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TEXTILTERVEZÉS ALAPKÉPZÉSI SZAK
A felvételi fordulói

A vizsga részei

Értékelés

Szakmai tervezés A
Szakmai tervezés B
Rajz

Pontszámokkal
30 pont
30 pont
30 pont

Festés

30 pont

Felvételi beszélgetés

80 pont

gyakorlati vizsga
1. nap
2. nap

3 – 5. nap

A feladat rövid tartalmi leírása, értelmezése

Teljesítés módja

Tervezés A: szakmai, kreatív tervezési feladat.
Tervezés B: szakmai, kreatív tervezési feladat.
Rajzi stúdium.
Festési stúdium - színek, tónusok, formák viszonyának
elemzése.
A felvételi folyamatot lezáró interjú. Témájában érinti a
felvételi feladatokra adott megoldásokat, vizsgálja a
felvételizők kulturális és szakmai felkészültségét, szakmai
érdeklődését.

online
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 felvételi bizottság a feladatok kialakításában az otthoni környezetre épít, a feladatok megoldásának alapja a személyes tér és a benne található tárgyak.
A szakmai feladatok elvégzéséhez szükséges/ajánlott eszközök: rajzeszközök (ceruza, toll, kréta), festék (akvarell, tempera, tus), papír (A/2 rajzlap, színes
papírok), vonalzó, körző, olló, ragasztó. A feladatok dokumentálásához állókép rögzítésére alkalmas eszköz (pl. okostelefon) szükséges.
3. A felvételi beszélgetés során a felvételizők a szakmai előzményeket (tanulmányrajzok, színtanulmányok, mintatervek, anyagkísérletek, öltözék- vagy
öltözékkiegészítő tárgy tervek, kivitelezett tárgyak stb.) képernyőmegosztással, vetített prezentáció formájában mutathatják be, melyet már előre
elkészíthetnek, és a felvételi beszélgetést megelőzően kiegészíthetnek a felvételi vizsgán alkotott munkák és vázlataik részletes bemutatásával.
4. A felvételi összpontszámot a MOME felvételi bizottsága a maximálisan szerezhető 200 pont megkétszerezésével állapítja meg.
5. A felvételi döntés meghozatala után, a felvételi eljárás végén minden jelentkező írásbeli értesítést kap felvételi eredményéről.
6. Az egyetem fenntartja a jogot a feladatok sorrendjének fordulón belüli megváltoztatására.

