyet, mely vizuálisan vagy fizikailag is kapcsolódhat az intézet közösségi tereihez. Ez az elrendezés kb. 150 főnek elegendő
teret biztosít egy szinten.
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332.

HALLGATÓI TEREK ELÉÉPÍTÉS

333.

A negyedik verzió a jelenlegi homlokzat kibontásával, meglazításával és egy új szerkezet építésével kibővíti a belső tereket, a beltéri
funkciókat kitelepíti a szabadba és a növényzetet is beengedi az
épületbe. A déli, forgalmas helyen egy nagy, két modult befogadó
kari központ kap helyet, kültéren és beltéren is egyaránt pihenőrészekkel és munkaasztalokkal, campus-lépcsővel. Az északi szárnyban
másfél modul nyugodtabb csendes tanulótér található. Ezzel az
elrendezéssel kb. 110 fő elhelyezése lehetséges egy szinten.
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KERT
rekreációs területek) váltakozása,
de csendes, nyugodt parkszerű területek
kialakítása is szükséges. A teret használat
szerinti részekre javasoljuk osztani,
melynek alapja a fő megközelítési irány.
Az érkezési tengely, ami a város és
a buszmegálló felől a bejárathoz húzott
képzeletbeli vonal, két részre osztja
a teret. Ennek keleti oldala az épületek
vonala felett egy nyüzsgő, alatta egy
csendesebb városi tér. A tér nyugati
oldala inkább parkszerű, zöld kialakítású
szintén két részre tagolt: az épülethez
közelebb eső terület csendes, nyugodt,
a közterület felőli rész nyüzsgő park.

NYÜZSGŐ
VÁROSI TÉR

Az egyetem főtere, ahol mindig történik valami, csoportosan
használt, nyüzsgő terület. Javasolt funkciók: kávézók, találkozási
pontok, padok és kerékpártárolók. Egyben elosztó-tér is, hisz
három épület is közvetlenül megközelíthető innen.
A bejáratok kiemelése, a megérkezés minőségének javítása
szintén ide kapcsolódik.

CSENDES
VÁROSI TÉR

A csendes városi tér inkább egyénileg, kis csoportban használt
funkciókat foglal magába: kültéri tanulóhelyek, campus-lépcső,
padok, orvosi tematikájú kiállítások, szobrok. Szükséges elszórtan szeparáló elemek elhelyezése, a nagyobb csoportosulások
megakadályozására. Az itt található parkolók áthelyezését javasoljuk, hogy a teret a hallgatók és a városlakók teljes mértékben
kihasználhassák.

NYÜZSGŐ PARK

A közterülethez közelebb eső zöldfelület a városi zajok miatt
olyan funkcióknak ad helyet melyet nem zavar a forgalom zaja:
felnőtt játszóterek és egyéb sportlehetőségek (pingpongasztal,
mászófal, „street workout” és fitnesz kültéri eszközök stb.). Ezen
a területen szükséges háromszintes növénytársulások elhelyezése, amik megszűrik a közlekedési zajokat.

CSENDES PARK

A csendes park az épülethez közel eső, nagyrészt zöldfelületű terület, ahol növényekkel választjuk el az egyes funkciók területeit.
Szükséges kialakítani egyéni és csoportos tanulóhelyeket, kültéri
oktatási lehetőségeket.

334.

A tanulmány a főépület előtti tér kihasználtságának növelésére, az egyetem
arculatának megjelenésére és a megérkezési élmény erősítésére ad javaslatokat.
A jelenlegi kialakítás miatt a terület
kihasználatlan, elhanyagolt és nem
illeszkedik a városi szövetbe.
Olyan funkciókat szükséges elhelyezni,
melyek elsősorban az egyetem hallgatóit
és oktatóit segítik a szemeszterek során,
oktatási időn belül és kívül egyaránt,
de bárki számára hasznosak lehetnek.
Az oktatáshoz szorosan (kültéri tanulóés oktatóhelyek) és közvetetten kapcsolódó funkciók (fogyasztóterasz, sport és
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336.

335.

Az ábrán látható a programban felsorolt szabadtéri elemek javasolt elhelyezése:
Az ábra bemutatja, hogyan lehet kialakítani az épület előtti kertet olyan módon,
hogy mind a négy zóna jól használható
legyen, mégis egységes designelemek
jelenjenek meg bennük.
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1.
2.
3.
4.
5.

