A MOME mesterképzésein elektronikus formában beadandó, személyes adatokat és szakmai munkákat (portfólió)
tartalmazó felvételi anyag tartalmi és formai követelményei
Az alábbi adatokat elektronikus formában a MOME internetes oldalának tárhelyére történő feltöltéssel kérjük beadni. A tárhely
elérhetőségét, a regisztráció és a feltöltés technikai útmutatóját a jelentkezőknek a jelentkezésükkor megadott e-mail-címére küldjük
meg. Kérjük, hogy a gyakorlati felvételi vizsgán történő megjelenéskor a felvételi anyag egy biztonsági példányát elektronikus
adathordozón (DVD-n, pendrive-on stb.) is hozza magával.
A feltöltés időszaka:
2020. május 4 – 31.
Formai követelmények:
Az elektronikus feltöltés során 4 anyagot hozzon létre a jelentkező, az alábbiak szerint:
1. személyes adatok
a. név
b. születési név
c. anyja neve
d. fénykép (6x5cm)
e. önéletrajz
f. motivációs levél
g. ajánlólevél a korábbi felsőoktatási intézménytől vagy munkahelytől (nem kötelező)
Kérjük, hogy a fájl egy dokumentumba összefűzött A/4-es lapokból álló PDF állomány legyen 300 DPI felbontásban szkennelve. Sem
az önéletrajz, sem a fájl egyéb elemei nem tartalmazhatnak a jelentkezőre vonatkozó elérhetőségi adatokat (lakcím, e-mail-cím,
telefonszám)!
2. tanulmányi adatok

a. törzslap kivonat/elektronikus leckekönyvi kivonat hitelesített másolata (még nem lezárt felsőoktatási tanulmányok
esetében)
b. felsőfokú végzettség oklevelének és az oklevélmellékletnek vagy régi típusú leckekönyvnek a másolata (lezárt
felsőoktatási tanulmányok esetében)
Kérjük, hogy a fájl egy dokumentumba összefűzött A/4-es lapokból álló PDF állomány legyen 300 DPI felbontásban szkennelve. A fájl
nem tartalmazhat a jelentkezőre vonatkozó elérhetőségi adatokat (lakcím, e-mail-cím, telefonszám)!
3. különeljárási díj
a. felvételi különeljárási díj (4.000 Ft) befizetési igazolásának másolata
4. portfólió mappa
a. portfólió
Minden MA szakon, ahol portfóliót kell beadni, kérjük, hogy az – ha a honlapon a szakra vonatkozó követelményeket részletező
táblázat másként nem rendelkezik - egy dokumentumba összefűzött, A/4-es lapokból álló PDF állomány legyen, amelyben az importált
RGB, JPG képek felbontása 300 DPI (10-es tömörítés). Az importált képek mérete maximum A/4 lehet.
Ahol mozgóképes dokumentumot is le kell adni, ott a honlapon szereplő szakos táblázat utasításai szerint járjanak el ezekkel
kapcsolatban, és – amennyiben a táblázat másként nem rendelkezik - ezeket a dokumentumokat is a portfólió mappába helyezzék el.
A portfólió mappában elhelyezett fájlok mérete ne haladja meg összesen az 500 MB-ot!
Kérjük, gondosan tájékozódjanak, hogy választott szakjuk milyen tartalmi és formai szempontokat adott meg!
Az alábbi 3 szakon portfóliót nem kell beadni:
• designelmélet MA
• design- és művészetmenedzsment MA
• design- és vizuálisművészet-tanár MA
E három szakon csak az 1., 2., és a 3. fájlokat kell létrehozni, valamint a szakos táblázatok utasításai szerint eljárni.

