2020.01.30.
MOME FELVÉTELI ELJÁRÁS (BA SZAKOK)

A MOME tervezőgrafika 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 időszakokban 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:
Tervezőgrafika alapképzési szakon
2020. február 17 – március 15.
A tervezőgrafika 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:
• 1 db, maximum 10 oldalas PDF dokumentum, mely a feladat megoldásának koncepcióját képek, illetve magyarázó szövegek formájában
mutatja be

2. válogatás az eddigi szakmai munkákból, melynek tartalma:
• 1 db, maximum 20 oldalas PDF dokumentum, amely 5 db tanulmányrajzot, valamint maximum 15 egyéb szakmai munkát tartalmaz
Kérjük, hogy ezek a fájlok A4-es méretű, fekvő formátumú oldalakból álló PDF dokumentumok legyenek.
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A fenti két anyag mérete ne haladja meg összesen a 60 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.
Tervezőgrafika BA
Felvételi I. forduló - Szakmai alkalmassági vizsga
Meghirdetett szakmai feladat
Klímapánik fesztivál
Téma:
A jelen egyik legnagyobb kérdése a Föld jövőjének ökológiai bizonytalansága. A KLÍMAPÁNIK kifejezés nemrégiben jelent meg, és fiatalok nagy tömegét
mozgatja meg világszerte, gondolkodtatja el és bíztatja aktivitásra. Gondolkodjon el azon, hogy a klímaváltozással kapcsolatos tényeket, félelmeket és
megoldásokat hogyan lehet a vizuális kommunikáció segítségével még szélesebb körben terjeszteni. Milyen kommunikációs csatornákat használna,
nyomtatott és online médiumokban egyaránt és miért? Tervezzen meg egy olyan felhívó erejű kampányt, amely ezeket a kortárs médiumokat is használja és
a KLÍMAPÁNIK okaira, a klímaváltozás veszélyeire hívja fel a figyelmet, miközben aktív cselekvésre ösztönöz.
Feladat:
Tervezze meg egy fiktív művészeti fesztivál arculatát és kampányát. A látványterveket mutassa be az alábbiak közül tetszőlegesen kiválasztott négy
különböző nyomtatott és/vagy screen-online felületen:
– plakát
– kiadvány
– meghívó
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– szórólap
– Instagram
– Facebook esemény cover
– vírus-, vagy gerillamarketing
– mobil applikáció
Az alábbi szövegeknek minden esetben meg kell jelennie a kommunikációs felületeken:
Cím:
Klímapánik
művészeti fesztivál
Dátum:
2020. 05. 15.
Helyszín:
MOME
Az elkészített munkák tükrözzék személyes viszonyát, érzelmeit, gondolatait a témával kapcsolatban.
A tervezéskor vegye figyelembe a választott médiumok eltérő sajátosságait (pl. lépték, formátum, stb.) a kommunikáció tartalmi és vizuális hatékonysága
szempontjából.
Ügyeljen az arculat egységére úgy, hogy a különbözőségek mellett felismerhető legyen a négy különböző kommunikációs felület vizuális összetartozása.
Rövid szöveges leírásban indokolja az arculat és a kampány koncepciójának alapvető gondolatait, valamint a médium választásának okait.
Beadandó:
1 db maximum 10 oldalas PDF dokumentum, mely a feladat megoldásának koncepcióját képek, illetve magyarázó szövegek formájában mutatja be.
Tartalmazza a koncepció bemutatását (pl. inspirációk, koncepció leírás, vázlatok, stb.), valamint az elkészített grafikai látványterveket a négy választott
kommunikációs felületnek megfelelően kidolgozva.
Kérjük ügyeljen arra, hogy a PDF dokumentum oldalainak formátuma egységesen fekvő A4-es legyen.
Jó munkát!
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TERVEZŐGRAFIKA 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.)
Meghirdetett szakmai
feladat
Korábban készített
munkákból válogatás

Prezentáció

3. forduló: gyakorlati
vizsga
1. nap

Értékelés

A vizsga részei oszlopban felsorolt feladatok rövid
tartalmi leírása, értelmezése

megfelelt /
nem felelt
meg

1 db maximum 10 oldalas PDF dokumentum, mely a
feladat megoldásának koncepcióját képek, illetve
magyarázó szövegek formájában mutatja be
1 db maximum 20 oldalas PDF dokumentum, amely 5 db
tanulmányrajzot, valamint maximum 15 egyéb szakmai
munkát tartalmaz

megfelelt /
nem felelt
meg

A prezentáción a
felvételizőknek valós,
Szakmai készség bizonyítása, a meghirdetett szakmai eredeti méretben be kell
feladat és a szakmai portfóliós anyag rövid prezentációja mutatniuk az 1. fordulóra
korábban beadott,
a felvételi bizottságnak.
elektronikusan feltöltött
munkáikat.

Pontszámokkal
Szakmai tervezés A
Szakmai tervezés B

40 pont
40 pont

Ábrázolási feladat

20 pont

Teszt

30 pont

Felvételi beszélgetés

70 pont

2. nap

3. nap

Összesen: 200
pont

Tervezőgrafikai feladat A
Tervezőgrafikai feladat B
Általános ábrázolási feladat (tér- és alakábrázolási,
kompozíciós készség vizsgálata).
Szakmai és általános műveltségi tájékozottságot felmérő
teszt.
A felvételi vizsgát lezáró interjú, amely érinti a felvételi
során elkészült munkákat, a mappa anyagát és felméri a
felvételizők szakmai és általános műveltségi
tájékozottságát, szakmai elhivatottságát.

Megjegyzések
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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 - 17. között) 1 napos szakmai alkalmassági vizsga, a 3. forduló a nyári (2020. június 29 - július 3. között) 3 napos gyakorlati felvételi vizsga.
2. A 2. fordulóba jutó felvételizőknek az elektronikusan feltöltött munkáikat valós, eredeti formájukban, méretükben is be kell mutatniuk.
3. A 3. forduló „Felvételi beszélgetés” kivételével valamennyi vizsga anonim.
4. 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.
5. A felvételi összpontszámot a MOME felvételi bizottsága a maximálisan szerezhető 200 pont megkétszerezésével állapítja meg.
6. A 2. és 3. fordulókban a jelentkezők hozzanak magukkal a felvételi vizsgára B/2 méretű rajztáblát, rajzpapírokat, színes papírokat, rajzi és festészeti
eszközöket, ollót, ragasztót és a felvételi mappát. A 3. fordulóra a hozott portfóliós anyag bővíthető és a felvételi beszélgetésen lehetőség van digitális
anyag bemutatására is.
7. Az egyetem fenntartja a jogot a feladatok sorrendjének fordulón belüli megváltoztatására.