318

319

az egyetem kapuja
találkozási pont
campus-lépcső
új bejárat - uszoda, rekreáció
szabadtéri oktatás

6.
7.
8.
9.

kerékpártárolók
kávézó / étterem terasz
kültéri tanulóhelyek
rekreáció, sport
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340.

339.
337.

A nyüzsgő városi téren találkozási pontok és kerékpártárolók
teszik egyszerűbbé a megérkezést, a kültéri tanulóhelyek és
a kávézó terasza leülési lehetőséget biztosítanak. A földszinti
megnyitásoknak köszönhetően belátunk az egyetem tereibe is.

341.

Az épülettömegből kilépő új szerkezet karakteres megjelenést
ad az egyetemnek, fedett bejárati teret alakít ki, az emeleteken
pedig teraszokat, fedett-nyitott tereket és szabadon használható
új beltéri helyeket teremt a hallgatók és oktatók számára.

338.

A park rész a lazítást szolgálja, aktív és passzív kikapcsolódási
lehetőségeket nyújt mind az egyetemi polgárok, mind
a környékbeli lakók számára.
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RÉSZLETMEGOLDÁSOK
BEMUTATÁSA

A fejezetben olyan részletmegoldásokat
mutatunk be, melyek a terekben
a konkrét építészeti kialakítástól
függetlenül alkalmazhatók. Olyan
dolgok ezek, amik stratégia szintjén
apróságoknak tűnhetnek, de átgondolt
kialakításuk nagyban hozzájárul
a használat élményéhez, a hallgatói
mindennapok minőségéhez.

344. Kötetlen beszélgetések tere

vagy tároló, de lehetnek bizonyos részeik
testhelyzettől függően más-más használatúak, például háttámla vagy asztalfelület.
A több testhelyzet megengedése is fontos
az idejük nagy részét üléssel töltő hallgatók
számára, egészen a fekvéstől az állásig.
A kisebb, bútorszerű fülkék privátabb,
csendesebb részeket biztosítanak egy
nagyobb téren belül, melyek rövidebb ideig
tartó elvonulásra alkalmasak. A nagyobb,
falszerű, mozgatható egyedi bútorok alkalmasak lehetnek térelválasztásra, technológia integrálására, kisebb helyiségek vagy
fülkék kialakítására és tárolásra.
A fő gondolat a terek kialakításánál többfunkciós bútorok alkalmazása az épített
szerkezetekkel szemben.
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345. Használaton kívül összetolható egységek

342. Mozgatható modulokkal kialakítható kisebb terek

Az egyedi bútorok és belsőépítészeti
elemek okos megoldásokkal különleges
igényeket is ki tudnak elégíteni. A campus-lépcső például egy olyan belsőépítészeti elem, ami használható társalgásra,
tanulásra, előadásokhoz, pihenéshez is.
Bizonyos kiegészítők, például elválasztók,
háttámlák, asztalok vagy párnák átrendezhetősége sokrétű, változó használatot tesz
lehetővé. A modulokból felépülő rendszerek is ideálisak lehetnek egy flexibilitást
igénylő térbe, segítségükkel könnyen
személyre szabhatjuk a környezetünket.
Az okosbútorok egy másik csoportja az
olyan asztal-pad együttesek, melyeket
többféleképpen lehet használni. Lehetnek
benne egyéb funkciók, mint például polc

343. Csendes fülkének ideális tér

OKOSBÚTOROK

324

325
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350. Flexibilis okosbútorok
kényelmes munkavégzésre

347. Campus-lépcső, mint az élet központja

349. Otthonos, egy személyes fülkék

348. Egyéni munkavégzésre vagy
megbeszélésre használható struktúra

346. Campus-lépcső térelválasztókkal

ÉPÍTÉSZETI ÉS BELSŐÉPÍTÉSZETI VÍZIÓ
RÉSZLETMEGOLDÁSOK BEMUTATÁSA

328
329
ÉPÍTÉSZETI ÉS BELSŐÉPÍTÉSZETI VÍZIÓ
RÉSZLETMEGOLDÁSOK BEMUTATÁSA

351. Pihenésre és munkavégzésre is alkalmas szerkezet a fal mentén
352. A test átmozgatását is lehetővé teszi munkavégzés közben

354. Csevegések, beszélgetések helyszíne az egyedi szerkezet
355. Telefonálásra, videokonferenciára alkalmas búrák

353. Az álló helyzetű munkavégzés
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360. Pihenőhelyek
361. Szigetszerű elrendezés

