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A MOME designkultúra alapképzésén elektronikus formában beadandó, szakmai portfóliót és az előre meghirdetett feladat megoldását
tartalmazó felvételi anyag tartalmi és formai követelményei
Az alább részletezett bemutatkozó felvételi anyagot elektronikus formában a MOME internetes oldalának tárhelyére kérjük feltölteni.
A tárhely elérhetősége:
https://ba20.mome.hu
A tárhely csak az alább megadott feltöltési időszakban érhető el. A regisztráció és a feltöltés technikai útmutatóját a jelentkezők a feltöltési
időszakban a tárhely belépési oldalán, illetve az egyetem honlapján találják meg.
A feltöltés időszaka:
Designkultúra alapképzési szakon
2020. május 4 – 17.
A designkultúra alapképzési szakra jelentkezők csak 2020. május 4 – 17. között tudják feltölteni felvételi anyagaikat, más időszakban és/vagy módon
a felvételi első fordulója ezen a szakon nem teljesíthető.
Formai követelmények:
A felvételizőnek 3 db fájlt kell feltöltenie, az alábbiak szerint:
1. portfólió, melynek tartalma:
 3-5 munka, amelyekből kiderül a felvételizőről, hogy ki ő és miért a MOME designkultúra szakján szeretné folytatni a tanulmányait. A feladat
részleteit lásd alább.
2. előre meghirdetett szakmai feladat megoldása, melynek tartalma:
 6 szöveg az alább részletezett követelményeknek megfelelően
Kérjük, hogy a fenti két fájl egy-egy A/4-es formátumú dokumentumba összefűzött, konvertált PDF állomány legyen.
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3. felvételi különeljárási díj (4.000 Ft) befizetési igazolásának másolata
Figyelem: az 1-2. állományok nem tartalmazhatnak a jelentkezőre vonatkozó személyes vagy elérhetőségi adatokat (név, lakcím, e-mail cím, telefonszám)!
A felvételi vizsgák tisztaságának megőrzése érdekében azokat a benyújtott felvételi anyagokat, amelyek a jelentkező személyének beazonosítására
alkalmasak, az egyetemi felvételi bizottság az elbírálásból kizárhatja.
Az előre kiadott feladat leírását, valamint a felvételi vizsgák további feladatainak és követelményeinek ismertetését alább találja meg.

Designkultúra BA
Felvételi I. forduló – Gyakorlati vizsga – Portfólió és meghirdetett szakmai feladat

1. Portfólió
Mutassa be magát egy kreatívan összeállított portfólió segítségével.
A portfólió tartalmazzon 3-5 munkát, és derüljön ki belőle a felvételizőről, hogy ki ő és miért a MOME designkultúra szakján szeretné folytatni a tanulmányait.
Ehhez mutassa be például a kedvenc helyszínét azon a településen, ahol él, vagy egy kedves helyet a lakásában; de írhat meghatározó iskolai és iskolán kívüli
élményeiről: egy jó könyvről, egy filmről, egy felejthetetlen koncertről is, vagy bemutathatja a hobbiját.
A munkák médiuma nincsen megkötve: lehetnek tudományos vagy irodalmi szövegek (egyenként legfeljebb 3000 leütés terjedelemben), fényképek, rajzolt,
festett vagy mintázott munkák vagy ezek kombinációja.

2. Szakmai feladat
Válasszon ki egy általa fontosnak ítélt tárgyat lakásában. Készítsen róla egy vagy több (de legfeljebb három) fotót. Kreatívan végezze el az alábbi
részfeladatokat.
1.

Minél részletesebben írja le, mutassa be nekünk a kiválasztott tárgyat. (500-1500 leütés)
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2.

Indokolja a döntését, miért tartja ezt fontosnak, milyen emlékei kötődnek hozzá, mit jelent a mindennapi élete szempontjából? (1000-2000 leütés)

3.

Ha kiállításon kellene bemutatnia, hogyan tenné azt, milyen környezetbe helyezné, milyen ismereteket kapcsolna hozzá? (1000-2500 leütés)

4.

