2020. 01. 29.

MOME FELVÉTELI ELJÁRÁS (BA SZAKOK)

A MOME animáció alapképzésén elektronikus formában beadandó, az előírt feladat otthoni megoldását és eddigi szakmai munkákat
(portfólió) tartalmazó felvételi anyag tartalmi és formai követelményei
Az alább részletezett bemutatkozó felvételi anyagot elektronikus formában a MOME internetes oldalának tárhelyére történő feltöltéssel kérjük beadni.
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:
Animáció alapképzési szakon
2020. február 17 – március 15.
Az animáció alapképzési szakra jelentkezők csak 2020. február 17 – március 15. között tudják feltölteni felvételi anyagaikat, más időszakban és/vagy
módon a felvételi első fordulója ezen a szakon nem teljesíthető.

Formai követelmények:
Az elektronikus feltöltés során 3 anyagot hozzon létre a jelentkező, az alábbiak szerint:
1. előre kiadott feladat otthoni megoldása, melynek tartalma:
 képregény – kérjük, hogy ez a fájl egy dokumentumba összefűzött, A/4-es lapokból álló PDF állomány legyen 300 PPI* felbontásban
szkennelve. Az importált képek mérete maximum A/4 lehet.
* A PPI, DPI, SPI fogalmak között a lényeges különbség az, hogy monitoron Pixelekről beszélünk (Pixel Per Inch), nyomtatón pontokról (Dot
Per Inch), a Scanneren pedig mintavételekről (Samples Per Inch).

2. válogatás az eddigi szakmai munkákból, melynek tartalma:
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 4 darab lap (jpg vagy pdf formátumban, egyenként max. 15 Mb), melyből 1 db tanulmányrajz, 2 db animációs terveket (figuratervek,
látványtervek, háttérterv, karakter design, storyboard stb.) bemutató lap tetszőleges elrendezésben, 1 db szabadon választott.
 Opcionálisan 1 db mozgóanyag mp4 formátumban, maximum 50 Mb méretben.
3. felvételi különeljárási díj (4.000 Ft) befizetési igazolásának másolata

Figyelem: az 1. és 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 bemutatkozó 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.

Animáció BA
Felvételi I. forduló - Szakmai alkalmassági vizsga
Meghirdetett szakmai feladat: Képregény

A képregény témája: CITROM
Maximális méret, terjedelem: legfeljebb 4 oldal – kérjük, hogy ez a fájl egy dokumentumba összefűzött, A/4-es lapokból álló, max. 50 Mb méretű PDF állomány
legyen 300 PPI* felbontásban szkennelve. Az importált képek mérete maximum A/4 lehet.
* A PPI, DPI, SPI fogalmak között a lényeges különbség az, hogy monitoron Pixelekről beszélünk (Pixel Per Inch), nyomtatón pontokról (Dot
Per Inch), a Scanneren pedig mintavételekről (Samples Per Inch).

Grafikai technika: Tetszőleges (A képregény elkészítésekor bármilyen hagyományos vagy digitális grafikai és ábrázolási technika alkalmazható, a
fotómontázstól a kézi rajzig.)
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Az elkészült képregényt a válogatott munkákkal együtt, de attól értelmezhető módon elválasztva a megadott paramétereknek megfelelő formátumban,
méretben és darabszámban a fent leírt módon és időszakban digitális formában kell benyújtani. Sem az előre kiadott feladat megoldásain, sem a korábban
készített munkákon nem szerepelhet a jelentkezőre vonatkozó személyes vagy elérhetőségi adat.

ANIMÁCIÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK

A felvételi fordulói

A vizsga részei (felsorolás
külön sorokban: pl. rajz,
plasztika, mintázás,
tervezés stb.)