357. Könyvespolcként is funkcionáló egyedi padok és asztalok

358. Bútorelemek egy nagy ülőfelületként
359. Több kisebb társalgási szituáció

356. Asztalként, padként, fekvő felületként és recepcióspultként egyaránt
használható egyedi bútor
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365. Bizonyos elemek felállítva is használhatóak
366. Könnyű és gyors átrendezés

363. Praktikus tárolás

364. Mozgatható bútorcsalád a Cornell University-n

362. Órarendi körülmények között is használható
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tanulást és elvonulást tesznek lehetővé

368. A ház a házban elrendezésű fülkék nyugodt

367. A Gifu University of Medical Science tanulási terei a hagyományos japán
építészeti motívumokon alapulnak

RÉSZLETKÉPZÉS

371. Egyedi, alakítható fal

Az asztalokra szerelhető kávéspohár-tartók
vagy táskaakasztók biztosítják, hogy ne a
munkaterületből foglaljanak helyet a hallgatók felszerelései. A mellékhelyiségekben
vagy azok környezetében az akasztókon
túl laptop- vagy jegyzettartók felszerelése
megkönnyíti az ideiglenes tárolás problémáját, nem kell elpakolni mindent egy
hátizsákba vagy elrakni egy csomagmegőrzőbe csupán pár perc miatt. Az akusztikus
felületek mobil kialakítása lehetővé teszi,
hogy a hallgatók nyugodtabb körülményeket teremthessenek maguknak.

370. Több funkciót ellátó asztalok,
kanapék és tárolók modulrendszere

372. Csatlakozókkal ellátott asztal
373. USB-csatlakozós pad

369. Függőleges növénytartó

A bútorokba beépített konnektorok és különböző töltő portok lehetővé teszik, hogy
tényleg a tevékenységhez választhassanak
megfelelő teret a használók, nem pedig az
alapján, hol tudják tölteni eszközeiket. Az
asztalokba beépített világítás személyre
szabhatóvá teszi a fényviszonyokat, így
például az előadást laptopról néző hallgató
sötétebb, a jegyzetelő vagy olvasó hallgató
pedig világosabb környezetet teremthet
magának. Az állítható ülőfelületek és a
kényelmes, puha bútorok igazodni tudnak
az adott használó ergonómiai igényeihez.
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375. A felső rész háttámlaként, könyöklőként vagy akár asztalként is
használható

BÚTORGYÁRTÓK
MEGOLDÁSAI
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376. Kartámlájára írófelület is rögzíthető

374. A Bla Station Innovation C székei több üléspozíciót
tesznek lehetővé

A főbb bútorgyártóknak mind vannak kifejezetten oktatási intézményekre tervezett
bútorcsaládjaik. E széles választékban sok
innovatív megoldás található, de nagyobb
projektek esetén egyéni együttműködésekre is van lehetőség a speciális igények
kielégítésére.
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380. A dobozok könnyen és gyorsan áthelyezhetők

378. Az egységek tárolásra is használhatók

379. Alkalmas ülőkék, alacsony és magas asztalok
kialakítására

377. Bene Idea Lab rendszerének sokszínűen használható
modulméretű kockái
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385. Nagyobb terek tagolására
térelválasztóként használható

384. Intim hangulatú fülkék is
kialakíthatók

382. Görgős kialakításúak, táska tartóval és írófelülettel

383. Glimakra of Sweden akusztikus panel válaszfal rendszer változatos terei

381. A Steelcase Node székei kifejezetten oktatási célokra lettek tervezve
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388. A szerkezetek magasságának váltakozása játékossá teszi a teret

387. Változatos színekben elérhető függönyök

386. BuzziBracks akusztikus függöny rendszer
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390. Pillanatok alatt átalakítható a tér

391. A függöny elhúzásával szeparálhatjuk magunkat
392. Kis tárgyalók, one-on-one fülkék könnyen létrehozhatók
a rendszer segítségével

389. Ideális csendes fülkék kialakítására

395. Ideális nyugodt, laza munkavégzéshez

393. BOB JOB bútorcsalád vegyes használatú térbe
394. Különböző magasságú elválasztások
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397. Telefonálásra vagy videokonferenciára alkalmas
398. One-on-one térként kialakítható

396. Framery doboz tárgyaló berendezéssel
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IV.
ÉRTÉKELÉS

Az utolsó rész az értékelés, mely során
összevetjük a meglévő épület adta
lehetőségeket az építészeti vízióval,
kitérünk az ütemezés kérdéseire és
végül összegezzük a tanulmányt.