Ha el akarná adni, milyen reklámszöveget írna róla? (Gondolkodhat vizuális megjelenítésben is.) (100-300 leütés)

5.

Ha a tárgyat egy marslakónak kellene bemutatni (aki semmit sem tud a földi életről), akkor mit írna a tárgyról? (500-1000 leütés)

6.

Milyen társadalmi/kulturális/ökológiai problémákat vethet fel ez a tárgy, ennek használata? (1000-2000 leütés)

Értékelési szempontok:
-

a feladatok átgondolt, kreatív megoldása;

-

a leírások pontos, de gördülékeny megfogalmazása;

-

felkészültség, tájékozottság;

-

egyes feladatoknál elemzőkészség, világos gondolkodásmód;

-

a terjedelmi korlátok betartása;

-

nyelvhelyesség.

A kiadott feladat megoldását a szakmai portfólióval együtt, de attól értelmezhető módon elválasztva a megadott paramétereknek megfelelő formátumban
és terjedelemben a fent leírt módon és időszakban elektronikusan kell benyújtani. Sem az előre kiadott feladat megoldásában, sem a szakmai portfólióban
nem szerepelhet a jelentkezőre vonatkozó személyes vagy elérhetőségi adat.
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DESIGNKULTÚRA ALAPKÉPZÉSI SZAK
A felvételi fordulói

A vizsga részei

Értékelés

Portfólió

30 pont

A felvételiző anonim bemutatkozása elektronikus úton feltöltött, kreatívan összeállított
portfólió segítségével.

Szakmai feladat

90 pont

Előre kiadott szakmai feladat megoldása a kiírásban részletezett tartalommal és
terjedelemben, elektronikus úton feltöltve.
A 2. fordulót az 1. fordulóban legmagasabb pontszámot elérő 32 jelentkező folytathatja. (Ha a
32. helyen azonos pontszámmal állnak jelentkezők, akkor minden 28. helyen szereplő jelentkező
folytathatja a 2. fordulót.)

1. forduló:
Portfólió és
szakmai feladat
(gyakorlati vizsga)

2. forduló: interjú
(gyakorlati vizsga)

1. és 2. forduló

A vizsga részei oszlopban felsorolt feladatok rövid tartalmi leírása, értelmezése

Az értékelés szempontjai:

Interjú

80 pont

Összesen: 200
pont

-

a feladatok átgondolt, kreatív megoldása;

-

a leírások pontos, de gördülékeny megfogalmazása;

-

felkészültség, tájékozottság;

-

egyes feladatoknál elemzőkészség, világos gondolkodásmód;

-

a terjedelmi korlátok betartása;

-

nyelvhelyesség.

Szakmai interjú az előre megadott szakirodalom alapján. Az interjú során a jelentkezők a vizuális
gondolkodást és a vizuális kreativitást felmérő kérdéseket is kapnak.

5
Megjegyzések:

1. A designkultúra szakon az 1. és 2. forduló is gyakorlati vizsga. Az 1. fordulóra 2020. május 4 – 17. között elektronikus formában kerül sor. A 2. forduló tervezett
időszaka 2020. június 29 – július 3.
2. Az interjú kivételével valamennyi vizsga anonim.
3. A gyakorlati vizsga első fordulóján elért eredményeket (név nélkül, kódszámmal) a vizsga lezárása után a Tanulmányi, Információs és Oktatási Központ az
egyetem honlapján 2020. június 15-ig teszi közzé. A felvételi döntés meghozatala után, a felvételi eljárás végén minden jelentkező írásbeli értesítést kap felvételi
eredményéről.
4. A felvételi összpontszámot a MOME felvételi bizottsága a maximálisan szerezhető 200 pont megkétszerezésével állapítja meg.
5. Az egyetem fenntartja a jogot a nyári gyakorlati felvételi vizsga időszakának, a feladatok tartalmának és teljesítési módjának megváltoztatására.

A gyakorlati vizsgára (szakmai feladat, interjú) ajánlott szakirodalom:
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