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DESIGNKULTÚRA ALAPKÉPZÉSI SZAK
A felvételi fordulói
1. forduló: Portfólió és
szakmai feladat
(gyakorlati vizsga)
2. forduló: interjú (gyakorlati
vizsga)

A vizsga részei

Értékelés

Portfólió

30 pont

Szakmai feladat

90 pont

Felvételi beszélgetés

80 pont

A feladat rövid tartalmi leírása, értelmezése
A felvételiző anonim bemutatkozása elektronikus úton
feltöltött, kreatívan összeállított portfólió segítségével.
Előre kiadott szakmai feladat megoldása a kiírásban
részletezett tartalommal és terjedelemben, elektronikus
úton feltöltve.
Szakmai interjú az előre megadott szakirodalom alapján. Az
interjú során a jelentkezők a vizuális gondolkodást és a
vizuális kreativitást felmérő kérdéseket is kapnak.

Megjegyzések
online
online

személyes jelenlét

Összesen: 200 pont
Megjegyzések:
1. A designkultúra szakon az 1. és 2. forduló is gyakorlati vizsga. Az 1. fordulóra 2020. május 4 – 17. között elektronikus formában kerül sor. A 2. forduló
időszaka 2020. június 29 – 30.
2. Az interjú kivételével valamennyi vizsga anonim.
3. A gyakorlati vizsga első fordulóján elért eredményeket (név nélkül, kódszámmal) a vizsga lezárása után a Tanulmányi, Információs és Oktatási Központ az
egyetem honlapján 2020. június 15-ig teszi közzé. A felvételi döntés meghozatala után, a felvételi eljárás végén minden jelentkező írásbeli értesítést kap
felvételi eredményéről.
4. A felvételi összpontszámot a MOME felvételi bizottsága a maximálisan szerezhető 200 pont megkétszerezésével állapítja meg.
5. Az egyetem fenntartja a jogot a nyári gyakorlati felvételi vizsga időszakának, a feladatok tartalmának és teljesítési módjának megváltoztatására.
A gyakorlati vizsgára (szakmai feladat, interjú) ajánlott szakirodalom:
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