AZ ÉPÜLET LEHETŐSÉGEINEK
ÖSSZEVETÉSE AZ
ÉPÍTÉSZETI VÍZIÓVAL

A fejezet végigveszi az egyetem
fejlesztésének fő pontjait, azokat
a funkciókat, melyek kialakítása
a legkérdésesebb és összeveti az épület
meglévő struktúrájával, vizsgálva
az akadályokat és a lehetőségeket.

HALLGATÓI
TÉRSOR

VÁLTOZATOS
TANULÓTEREK

A kari központ, megosztott munkatér és csendes tanuló együttesével kapcsolatban a legfőbb igény, hogy egy olyan praktikus
hallgatói közösségi tér legyen, mely egyben ikonikus építészeti
eleme az egyetemnek. Ez a legtöbb vizsgált egyetem példájában
egy tágas, fényes átriumteret jelent az épület központjában,
vizuális kapcsolatokkal az egyes térrészek között. A meglévő
struktúra jelenlegi formájában nem teljesíti ezt az igényt, az
aula inkább szigorú, komor hangulatú és nem megfelelő területű
a hallgatói térsor befogadására. Az épület adottsága azonban
kíváló lehetőséget nyújt egy nagy, fedett átrium kialakítására.
A szárnyak által bezárt belső udvar lefedésével megfelelő alapterületű, jó arányú, tágas és fényes teret kapunk, mely több szintet
intenzíven összekapcsol. Egy merészebb beavatkozással, mint
az épület közepének kibontása, ez a tér nagyobb hangsúlyt kapna, modernebb megjelenésű lenne, a város felé is jobban nyitna.
A korszerű tanulási tájakkal szembeni elsődleges igény, hogy
sokféle téri szituáció közül, szabadon választhasson a használó
a tevékenységének megfelelően. Az épület jelenlegi térképzése
a hagyományos, egyszerű struktúra: folyosókról nyíló termekből
állnak a szárnyak. Ilyen formában nincs mozgástér változatos
méretű és kialakítású helyiségek létrehozására, azonban az
épület vázszerkezetig visszabontva és kiegészítések által alkalmas lehet különféle terek befogadására, melyek között izgalmas
vizuális kapcsolatok keletkezhetnek.

VENDÉGLÁTÓ
EGYSÉGEK

A vendéglátó egységek és szolgáltatások a legnyitottabb funkciók az egyetemen, így ezekkel szemben támasztott alapvető
igény, hogy könnyen megközelíthető, hívogató helyek legyenek.
Ennek első akadálya a campus jelenlegi állapotában a terület
szigorú zártsága, ahol a kerítést meg kell nyitni és a kertet
átjárhatóvá tenni a város felé. A kisebb kávézók, üzletek kialakítására kiváló lehetőséget adnak nem csak a főépület, de a kisebb
épületek földszintjei is. A food court ideális helye egy könnyen
megközelíthető, szabadtéri kapcsolattal rendelkező, központi
pozíció. Ezt a főépület földszintje jelenleg nem tudja biztosítani,
nagyobb mértékű átalakításra, szerkezeti visszabontásra van
szükség, hogy nyitottabb lehessen.

KIÁLLÍTÓTÉR

A publikum felé való nyitás egy lehetséges eleme a tudományos
kiállítások rendezése. A bejárattól könnyen megközelíthető,
frekventált helyen kell lennie, esetleg közvetlen megközelítéssel
a campusról. A téri igényei nem specifikusak, kialakítható az épület
jelenlegi struktúrájába illesztve is.

ÉRTÉKELÉS
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BEJÁRAT

Az épület bejárati terével szemben támasztott igény, hogy egy
reprezentatív, ikonikus tér legyen, ami egyértelműen kommunikálja az intézményi brandet. Az épület jelenlegi bejárata finom
építészeti elemekkel van kiemelve, de nem elég hangsúlyos ahhoz,
hogy városi léptékű jel legyen, emiatt nagyobb beavatkozással
vagy kiegészítéssel szükséges átalakítani, nyitottabbá tenni.

TÁRSALGÓ

A hallgatói térsor mellett szükség van olyan helyre is, amely
elkülönített más funkcióktól, privátabb, otthonos, kizárólag
a hallgatók által használható, összejövetelekre vagy csapatépítésekre kibérelhető. Kiegészíthető közösségi konyhával, hogy
a társaságok tudjanak közösen ebédet vagy vacsorát készíteni,
majd azt egy jó hangulatú közegben elfogyasztani. Ennek a kialakítására kiváló lehetőséget ad az épület teteje, ahol létrehozható
egy skylounge, melyből kilátás nyílik az egész városra.

