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MOME FELVÉTELI ELJÁRÁS (BA SZAKOK)

A MOME média design 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 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:
Média design alapképzési szakon
2020. február 17 – március 15.
A média design 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:
A felvételizőnek 3 db fájlt kell feltöltenie, az alábbiak szerint:
1. előre kiadott feladat otthoni megoldása, melynek tartalma:
• 1 db PDF dokumentum, mely a feladat megoldásának koncepcióját képek formájában mutatja be
2. válogatás az eddigi szakmai munkákból, melynek tartalma:
• 1 db maximum 4 oldalas PDF dokumentum, amely szakmai tanulmányokat tartalmaz
Kérjük, hogy ezek a fájlok minimum72, maximum 300 dpi, vagy 1280*720/1920*1080 felbontású oldalakból álló PDF dokumentumok legyenek.
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A fenti két anyag mérete ne haladja meg összesen az 50 MB-ot! Mozgóképes anyagokat tilos az állományokba rendezni.
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.

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

KÉPTÖRTÉNET - fotósorozat
Az alábbi közmondás tanulságát ábrázolja legfeljebb 9 képből álló fotósorozatban:
„AMIT MA MEGTEHETSZ, NE HALASZD HOLNAPRA!”
A fotókon és a beadott pdf fájlban nem szerepelhet képaláírás, szövegbuborék és más vizuális kiegészítés sem megengedett.

Szempontok, elvárások:
érthető, folyamatos, összefüggő történetmesélés; tudatos kompozíciók; fotográfiai alapismeretek; esztétikai minőség
Alkalmazni lehet narratív történetmesélést a fotósorozat eszközeivel (nem írásban!). Építhet installációt, ami kifejezi a közmondást, használhat szereplőket
vagy tárgyakat, térberendezéseket… - mindezekről készítsen fotódokumentációt.
Technikai elvárások:
legfeljebb 9 db fekete-fehér vagy színes fotó a történetmesélés szempontjából értelmezhető sorrendben 1 PDF fájlba rendezve
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A kötelező feladat megoldását 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.

MÉDIA DESIGN ALAPKÉPZÉSI SZAK
A felvételi fordulói

1. forduló: előszűrő
(szakmai
alkalmassági vizsga)

2. forduló: szakmai
alkalmassági vizsga

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

Értékelés

Előre kiadott szakmai feladat
Korábban készített munkákból
válogatás

Általános és szakorientált műveltségi
teszt, alapszintű szoftverismereti
teszt

Mozgókép demó leadása,
prezentáció

megfelelt /
nem felelt meg

megfelelt /
nem felelt meg

A vizsga részei oszlopban felsorolt feladatok rövid tartalmi
leírása, értelmezése
Képtörténet, fotósorozat megadott témára 1 pdf fájlban
prezentálva.
Szakmai alkalmasságot bemutató tanulmányok (fotó, fotó
dokumentáció, rajz, rövid koncepció - projekt leírások,
installációk …) max. 4 lapon 1 PDF fájlban prezentálva.
Szakmai alkalmasságot és általános műveltséget felmérő
szöveges, teszt, tematikus elemzés. Alapszintű álló- és
mozgóképes (audiovizuális) szerkesztő és utómunka
szoftverismereti teszt, ahol mérjük az elvárható, alapszintű
ismereteket (Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Adobe
After Effects).
Demo bemutatása DVD formátumban, max. 4 mozgóképes,
vagy multimédiás rövid tanulmány, legfeljebb 5 perces,
személyes prezentációval.

Megjegyzések

max. 50 MB

4
3. forduló:
gyakorlati vizsga

Pontszámokkal

Kreatív feladat (storyboard)

40

1. nap
Kreatív feladat (megadott témára
kampányterv)

40

2. nap

Szakmai tervezés (csoportos/közös
tanulmány készítése a feladatkiadó
tanár irányításával)

40

3. nap

Felvételi beszélgetés

80

Megadott, rövid történet jól értelmezhető, de egyszerű
ábrázolása képes forgatókönyvben. Szakmai ábrázolási feladat,
mely a történetmesélés megjelenítésére, a nézőpontok,
szemszögek összefüggő, egymásból következő képsorozatban
történő ábrázolására koncentrál.

Technika: kiadott
storyboard lapba
monokróm ceruza,
golyóstoll vázlatok

Technika: 1 db A/3-as
lapon, szabadon
A kiadott társadalmi célú kampány kreatív tervezése, rövid választott technikával
leírása és a főbb kampányelemek, ötletek vázlatos ábrázolása.
közvetlen, vagy
felragasztott
ábrázolás
A megadott téma fotósorozatban való ábrázolása a helyszínen.
Technika: digitális
Több felvételiző közös tanulmánya, ahol a csapatmunkában
fotográfia saját
kialakított élőképeket mindenki egyénileg dokumentálja,
fényképezőgéppel
különböző, megadott szemszögekből, a feladatkiadó tanár
JPEG formátumban
irányításával.
Felvételi vizsgát záró elbeszélgetés, ahol az elkészült
munkákról, szakmai tájékozottságról, alkalmasságról,
elhivatottságról informálódik a felvételi bizottság.

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 17.) 1 napos szakmai alkalmassági vizsga, a 3. 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 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 közzéteszi. 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 3. fordulóra a jelentkezőnek a felvételi vizsgára A/2, A/3, A/4 vagy B/2 méretű rajzlapokat, A/4 méretű géppapírt, színes papírokat, magazinokat,
újságokat, ragasztót, snitzert, ollót, festéket (vizes bázisú), ecsetet, tust, rajzeszközöket (ceruza, színes ceruza, filc, szén, kréta), íróeszközt kell hozniuk. A
3. fordulóra digitális fényképezőgépet (bármilyen típusú lehet) és letöltő kábelt kell hozni. Az interjúra a felvételiző hozza magával: mozgóképi demó
és/vagy showreel, az első fordulóra készített képtörténet és a saját munkákat bemutató mappa.
6. A 3. fordulóra a jelentkezőknek önéletrajzot és 1 db, a felvételi kóddal megjelölt igazolványképet kell hozniuk.
7. Az egyetem fenntartja a jogot a feladatok sorrendjének fordulón belüli megváltoztatására.

