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MOME FELVÉTELI ELJÁRÁS (MA SZAKOK)
FORMATERVEZŐ MŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK
A felvételi részei

portfólió

A vizsga részei

portfóliót és személyes adatokat
tartalmazó bemutatkozó felvételi
anyag összeállítása, beadása

együtt az interjúval

A vizsga részei oszlopban felsorolt feladatok rövid tartalmi leírása,
értelmezése

A portfólió célja a jelentkező eddigi szakmai tudásának/tanulmányainak
bemutatása. A felvételiző által minden fontosnak tartott munkát tartalmazhat:
szervezett képzésben teljesített és képzésen kívüli munkákat, szakmai
eredményeket, művészeti stúdiumokat, modellek vagy elkészült tárgyak fotóit,
szabadkézi és virtuális megjelenítésű képeket, animációkat, rövid leírásokat stb.
Legalább egy projekt esetében nemcsak a végeredményt, hanem az egész
tervezési folyamatot be kell mutatni, például - de nem feltétlenül - a következő
eszközök segítségével: szöveges téma- és koncepció-leírás, „mind map”, kézi
koncepció rajzok, digitális rajzok, renderingek, modell/ek és/vagy végleges
tárgy fotója stb. A tervezési folyamat bemutatása további projekteknél is
lehetséges.
A portfóliót a Megjegyzések rovatban közölt paraméterek szerint kell beadni.

Megjegyzések
A portfóliót az alábbi
paraméterekkel kérjük: A/4es lapokból egy
dokumentumba összefűzött
PDF állomány, amelyben az
importált RGB, JPG képek
felbontása 300 dpi (10-es
tömörítés). Az importált
képek mérete maximum A/4
lehet.
A portfólió kinyomtatott
változatát a felvételi interjún be
kell mutatni.

Pontszámokkal

gyakorlati vizsga
1 nap

Értékelés

interjú

99 pont

Beszélgetés a jelölt portfóliójáról, eddigi tanulmányairól, motivációjáról,
elhivatottságáról, szakmai és általános kulturális tájékozottságáról, szakmai
világ- és jövőképéről, valamint a jelölt által kutatni kívánt témakörről és a
jövőbeni diplomatéma elképzelésekről.

Összesen: 99 pont
Megjegyzések:
1.
2.
3.
4.

A portfólió beadásának időpontjáról és módjáról 2020. január 31-ig adunk tájékoztatást a https://mome.hu/hu/felveteli-mesterkepzes-ma honlapon.
A felvételi döntés meghozatala után, a felvételi eljárás végén minden jelentkező írásbeli értesítést kap felvételi eredményéről.
A gyakorlati vizsgára a jelentkezőknek kinyomtatott önéletrajzot és 1 db névvel megjelölt igazolványképet kell hozniuk, amelyek elektronikus formában a bemutatkozó felvételi anyagnak is részét képezik.
Az interjúk ideje: 2020. június 29 - július 3. között. Pontos időpont és helyszín a honlapon lesz elérhető.