SPORT

Az egyetemi sportlétesítmények lényege, hogy változatos típusú
testmozgásokra lehessen használni, elérhető legyen a hallgatók,
az oktatók és piaci alapon külsősök számára is, illetve az egyetem
többi funkciójától külön is használható legyen. Az épület alagsorában lévő uszoda jó alapot ad egy nagyobb komplexum kialakítására, a már meglévő infrastruktúra kihasználható más sportok
számára is, melyekre bővítési lehetőség van az uszoda mellett.
A külön használat és a bejárattól való egyszerű lejutás megoldandó, de a földszint átalakításával együtt kezelhető.

KÖZLEKEDŐTEREK

A közlekedőterek kihasználtságához változatos téri szituációkat kell kialakítani, azonban az épület jelenlegi folyosói ezt
nem támogatják, mivel nem elég tágasak ehhez. Az épületben
szükséges kialakítani valamilyen új közlekedési rendszert, vagy
helyenként kibővíteni a folyosókat, teresedéseket képezni, amik
jobban kihasználhatóvá teszik őket.
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ÜTEMEZÉS

TEVÉKENYSÉGEK ÉS TÉRTÍPUSOK AZ OKTATÁSBAN
RÉSZLETMEGOLDÁSOK BEMUTATÁSA

Ebben a fejezetben áttekintjük
az ütemezés szempontjait, a tervezés
folyamatát és műfaját, illetve a projekt
későbbi lépéseit.
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AZ ÜTEMEZÉS
SZEMPONTJAINAK
VIZSGÁLATA
Az ütemezés és a megvalósulás folyamata
a jelenleg még legkevésbé látható tervezési elem, mivel rengeteg külső tényező
befolyásolhatja. A beruházás megvalósulhat egyszerre és szakaszolva, mindkét
opciónak vannak előnyei, jelen állás szerint
a szakaszos verzió reálisabb. Amennyiben a
beavatkozás egy ütemben valósul meg, úgy
rövidebb ideig lesz a campus építési terület
és kevesebb ideig zavarja a kar életét.

A több szakaszban történő megvalósítás
előnye, hogy az elsőként elkészült területek
használatának tapasztalatai visszacsatolást
adhatnak a tervezés folytatásához. Továbbá
a fejlesztési folyamat alatt az épület egyes
részei tovább működnek, mely egyszerűbbbé teszi a funkciók ideiglenes elhelyezését.
A pénzügyi feltételek alapvetően meghatározzák a megvalósulás időpontját és ütemét.

A PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS
MEGVALÓSÍTÁSI SZAKASZAI

FEEDBACK LOOP

A mintaterület megvalósulása és használatbavételét követően
meg kell figyelni a tér működését, össze kell gyűjteni a használók
véleményét és kiértékelni az adatokat. A kapott eredmények
elfogadása után módosítani lehet a következő fázis tervein
és jobban fókuszálni olyan részekre, melyek hiányosak voltak.

DISSZEMINÁCIÓ

A tervezés nem egy rejtett folyamat, párhuzamos kommunikáció
történik mind a döntéshozókkal, mind a publikummal, már a
víziótól kezdve. A projekt széleskörű megosztásának célja a leendő
források és támogatói körök megtalálása mind a szervezeten kívül
mind belül. A folyamat részeként a használóknak meg kell tanítani,
hogy hogyan működik egy élhető egyetem, milyen lehetőségeik
lesznek az új terekben, hogy tudják majd használni őket.

NYITOTT
FOLYAMAT

Egy hosszú távú projekt jó lehetőség a be nem fejezett fejlesztések finomhangolására, hiszen nagy területről van szó, melyben sok
flexibilis elem található. A tervezők részéről folyamatos a jelenlét
a későbbiekben is, a stratégiai csapat nem oszlik fel a beavatkozás
megvalósulása után, hanem figyelemmel kíséri a használatot.
A TERV MŰFAJA

KÉZIKÖNYV

A kézikönyv megfogalmazza a szándékokat, az elveket és példákkal szolgál a fejlesztés számára. A szándékok a vízióban szerepelnek, egy mindenki számára érthető formában, melyhez később
vissza lehet térni. Az elvek rögzítésre kerülnek a stratégiában, mely
magában foglalja a miérteket és az együttműködések rendszerét.
A nemzetközi példák megfoghatóvá teszik a víziót, bemutatják,
hogyan kell elképzelni a jövőt.

