2020.01.30.
MOME FELVÉTELI ELJÁRÁS (BA SZAKOK)

A MOME formatervezés 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:
Formatervezés alapképzési szakon
2020. február 17 – március 29.
A formatervezés alapképzési szakra jelentkezők csak 2020. február 17 – március 29. 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:
 1 db szöveges dokumentum
 Minimum 1, maximum 3 db fotó-kép
Kérjük, hogy ez a fájl A/4-es lapokból álló PDF állomány legyen, amelyben az importált RGB, JPG képek felbontása 300 PPI* (10-es tömörítés). Az importált
képek mérete maximum A/4 lehet.
2. válogatás az eddigi szakmai munkákból, melynek tartalma:
 5 db kép-fotó

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).
A fenti két anyag mérete ne haladja meg összesen az 500 MB-ot!
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.

Formatervezés BA
Felvételi I. forduló - Szakmai alkalmassági vizsga
Meghirdetett szakmai feladat

1. Motivációs levél
Vázolja fel a Formatervezés alapképzési szakra való jelentkezésének indokait, mutassa be a tanulmányaival kapcsolatos és az egyetemi évek
utáni elképzeléseit, szándékait, terveit maximum 1 oldalnyi A/4-es formátumú szövegben teljesen anonim módon (nevének és személyes
adatainak megadása nélkül). A levél lehetőleg ne a szokásos sablonoknak megfelelve készüljön, hanem jelenjen meg benne valamilyen módon
a
jelentkező
egyénisége,
személyisége
is.
2. Hétköznapi design problémák
Határozzon meg egy releváns, hétköznapi design problémát, ami fontos lehet egy egyén vagy közösség számára, majd ehhez kapcsolódóan
javasoljon olyan eszközöket, tárgyakat, módszereket, melyek megoldást jelenthetnek.
A témát rövid szöveges kiegészítésekkel ellátott rajzi-képi formában dolgozza fel 3 db A4-es méret terjedelemben szabad technikával (ceruza,
filc, toll, festés, fotó kollázs-montázs stb). Itt is tartsa szem előtt az anonimitást (a felvételiző nem jelenhet meg felismerhetően a lapon). Az
első lapon a problémát mutassa be, a második és harmadik lapon a megoldási javaslatait.

Az elkészült motivációs levelet és rajzi-képi megjelenítési feladatot 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.

FORMATERVEZÉS ALAPKÉPZÉSI SZAK
A felvételi fordulói

1. forduló: előszűrő
(szakmai alkalmassági
vizsga)

A vizsga részei

2. nap

3. vagy 4. nap

A vizsga részei oszlopban felsorolt feladatok rövid tartalmi leírása,
értelmezése

megfelelt /
nem felelt meg

Kiadott feladat otthoni megoldása (minimum 1, maximum 3 db jpeg fotó-kép
és 1 db word dokumentum), valamint eddigi szakmai munkákból (szakkör,
előkészítő, saját, tervek, elképzelések stb.) és művészeti stúdiumokból (rajz,
mintázás) összeállított válogatás (5 db jpeg kép-fotó), amelyekből a forma- és
tárgytervezés iránti szakmai érdeklődés, a rajzi és plasztikai felkészültség
lemérhető.

Meghirdetett szakmai
feladat megoldása
Korábbi munkákból
összeállított válogatás

2. forduló: gyakorlati
vizsga
1. nap

Értékelés

Pontszámokkal
Képességfelmérő kreatív
tervezés 1.
Képességfelmérő kreatív
tervezés 2.
Képességfelmérő kreatív
tervezés 3.
Képességfelmérő kreatív
tervezés 4.

Interjú

25 pont
25 pont
25 pont
25 pont

100 pont

Összesen: 200
pont

A feladatértelmező-, az együttműködési-, kommunikációs (rajzi és verbális)
képességet és kreativitást mérő feladat.
Az általános műveltséget, az ötletgeneráló-, a térábrázolási és rajzi ábrázolási
tudást feltérképező feladat.
A döntésképességet, realizációs képességet és az eredményorientáltságot
mérő feladat.
A konstrukciós érzéket, plasztikai, formaképzési készséget, a három
dimenzióban való gondolkodást mérő feladat.
A felvételi folyamatot lezáró interjú. Témájában érinti a felvételi feladatokra
adott megoldásokat, vizsgálja a felvételizők kulturális és szakmai
felkészültségét, szakmai érdeklődését. Az interjú alkalmával mindenkitől
várunk az eddig készített munkákat bemutató válogatást mappa, portfólió,
esetleg modellek formájában.

Megjegyzések:
1. Az 1. fordulóban (2020. február 17 – március 29. 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 a nyári (2020. június 29 - július 3. között) 3 napos gyakorlati felvételi vizsga.
2. Az interjú kivételével valamennyi vizsga anonim.
3. A szakmai alkalmassági vizsga eredményeit (név nélkül, kódszámmal) a vizsga lezárása után a Tanulmányi, Információs és Oktatási Központ az egyetem
honlapján 2020. április 17-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. A 2. fordulóban (gyakorlati vizsga) a jelentkezőknek a felvételi vizsgára a következő eszközöket kell magukkal hozniuk: 1. tetszőleges rajzeszközök (pl.
ceruza, toll, filctoll, rajzszén, rajzkréta stb.) 2. modellezéshez néhány darab tetszőleges típusú (pl. karton, triplex, habkarton, hullámkarton stb.),
ideálisan minimum A3-as méretű papírok. 3. Körző, vonalzó, íróeszközök, vágóeszközök (olló, sniccer) és ragasztószalag (cellux).
6. A 2. fordulóra a jelentkezőknek önéletrajzot, motivációs levelet és 1 db a felvételi kóddal megjelölt igazolványképet kell hozniuk.
7. Az interjú alkalmával mindenkitől várunk az eddig készített munkákat bemutató válogatást mappa (nagyméretű lapok), portfólió, esetleg modellek
formájában.
8. Az egyetem fenntartja a jogot a feladatok sorrendjének fordulón belüli megváltoztatására.

