2020. évi felvételi eljárás /// mesterképzések /// 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 mesterképzési
szakon a nyári gyakorlati felvételi vizsgát – interjú - a korábban meghirdetett időszakban, de a
személyes jelenlét mellőzésével, távolléti vizsgaként online platformon tartjuk meg.
Azokon a szakokon, ahol a vizsga személyes jelenléttel teljesítendő, az egyetem a vizsga megszervezése
és lebonyolítása során megteszi a szükséges óvintézkedéseket a járvány terjedésének elkerülése
érdekében.
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.
Az alábbiakban részletezzük a mesterképzésben teljesítendő felvételi vizsgák szakokra lebontott
időpontjait és teljesítési módjait.

Mesterképzésben meghirdetett szakok gyakorlati vizsgája – időpontok, teljesítési módok
2020. június 29 – július 3.
Mesterképzési (MA) szakok gyakorlati vizsga – interjú

A gyakorlati vizsga (interjú) szakokra lebontott teljesítési módja, időbeosztása:
Animáció | online interjú

július 3.

Designelmélet | személyes megjelenésű interjú

július 2.

Design- és művészetmenedzsment | személyes megjelenésű interjú

június 29 – július 2.

Divat- és textiltervezés | online interjú

június 29 - 30.

Építőművész | online interjú

július 3.

Ékszertervezés és fémművesség | online interjú

július 3.

Formatervező művész | online interjú

július 2 - 3.

Fotográfia | személyes megjelenésű interjú

június 29 - 30.

Kerámiatervezés | online interjú

július 3.

Média design | online interjú

június 29 - 30., július 3.

Tervezőgrafika | online interjú

június 29 - 30.

Design- és vizuálisművészet-tanár | személyes megjelenésű interjú

július 2 - 3.

A mesterképzésben meghirdetett szakok gyakorlati vizsgáján csak azok a jelentkezők vehetnek részt,
akik felvételi bemutatkozó anyagukat a megadott időszak alatt és szempontok szerint feltöltötték,
valamint a felvételi eljáráshoz kapcsolódó különeljárási díjat befizették és azt a feltöltött felvételi
anyag előírt részeként igazolták.
Az egyetem fenntartja a jogot, hogy fentieken túl a gyakorlati vizsgán történő részvétel
lehetőségéről a bemutatkozó felvételi anyag alapján döntsön.
Az interjúra hívott felvételizők felvételi azonosítója szerinti személyes időbeosztásokat várhatóan
június 24-től tesszük közzé honlapunkon. Online interjú 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.

