2019. 11. 25.

MOME FELVÉTELI ELJÁRÁS (MA SZAKOK)

FOTOGRÁFIA MESTERKÉPZÉSI SZAK
A felvételi részei

portfólió

A vizsga részei

portfóliót és személyes
adatokat tartalmazó
bemutatkozó felvételi
anyag összeállítása,
beadása

A vizsga részei oszlopban felsorolt feladatok rövid tartalmi
leírása, értelmezése

együtt az interjúval

A portfólió a jelentkező által tetszőlegesen összeállított szakmai
bemutatkozó anyag, mely tartalmazza a jelentkező eddigi fotográfiai,
mozgóképes, ábrázolási és egyéb alkotóművészeti munkáit.
A bemutatandó témákat egymástól jól elkülönítve, átlátható rendszerben
kérjük összeállítani, ellátva őket a művek és egyes alfejezetek címeivel és
keletkezésének dátumával. A művek mellé csatolható a mű készítésének
rövid leírása, az alkotói elképzelés leírása, a mű megjelenési formája,
helye és ideje. A felvételi anyag tartalmazhat minden olyan információt a
beadott művekkel kapcsolatban, amelyek segíthetik a bíráló bizottság
döntését (recenziók, értekezések, kommentek).

Megjegyzések

A portfólióval kapcsolatos tartalmi és formai
követelményeket az 1. sz. melléklet
tartalmazza.
A portfólió kinyomtatott
változatát a felvételi interjún be kell mutatni.

Pontszámokkal

gyakorlati vizsga
1 nap

Értékelés

interjú

99 pont

A felvételi beszélgetés fontos részét képezi a benyújtott projekt-terv
ismertetése, a jelentkezők szakmai felkészültségének és alkotói
elképzeléseinek felmérése, mely kiterjed kulturális ismereteik
sokrétűségének vizsgálatára is.

Az interjú és a portfólió értékelésének
szempontjait lásd a 2. sz. mellékletben.

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.
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1. számú melléklet
Portfólió tartalmi követelményei
A beadott munkákhoz rövid projektleírást kell mellékelni.
A portfólió mellé csatolandó további szakmai anyag:
- Projekt-terv leírása; milyen fotográfiai projektet fejlesztene az MA tanulmányai alatt (maximum 500 szó)
- Szakmai önéletrajz
- Portré-fotó a jelentkezőről
Portfólió formai követelményei
A portfóliót digitális formában kérjük beadni az alábbi paraméterekkel: A/4-es 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.

2. számú melléklet
Portfólió és az interjú értékelése
A portfólió értékelésének szempontjai:
- a jelentkező szerepvállalása a beadott munkákban
- a portfóliót alkotó munkák szakmai minősége
- a projekt-leírások tartalmi és formai színvonala
Az interjú értékelésének szempontjai:
- általános és szakmai tudásszint felmérése és egyéb művészeti, építészeti, designhoz kapcsolódó alkotások, jelenségek értékelése,
valamint a jelentkező korábbi alkotásainak elemzése.
- önálló vélemény megfogalmazása a kortárs művészeti folyamatokról és aktuális kérdésekről.
- a jelentkező szakmai felkészültsége
- a jelentkező alkotói gondolkodásmódja
- a jelentkező szakmai elhivatottsága
- a jelentkező kulturális felkészültsége, ismereteinek sokrétegűsége, mélysége

