
 

 

BUDAPESTI METROPOLITAN EGYETEM 

MŰVÉSZETI ÉS KREATÍVIPARI KAR 

 

DESIGNKULTÚRA ALAPSZAK 

Minden jelentkezőnek részletes tájékoztatást küldünk a felvételi vizsgák 
időpontjáról és a technikai tudnivalókról elektronikus úton. 

 

A FELVÉTELI MENETE 

 

1. FORDULÓ: ALKALMASSÁGI VIZSGA 

 

Feladat: maximum 1300 – 1500 karakter terjedelmű tárgyelemzés írása 

megadott kép alapján. (csatolva lesz a behívólevélhez) 

 

Feladatkiadás módja: E-mailben  

 

Kötelező mellékletek: 

1. Nyilatkozat, hogy a beadott munka a saját, önálló alkotása. A nyilatkozatot itt 

tudja letölteni: http://metropolitan.hu/muveszet/felveteli/felveteli-vizsga 

2. A felvételi eljárási díj befizetését igazoló dokumentum.  

(Kérjük, hogy a felvételi vizsga díját csak az után fizesse be, miután megkapta e-

mailes tájékoztatónkat, melyben szerepel a METU által adott egyedi személyi kódja. A 

levél megérkezéséig türelmét kérjük!)

http://metropolitan.hu/muveszet/felveteli/felveteli-vizsga


  

 

 

Értékelés: 

 

A kiadott feladat(ok) alapján:  Megfelelt / Nem felelt meg 

Eredményhirdetés a METU honlapján. 

A felvételi vizsga 1. fordulóját követően a személyi kódja alapján, kizárólag a 

honlapon tájékozódhat arról, hogy továbbjutott-e a következő fordulóra 

(megfelelt/nem felelt meg). 

 

2. FORDULÓ: GYAKORLATI VIZSGA 

 

Feladat: 

Egy megadott művészeti, design témában esszé írása max. 3000-3500 karakter 

terjedelemben.  

 

Feladatkiadás módja: E-mailben 

Kötelező melléklet: 

1. Nyilatkozat, hogy a beadott dolgozat saját, önálló írás. A nyilatkozatot itt tudja 
letölteni: https://www.metropolitan.hu/felveteli-vizsga  

 

3. FORDULÓ: GYAKORLATI VIZSGA - SZÓBELI BESZÉLGETÉS 

 

Az írásbeli munkák alapján a témaválasztás motivációjából, a konkrét tárgykörből 

és a megírás minőségéből kiindulva kíváncsiak vagyunk az olvasottságára, 

általános tájékozottságára elsősorban a modern és a kortárs művészet területén, 

illetve a design világában, és természetesen a jövőre vonatkozó elképzelései is 

szóba kerülnek.  

Beosztás: minden óra egészkor és félkor (a pontos időpontról minden jelentkező 

értesítést kap) 

 

https://www.metropolitan.hu/felveteli-vizsga


  

 

Megjegyzés mindhárom fordulóhoz 

A fordulókkal kapcsolatos technikai részletekről (hova kell feltölteni a feladatokat, 

milyen platformon valósul meg a szóbeli beszélgetés stb.) e-mailben küldünk 

tájékoztatást. 

 

***** 

 

Ha a felvételivel kapcsolatban bármilyen kérdése van, forduljon bizalommal a 

Felvételi Információs Irodánkhoz az alábbi elérhetőségeken: 

 E-mail: felveteli@metropolitan.hu 

 Telefon: 06 1/273-2419 (hétköznap 9 és 16:30 között) 

 

 

 

Sok sikert kívánunk a felvételihez! 

 

Dr. Bátori Zsolt PhD s.k. 

Dékán 

Művészeti és Kreatívipari Kar 

mailto:felveteli@metropolitan.hu

