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MOME FELVÉTELI ELJÁRÁS (BA SZAKOK)

A MOME média design alapképzésén a nyári gyakorlati felvételi vizsgára előzetesen elkészítendő, elektronikus formában beadandó felvételi
anyag tartalmi és formai követelményei
Az alább részletezett felvételi anyagot az alább megadott időszakban elektronikus formában kérjük feltölteni. A tárhely elérhetőségét a nyári fordulóba jutott
felvételizőinknek a feltöltési időszakot megelőzően e-mailben küldjük meg.

A feltöltés időszaka:
2020. június 25 – 26.
A média design alapképzési szak nyári gyakorlati felvételi vizsgájára a felvételizők csak 2020. június 25 – 26. között tudják feltölteni felvételi anyagaikat,
más időszakban és/vagy módon a szak felvételi vizsgájának ez a feladata nem teljesíthető.

A nyári gyakorlati felvételi vizsgára előzetesen elkészítendő szakmai feladat

KREATÍV VIDEÓ CV
A jelentkező egy kreatív videó cv formájában mutatkozik be. A videóban röviden bemutatja saját magát, eddigi munkásságát és vázolja elképzeléseit a rá váró
alkotói – média designeri pályáról.
Terjedelem: minimum 1 perc, maximum 2,5 perc
Értékelési szempontok, elvárások:
informativitás, kreativitás, formaérzék, artikuláció
Technikai elvárások:
A felvételek bármilyen mozgókép rögzítésére alkalmas eszközzel készülhetnek (pl.: okostelefon, fényképezőgép, kamera). A beküldött videók lejátszhatósága
küszöbfeltétel. Minimális felbontás: 640×480 pixel. Maximális felbontás: 1920×1080 pixel. Ajánlott formátumok: MP4, MOV, AVI
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MÉDIA DESIGN ALAPKÉPZÉSI SZAK
A felvételi fordulói

A vizsga részei

A feladat rövid tartalmi leírása, értelmezése

Teljesítés módja

Pontszámokkal

gyakorlati vizsga
Előzetesen elkészítendő
feladatok

Értékelés

Kreatív Video CV

30 pont

Kreatív feladat

30 pont

1. nap
Mozgóképelemzés

30 pont

2. nap

Kreatív feladat

30 pont

3 – 4. nap

Felvételi beszélgetés

80 pont

A jelentkező egy kreatív videó cv formájában mutatkozik be.
A videóban röviden bemutatja saját magát, eddigi
munkásságát és vázolja elképzeléseit a rá váró alkotói –
média designeri pályáról.
A feladat méri a kreatív, problémamegoldó és reakció
készséget, esztétikai érzéket és a rendelkezésre álló idő
kezelésének képességét.
A jelentkező egy mozgókép elemzése révén számot ad
elemzési és szövegalkotási képességeiről.
A feladat méri a kreatív, problémamegoldó és reakció
készséget, esztétikai érzéket és a rendelkezésre álló idő
kezelésének képességét.
A felvételi folyamatot lezáró interjú. Témájában érinti a
felvételi feladatokra adott megoldásokat, vizsgálja a
felvételizők kulturális és szakmai felkészültségét, szakmai
érdeklődését.

előzetes | online

online

online

online

Összesen: 200 pont
Megjegyzések:
1. A kialakult járványhelyzet okán, felvételizőink, oktatóink és dolgozóink egészségének védelme érdekében a szakon a nyári gyakorlati felvételi vizsgát a
korábban meghirdetett időszakban, de a személyes jelenlét mellőzésével, távolléti vizsgaként online platformon tartjuk meg.
2. A szakmai feladatok elvégzéséhez ajánlott eszközök: rajzeszközök (ceruza, toll, kréta), festék, papír (rajzlap, színes papírok, magazinok), vonalzó, körző,
olló, ragasztó. A feladatok dokumentálásához állókép rögzítésére alkalmas eszköz (pl. okostelefon) szükséges.
3. A felvételi összpontszámot a MOME felvételi bizottsága a maximálisan szerezhető 200 pont megkétszerezésével állapítja meg.
4. A felvételi döntés meghozatala után, a felvételi eljárás végén minden jelentkező írásbeli értesítést kap felvételi eredményéről.
5. Az egyetem fenntartja a jogot a feladatok sorrendjének fordulón belüli megváltoztatására.