Értékelés

Meghirdetett szakmai
feladat megoldása
1. forduló: előszűrő
(szakmai alkalmassági
vizsga)

Korábban készített
munkákból válogatás

megfelelt /
nem felelt meg

Teszt
2. forduló: szakmai
alkalmassági vizsga

Műelemzés
Prezentáció, beszélgetés

megfelelt /
nem felelt meg

A vizsga részei oszlopban felsorolt feladatok rövid tartalmi
leírása, értelmezése
Megadott témára készített képregény, max. 4 oldalas
terjedelemben.
4 darab lap (jpg vagy pdf formátumban, egyenként max. 15
Mb), melyből 1 db tanulmányrajz, 2 db animációs terveket
(figuratervek, látványtervek, háttérterv, karakter design,
storyboard stb.) bemutató lap tetszőleges elrendezésben, 1
db szabadon választott.
Opcionálisan 1 db mozgóanyag mp4 formátumban,
maximum 50 Mb méretben.
Szakmai és általános műveltségi kérdések megválaszolása
írásban.
Animációs művek elemzése előadás formájában.
Korábban készített mozgóképes munkák prezentációja a
felvételi bizottságnak. Beszélgetés az I. fordulóban kiadott
feladat megoldásáról.

Megjegyzések
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Pontszámokkal

3. forduló: gyakorlati vizsga
Képességfelmérő kreatív
tervezés 1. Egyéni munka

25 pont

Képességfelmérő kreatív
tervezés 2. Egyéni munka

25 pont

2. nap

Képességfelmérő kreatív
tervezés 3. Csapatmunka

80 pont

3. nap

Felvételi beszélgetés

70 pont

1. nap

Szakmai
ábrázolási
feladat.
Animációs
tartalmak
tervezéséhez, előkészítéséhez szükséges vizuális megoldások
készítése; figura ábrázolása. Mozdulatok, gesztusok, pózok.
Különböző nézetek, arányváltások, torzítások.
Térábrázolási feladat. Külső és belső terek ábrázolásának,
reprezentációjának gyakorlata, melyben nagy hangsúlyt kap
a színek, térsíkok, és különböző grafikai megoldások
alkalmazása.
A
tervezői,
alkotói,
prezentációs
képességet,
együttműködésen
alapuló
csapatmunkát
és
az
eredményorientáltságot mérő feladat.
Alapja egy szakmai tervezési feladat, mely a
történetábrázolást, dramaturgiai alapkérdések megoldását,
valamint az animációs művek vizuális előkészítését,
tervezését és prezentációját helyezi fókuszpontjába.
A felvételi folyamatot lezáró interjú. Témájában érinti a
felvételi feladatokra adott megoldásokat, vizsgálja a
felvételizők kulturális és szakmai felkészültségét, szakmai
érdeklődését. A felvételiző magával hozhat dossziéba
rendezett portfóliót (rajzokat, sketch bookot stb.), valamint
mozgóképes anyagokat pen drive-on.

Összesen: 200
pont
Megjegyzések:
1. Az 1. fordulóban (2020. február 17 – március 15. között) a kiadott feladat megoldását és korábban készült munkákat kell digitális formában (az előre
megadott paramétereknek megfelelő formátumban, méretben és darabszámban) feltölteni az egyetem által meghatározott módon és helyre. A 2. forduló
(2020. április 16.) 1 napos szakmai alkalmassági vizsga, a 3. forduló a nyári (2020. június 29 - július 3. között) 3 napos gyakorlati felvételi vizsga.
2. A felvételi beszélgetés kivételével valamennyi vizsga anonim.
3. A szakmai alkalmassági vizsga fordulóinak eredményeit (név nélkül, kódszámmal) – az 1. forduló eredményét 2020. április 6-ig, a 2. forduló eredményét a
vizsgát követő napon 10h-ig - a Tanulmányi, Információs és Oktatási Központ az egyetem honlapján teszi közzé. A felvételi döntés meghozatala után, a
felvételi eljárás végén minden jelentkező írásbeli értesítést kap felvételi eredményéről.
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4. A felvételi összpontszámot a MOME felvételi bizottsága a maximálisan szerezhető 200 pont megkétszerezésével állapítja meg.
5. A jelentkezőknek a felvételi vizsga 2. fordulójára papírt és írószerszámot, a 3. fordulóban A/2 méretű papírt és írószerszámot, rajztáblát, rajzpapírokat,
színes papírt, festéket, filctollakat, rajzszenet, rajzkrétát, körzőt, vonalzót, léptékvonalzót kell hozniuk, valamint egy fényképpel ellátott önéletrajzot is. A
korábban készített animációs/mozgóképes munkákat, valamint ábrázolási feladatokat tartalmazó mappát is hozzák magukkal az interjúra.
6. Az egyetem fenntartja a jogot a feladatok sorrendjének fordulón belüli megváltoztatására.

