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MOME FELVÉTELI ELJÁRÁS (MA SZAKOK)
DESIGN- ÉS VIZUÁLISMŰVÉSZET-TANÁR MESTERKÉPZÉSI SZAK
A felvételi részei

A vizsga részei

Értékelés

Portfólió nincs. Előre beadni
kizárólag a MOME által
központilag a felvételivel együtt
elvárt anyagokat kell, ld. a
honlapon szereplő általános
tájékoztató formai és tartalmi
követelményeit.

Megjegyzések

A felvételi pályázati
A felvételi pályázati anyag részeként kérünk: diploma, nyelvvizsga, illetve
anyagot a gyakorlati
index (amennyiben van, a tanári alapozó tárgyak elvégzését igazoló oldalak)
vizsgára
nyomtatott
másolatai, motivációs levél.
formában is kérjük
behozni!

Pontszámokkal

gyakorlati vizsga

1 nap

A vizsga részei oszlopban felsorolt feladatok rövid tartalmi leírása,
értelmezése

Szóbeli (interjú)

99 pont

Összesen: 99 pont

Szakmai kvalitás:
- a művész szakos BA (illetve aki már rendelkezik ilyennel: MA vagy azzal Az alkalmassági vizsga
ekvivalens) diploma minősítése – (max. 30 pont)
alapját
képezi
a
megadott szakirodalom
Szóbeli felvételi vizsga:
ismerete!
- alkalmassági vizsga, mely a tanárjelölt személyét értékeli a következő
kompetenciák szerint (a) kommunikációs készségek, (b) előítélet-mentesség, A javasolt olvasmányokat
nyitottság, (c) problémamegoldó képesség, konfliktuskezelés, (d) és a felvételi eljárás
összbenyomás – (39 pont)
ismertetését lásd a
táblázat alatt – valamint
- szakirodalmi tájékozottság értékelése a megadott kötelező irodalom alapján a MOME honlapján!
– (30 pont)
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Megjegyzések:
1.
2.
3.
4.

A felvételi pályázati anyag 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.
Az interjúk ideje: 2020. június 29 - július 3. között. Pontos időpont és helyszín a honlapon lesz elérhető.
Design- és vizuálisművészet-tanár mesterképzési szakon a felvétel feltétele osztatlan egyetemi vagy mesterképzésben iparművészeti, építőművészeti, film- és videoművészeti, vagy multimédia művészeti
szakterületen szerzett végzettségnek, vagy ugyanilyen képzési ág mesterképzésében a tanulmányok megkezdésének igazolása! A felvételi feltételként megszabott tanulmányokkal kapcsolatban részletes
információ kérhető az elmeleti@mome.hu e-mail-címen.

A szóbeli felvételin komplex készségfelmérő eljárást alkalmazunk, így a tanárjelölt alkalmasságát szituációs játékokkal, helyzetek elemzésével és szakmai beszélgetéssel vizsgáljuk. Az alábbiakban felsoroljuk
azokat az ajánlott olvasmányokat, melyek közül három könyvet kell kiválasztani és felkészülni belőlük a szóbelire. A nevezett könyvek képezik a szakmai beszélgetés alapját.
Aronson, Elliot (2008): A társas lény. Bp.: Akadémiai Kiadó
Bodóczky István (2003): Vizuális nevelés. Bp.: Magyar Iparművészeti Egyetem
Mérei Ferenc – V. Binét Ágnes (2003): Gyermeklélektan. Medicina Könyvkiadó
Gordon, Thomas (2001): A tanári hatékonyság fejlesztése. A T.E.T. módszer. Bp.: Gordon Könyvek
Rogers, Carl – Freiberg, Jerome (2007): A tanulás szabadsága. Bp.: EDGE Kiadó- Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Tatai Erzsébet (2002): Művészettörténeti ismeretek. Bp.: Enciklopédia Kiadó