MINTATERÜLET

A mintaterület megvalósítása fontos a kommunikáció és a folyamat előrehaladása miatt. Erre készül egy „klasszikus terv”, ami egy
műszaki, szakmai dokumentum. Ennek a vázlatterv az első része,
mely összefoglalja a tervezési területre vetített szándékokat és elveket egy egységes koncepcióba. Ezután következik a kiviteli terv,
mely egy kifejezetten műszaki dokumentum, a terület megépítési
utasításkészlete.

MINTATERV

A mintaterv a mintaterület kidolgozása alapján készül, annak
a megoldásait visszavezeti egy utasításkészletbe, ami az egész
épületre alkalmazható. Összegezi a koncepciót, kiterjeszti a szerkesztési elveket, meghatározza az eszközkészletet és a részletekre
fókuszálva teret hagy az adaptálhatóságnak.

A TERVEZÉS FOLYAMATA

VÍZIÓ

A tervezés első lépése egy nagyon bátor vízió megfogalmazása,
mely az egyetem következő ötven évéről szól. A vízió merészsége
kulcsfontosságú, irányt kell mutasson a további tervezéshez.
Már ebben a szakaszban be kell vonni a kari polgárokat, hiszen
a véleményük fontos tényező a tervezésben.

STRATÉGIA

Az építészeti stratégia letisztázza a víziót, kifejtve annak építészeti
tartalmát, bevonva a többi fejlesztési területet is.

MINTATERÜLET

A teljes fejlesztés főpróbájaként és tesztüzemeként érdemes egy
mintaterületet kialakítani, a hallgatók bevonásával. Ez a fejlesztés
kommunikációjának fontos eszköze, bemutatja a célokat és
meggyőzi a döntéshozókat, mindemellett visszajelzésül szolgál
a további területek tervezéséhez.

ÉRTÉKELÉS
ÜTEMEZÉS
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ÜTEMEZÉS

A MEGVALÓSÍTÁS TOVÁBBI
LÉPÉSEI ÉS IRÁNYA,
FELVETÉSEK

ÉRTÉKELÉS
ÜTEMEZÉS
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TÖBB ÜTEMBEN TÖRTÉNŐ
MEGÚJULÁS

a funkciók nem mindegyikének kell
ideiglenes elhelyezést biztosítani, vagy
csak rövidebb ideig

egységes stílus, minőség létrejötte

a bizonytalan jövőhöz, váratlan
eseményekhez rugalmasan tud
igazodni az ütemezés

hosszabb ideig tartó folyamat

gyengeségek

A próbaterület egy olyan kis léptékű beavatkozás, mely ízelítőt ad
a használóknak és a döntéshozóknak a vízióból. Nem igényel az
épület rendszerébe való belenyúlást. A területen belül, főként belsőépítészeti eszközökkel mutatja be, milyen lesz később az egész
egyetem. Funkcióként egy hallgatói tér ideális lenne erre, hiszen
azon a kis területen különböző tértípusok is meg tudnak jelenni:
kari központ, megosztott munkatér, csendes tanuló, kisebb helyiségek stb. A hallgatók belekóstolhatnak azok használatába és
megtanulhatják, hogy kell azokat kezelni. Mivel ennél a tértípusnál
alapvető a flexibilitás, esetenként más célokra is lehet használni,
így az oktatók, külsősök is megtapasztalhatják az élményt.

kevesebb ideig zavarja a kar életét

a munkálatok alatt az épület összes
funkciójának ideiglenes elhelyezése
megoldandó

lehetőségek

PRÓBATERÜLET
MEGVALÓSÍTÁSA

A továbblépéshez elengedhetetlen meghozni bizonyos döntéseket
az épület és a campus megújulásának folyamatáról. A próbaterület
megvalósítása mindenképpen szükséges, ezután több irányba
haladhat tovább a fejlesztés: több kisebb lépéssel folytatni,
folyamatosan próbálgatva, hogy mi működik és mi nem, vagy egy
átfogó terv alapján megvalósítani a teljes víziót.

gyors

radikális változás érhető el

veszélyek

DÖNTÉSEK
MEGHOZATALA

EGY ÜTEMBEN TÖRTÉNŐ
MEGÚJULÁS

nincs lehetőség a folyamat közben
a tervek hangolására a megvalósult
terek tapasztalati alapján

a megvalósult terek használata
megfigyelhető, kiértékelhető, ezek
alapján tovább hangolható a folyamat
hátralévő része

kevésbé érhető el jelentős változás
elképzelhető, hogy nem lesz kész állapot
műszaki kockázatok

ÉRTÉKELÉS
ÜTEMEZÉS

ÖSSZEGZÉS

Összegzésként áttekintjük a meglévő
struktúra adta lehetőségeket, az
intézmény működési igényeit, majd
összefoglaljuk a főbb megoldási
javaslatokat.

