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Minden jelentkezőnek részletes tájékoztatást küldünk az online pótfelvételi 
vizsgák időpontjáról a felvételi vizsgák feladatairól és az ehhez kapcsolódó 

technikai tudnivalókról. Ezt a jelentkezési időszak lezártával elektronikus úton 
továbbítjuk a felvételizőknek. 

 

A PÓTFELVÉTELI MENETE 

ALKALMASSÁGI VIZSGA ÉS GYAKORLATI VIZSGA 

 

1. FORDULÓ: ALKALMASSÁGI VIZSGA 

Portfólió és kötelező mellékletek beadása 

Beadási határidő (a feltöltés ez idő alatt kell, hogy megtörténjen a később megadott 
tárhelyre. Minden jelentkezőnek részletes tájékoztatást küldünk elektronikus úton. 
 
 PORTFÓLIÓ 
A portfólió tartalmazza a jelentkező eddigi munkásságának legfontosabb darabjait 
összefűzve pdf vagy ppt formátumban. A portfólió benyújtása kizárólag digitális 
formában történik. A klasszikus, analóg technikákkal készült alkotásokról fotó vagy 
szkennelt kép nyújtandó be a portfólió részeként. A teljes feltölthető anyag mérete az 
első forduló esetében (beleértve a kötelező mellékleteket is) maximum 30 MB lehet. 
A beadott file elnevezésében kérjük feltüntetni a jelentkező nevét, és a portfólió szót. 
Mozgókép esetén youtube vagy vimeo link benyújtható, más, egyéni tárhelyre mutató 
linkeket nem áll módunkban elfogadni. 
 
 

Kötelező mellékletek: 

1. Nyilatkozat, hogy a beadott munkák a saját, önálló alkotásai. A nyilatkozatot itt 
tudja letölteni: http://metropolitan.hu/muveszet/felveteli/felveteli-vizsga  

2. Fényképes motivációs levél: kérjük, írja le motivációit a választott szakra való 
jelentkezésével kapcsolatban, térjen ki arra, hogy hol végezte eddigi 
tanulmányait, kik inspirálták, kik a szakmai példaképei, és hogyan képzeli 
pályafutását ezen a területen 10 év múlva. 

3. A felvételi eljárási díj befizetését igazoló dokumentum. 
 
 

 

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


 
Értékelés a feltöltött portfólió alapján:  Megfelelt / Nem felelt meg 

A felvételiző személyi kódja alapján a honlapon tájékozódhat  az alkalmassági 
vizsga eredményéről. 

Eredményhirdetés a METU honlapján: 2020. augusztus 13-án 13:00 órától. 

 

 
 

2. FORDULÓ: GYAKORLATI VIZSGA 

- KIADOTT SZAKMAI FELADAT 

- SZÓBELI BESZÉLGETÉS 

 

Kiadott szakmai feladatot kell megoldaniuk a felvételizőknek. A részletes 
feladatkiírást a névre szóló behívólevél fogja tartalmazni, melyet e-mailben 

küldünk meg. 

Az alkalmassági vizsga és a gyakorlati vizsga feladatait  és dokumentumait 

egyszerre kell feltölteni adott napon és  idősávban a részletes tájékoztató levélben  

meghatározott tárhelyre. A Felvételi Bizottság a gyakorlati vizsgára feltöltött 

anyagokat  csak abban az esetben  értékelni, ha a felvételiző „megfelelt” értékelést 

kap az alkalmassági vizsgán.   

A szóbeli beszélgetésen is csak   az  a felvételiző vehet  részt, aki az alkalmassági 

vizsgát sikeresen teljesítette. 

 

SZÓBELI BESZÉLGETÉS 

Az online beszélgetésen lehetősége lesz a kiadott feladatokra beadott munkáit egyéb 
olyan alkotásokkal kiegészíteni, amelyeket fontosnak tart képességei bemutatásához 
(pl. nyomatok, rajzok, printek, fotók, sketch-book stb.). Animációkat, filmeket vagy 
számítógépes grafikákat is elfogadunk, ezek bemutatására az online platform 
alkalmas lesz. A Felvételi Bizottság a beadott és bemutatott munkákról, a feladatok 
megoldásáról folytat beszélgetést a jelentkezővel. 

Ehhez a vizsgarészhez stabil internetkapcsolat, valamint videobeszélgetésre 
alkalmas, kamerával, hangszóróval és mikrofonnal ellátott digitális eszköz 
szükséges. 

 
 
Ha a pótfelvételivel kapcsolatban bármilyen kérdése van, forduljon bizalommal a 
Felvételi Információs Irodánkhoz az alábbi elérhetőségeken: 

E-mail: felveteli@metropolitan.hu 

Telefon: 06 1/273-24-19 (hétköznap 8-16 óráig) 

 

mailto:felveteli@metropolitan.hu


 

Sok sikert kívánunk a felvételihez! 

 
 

Csizmadi Péter s.k. 

Dékán 

Művészeti és Kreatívipari Kar 


