A MOME MA szakjain elektronikus formában beadandó, személyes adatokat és
szakmai munkákat (portfólió) tartalmazó felvételi anyag feltöltésének útmutatója
A feltöltés időszaka: 2 020. május 4 – 31.
A feltöltés folyamata:


Regisztráció
o A regisztráció címe: http://ma20.mome.hu/regisztracio







Regisztráció visszaigazolása
o A regisztráció megtörténtéről visszaigazolást kap megadott e-mail címére.





A könnyebb azonosíthatóság érdekében a regisztráció során nevét
ugyanolyan formában adja meg, mint azt a felvételi jelentkezésekor
tette, ne használjon rövidítést vagy becenevet.
Olyan élő e-mail címet adjon meg, am elyen fogadni tudja a
regisztráció visszaigazolását.
Jelölje ki azt a mesterképzési szakot, amely re jelentkezett. Ha több
szakra is jelentkezett és mindegyikre kíván anyagokat feltölteni,
akkor a „Ctrl” használatával több szakot is kijelöl het.

A regisztráció véglegesítéséhez látogassa meg az e-mail-ben kapo tt
linket.
A bejelentkezéskor a regisztrációnál használt formában adja meg
nevét (felhasználónév) és jelszavát.

Feltöltés
o Az oldal fejlécében megjelenő iko nsor „+” (Fájlok vagy mappák ho zzáadása)
ikonjának használatával tudja feltölteni az előírt fájlokat és szakmai
munkákat.




Az oldalon létrehoztunk a regisztrációkor megjelölt szakokho z egyegy mappát „szak + portfólió” néven (pl. Animáció MA portfólió).
Szakmai m unkáit (portfólióját) ebbe a mappába töltse fel.
Az előírt további fájlok létrehozásánál használja a következő
megnevezéseket:
 személyes_adatok
 tanulmányi_adatok
 különeljárási_díj







A fájlok és a mappa tartalmi és formai követelményeiről részletes
leírást talál jelen e-m ail további csatolt do kumentumában, valamint
az
egyetemünk
honlapján
https://mome.hu/hu/felv etelimesterkepzes-ma található tájékoztatóban és szakos táblákban!
Javasoljuk, ho gy a feltöltés után ellenőrizze, hogy a feltöltés sikeres
volt-e, a fájlok letölthetők, megnyithatók-e.
A feltöltés befejeztével az oldal jobb felső sarkában található
felhasználónévre kattintva jelentkezhet ki.
Amennyiben feltöltött anyagain bármikor a feltöltési időszak alatt
változtatni szeretne,
azt
a
http://ma20.mome.hu oldalo n,
felhasználónevének és jelszavának használatával bejelentkezve teheti
meg.

A felvételi eljárás során a MOME internetes oldalának tárhelyére feltöltött anyagokat
csak az egyetem arra jogosult munkatársai tekinthetik meg, harmadik, jogosulatlan
személy számára a hozzáférés nem lehetséges.