A MEGLÉVŐ ÉPÜLET
ADTA LEHETŐSÉGEK

Összegzésként megállapítható, hogy az
épület és a campus kiváló lehetőségeket
rejt, azonban ezek jelentős része kiaknázatlan, illetve a jelenlegi struktúrák
akadályozzák azok kihasználását. Emiatt
radikális, bátor átalakításokra van szükség,
mindeközben tiszteletben tartva a hely
történelmi, eszmei értékét és a fenntarthatósági szempontokat.
A campus elhelyezkedése és a sok zöldfelület kivételes adottság, jelenleg azonban
nagy része elhanyagolt, a sok kerítés és
a zárványok akadályozzák a használatot.
A campus fejlesztésével a kert lehetőséget
nyújthat az egyetemi polgároknak kültéri
tanulásra, sportolásra, pihenésre.
A főépület térszervezése, mivel a múltban nem oktatási funkció kiszolgálására
épült, jelentősen korlátozza a kortárs
felsőoktatással szemben támasztott
igények kielégítését. A változatos hallgatói terek kialakítása vagy a földszint
nyitottsága például jelenlegi állapotában
ÉRTÉKELÉS
ÖSSZEGZÉS

AZ INTÉZMÉNY
MŰKÖDÉSI IGÉNYEI

A tervezés folyamán felmerülő igények
napjainkban túlmutatnak azon, hogy
a szükséges funkciókat (oktatási terek, hallgatói terek, intézetek, irodák)
ideális módon rendezzük el. Egy korszerű
felsőoktatási intézmény esetében sok
általános és specifikus szempontnak is
meg kell felelnie minden térnek.
Alapvető igény a jövőállóság, melynek
lényege, hogy a terek adaptívan tudjanak
alkalmazkodni akár előre nem látható
elvárásokhoz is, amit az épület réteges
felépítésével lehet biztosítani. Több
funkció kiszolgálására alkalmas, flexibilis
tereket kell létrehozni, hiszen
a különböző oktatási módszertanok
miatt akár óráról órára felmerülhet a
változtatás igénye.
A technológia gyorsuló változásaira is
fel kell készülni, az eszközöket könnyen
cserélhetőre kell kialakítani. Biztosítani
kell a virtuális és valós világ egymás
mellett, együtt létezését a terekben,
hiszen erre egyre inkább szükség lesz.
A tereknek olyan élményeket kell lehetővé tenniük, melyeket csak az egyetemen kaphatnak meg a hallgatók. Ezek
lehetnek közösségépítő jellegűek, vagy
valamilyen tanulási tevékenyég elvégzéséhez nyújtott ideális körülmények,
a lényeg az, hogy motiválja a hallgatókat
a campus személyes látogatására.

megoldhatatlan lenne, ehhez az épület
tartószerkezetig való visszabontása,
a falak helyenkénti pillérekkel való
kiváltása szükséges. A bejárat jelenlegi
formája sem felel meg annak az elvárásnak, hogy a kar arculatának jelképe
lehessen, annak bátor átalakítására van
szükség.
Vannak viszont az épületben olyan
elemek, melyek kiváló lehetőségeket rejtenek. Az épületszárnyak által közrefogott
belső udvar például nagy üvegszerkezettel
lefedve fényes, tágas átriumot ad, melyet
hallgatói térként lehet hasznosítani.
Az előadótermek pozíciójukból adódóan
képesek oktatási célok ellátása mellett
nyilvános előadások befogadására is.
Az épület tetején található helyiségek
lehetővé teszik olyan közösségi terek
kialakítását, melyekből kilátás nyílik
szinte az egész városra, ezáltal minőségi
kikapcsolódási lehetőséget teremtve
a hallgatóknak.
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Mivel a formális oktatásról az informális
tanulásra kerül át a hangsúly, fontos a
változatos tanulási táj létrehozása. Minél
többféle téri szituáció közül van lehetőségük
a hallgatóknak szabadon megválasztani az
adott tevékenység elvégzésének megfelelőt, annál hatékonyabban tudnak tanulni.
A klasszikus egyetemi funkciókon kívül igény
van különböző szolgáltatások integrálására
is, melyek segítik a hallgatók időmenedzsmentjét azáltal, hogy egy helyszínen
elintézhetnek majdnem mindent, ami a
mindennapjaikban szükséges.
A tereknek a hallgatói és oktatói jóllét támogatása miatt előnyös, ha kültéri kapcsolatuk
van, vagy zöld növényzettel állnak akár csak
vizuális kapcsolatban is. Ezek mellett az
egyetem barátságossága, otthonossága és
közösségépítő szerepe is fontos, melyekre
főként az informális hallgatói terek kialakításakor kell figyelni. Az egyetem nyitottsága,
átláthatósága konkrét és átvitt értelemben
is elengedhetetlen.
Az épületnek az egyetemi brand jelképének, megtestesülésének kell lennie.
Az arculat elmondja, hogy az egyetem hogyan gondol magára, mit tart fontosnak,
ez pedig elsődleges szempont a hallgatók
egyetemválasztásánál és a kiemelkedő
szakemberek bevonzásánál. A brand
üzenetét az épületen és a campuson
keresztül is közvetíteni kell.
ÉRTÉKELÉS
ÖSSZEGZÉS

