2020. évi felvételi eljárás /// alapképzések /// nyári forduló
Egyetemünk vezetése az elmúlt időszakban folyamatosan figyelemmel követte a járványhelyzet
alakulását, hogy a nyári gyakorlati felvételi vizsgák teljesítési módját és időszakát a változó
körülmények között is a lehető legbiztonságosabban alakíthassa ki – felvételizőink ennek kapcsán
mutatott eddigi türelmét köszönjük.
A jelen helyzet minden lehetséges körülményét megfontolva egyetemünk azt a döntést hozta, hogy
felvételizőink, oktatóink és dolgozóink egészségének védelme érdekében a legtöbb alapképzési szakon
a nyári gyakorlati felvételi vizsgát a korábban meghirdetett időszakban, de a személyes jelenlét
mellőzésével, távolléti vizsgaként online platformon tartjuk meg.
Azokon a szakokon, ahol a vizsga, vagy annak egyes részei személyes jelenléttel teljesítendők, az
egyetem a vizsgák megszervezése és lebonyolítása során megteszi a szükséges óvintézkedéseket a
járvány terjedésének elkerülése érdekében.
Fentiek értelmében megerősítjük, hogy a MOME 2020. évi felvételi eljárásának nyári gyakorlati
vizsgáira 2020. június 29 – július 3. között kerül sor.
A vizsgák lebonyolításának módja a fenti időszakon belül szakonként eltérő lehet; kérjük, ellenőrizze a
saját szakjára vonatkozó friss információkat honlapunkon https://mome.hu/hu/felveteli-alapkepzesba a Nyári felvételi eljárás /// szakos információk cím alatt az adott szak nevére kattintva megnyíló
táblázatban.
Az online felvételi feladatok teljesítéséhez számítógép (szövegszerkesztő, táblázatkezelő, tervező
programokkal) és mindennapi internet kapcsolat szükséges. A távollétben elkészített feladatokat
megadott idősávokban lehet majd feltölteni. Javasoljuk, hogy ellenőrizze a felvételihez szükséges
további eszközök felsorolását honlapunkon https://mome.hu/hu/felveteli-alapkepzes-ba a Nyári
felvételi eljárás /// szakos információk cím alatt az adott szak nevére kattintva megnyíló táblázat
megjegyzés rovatában.
Az online interjúk során a Zoom-Meetinget fogjuk használni (előfizetés nem szükséges, meghívó linket
küld majd az egyetem). A kapcsolatfelvételhez a felvételizőnek kamerával, mikrofonnal, hangszóróval
felszerelt számítógépre vagy laptopra és internet kapcsolatra lesz szüksége, de a részvételhez akár egy
internetkapcsolattal ellátott mobiltelefon vagy tablet is megfelelő lehet.
A személyes jelenléttel járó vizsgák helyszíne: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 1121 Budapest
Zugligeti út 9 – 25.
Amennyiben a felvételiző alapos indok – pl. külföldi lakóhely – miatt nem tud a személyes jelenléttel
teljesítendő vizsgán megjelenni, számára méltányosságból biztosítható a vizsga távolléti - online –
teljesítésének lehetősége; kérjük, hogy ilyen értelmű kérését indokolással együtt legkésőbb június 21ig küldje meg a tanulm@mome.hu e-mail címre.
A gyakorlati felvételi vizsgák minden alapképzési szakon minden teljesítési módon június 29-én hétfőn
a reggeli órákban kezdődnek meg.
A vizsgák naponkénti pontos kezdési időpontjáról, online feladat esetében az elérési útvonalról a
felvételi hetét megelőzően újabb e-mailes értesítést küldünk; kérjük, hogy folyamatosan kövesse
figyelemmel honlapunk friss felvételi híreit és ellenőrizze rendszeresen e-mail postafiókját.