FŐBB MEGOLDÁSI
JAVASLATOK

Az épület víziójában egy bátor ötletre van
szükség, mely a tervezés későbbi szakaszaiban is megtartja radikális jellegét. Erre
számos példa került bemutatásra, mint az
épület átvágása, az alsó szintek kibontása, a homlokzat cseréje, egy teljes szárny
új szerkezetre cserélése, vagy teljesen új
épület létrehozása.
Részletes kidolgozásra került az épület
előtti tér, hiszen a megérkezés élménye
a koncepció fontos eleme. A campust
körbezáró kerítés lebontásával, a terület
több zónára osztásával létrejönnek
csendesebb és nyüzsgőbb városi terek és
parkok is. Fontos funkciók kapnak itt helyet, mint az egyetem kapuja, találkozási
pontok, szabadtéri oktatás és tanulás
helyszínei, kávézó és éttermi teraszok.
Az épületbe kerülő főbb funkciók, az
intézetek és a hallgatói terek négy verzióban lettek kidolgozva. Az egyik egy minimális beavatkozást mutat be, két másik
verzió a belső udvar különböző részeinek
beépítését veszi alapul, egy pedig a
homlokzat elé épített új szerkezetet lakja

ÉRTÉKELÉS
ÖSSZEGZÉS

be. Az intézetek különböző elrendezései
mindig egy szint felére vonatkoznak, kiválasztható, hogy mennyi és milyen típusú
modulra van szükség. Minden modulban
található irodatér, közösségi tér tanszéki
nappali formájában és oktatási termek is,
különböző elrendezésekkel és arányokkal. Egy intézet kaphat egy egész szintet,
vagy több egymás felett elhelyezkedő
modult, belső összeköttetéssel. Így az
egyes verziók keveredhetnek egymással,
az épület két oldala vagy a különböző
szintek fejlesztése történhet más-más
verziók alapján. A hallgatói terek példa
elrendezések, melyek lényege a kari központ, megosztott munkatér és csendes
tanuló modulok bemutatása. A különböző
funkciójú terek más-más sűrűségűek,
eltérő arányban tartalmaznak szabad
munkatereket, zárt helyiségeket és
lazább, pihenésre alkalmas területeket.
A kidolgozott funkciók célja, hogy alapot
teremtsen az igények felméréséhez és
a további részletesebb, egyéni igényekre
szabott tervezéshez.
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Térelválasztók rendszere. Minusplus, 2020

Architects, Shannon McGrath, 2009, archdaily.com/54544/macquarie-bank-cli-

224.

Különböző élettartamú szerkezetek rétegződése. Hopkins Architects, Nic Lehoux,

197.

198.

ateliervanlieshout.com/work/sensory-deprivation-skull/
214.

lieshout.com/homepage/barrectum-36-2/
215.

cal-sciences/
216.

202.

ve-wilkinson-architects

2019, dezeen.com/2019/03/11/harvards-smith-center-hopkins-bruner-cott-micha-
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Partneri kapcsolatra épített ügyfélszolgálat. Total Tool BA, Sergio Esmoris, 2018,
archello.com/project/banco-galicia-headquarters

A narancssárga campus-lépcső a TU Delft jelképe. MVRDV, 2009, https://www.mvrdv.
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Arkitekter, 2014, archdaily.com/770949/tornhuset-terroir

226.

Topogram, 2019
204.
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arch2o.com/airbnb-headquarters-999-brannan-airbnb-environments/
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272.

Minusplus, 2020
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