
 

 

BUDAPESTI METROPOLITAN EGYETEM 

MŰVÉSZETI ÉS KREATÍVIPARI KAR 

 

ANIMÁCIÓ MESTERSZAK 

Minden jelentkezőnek részletes tájékoztatást küldünk elektronikus úton a 

pótfelvételi vizsgák időpontjáról és a technikai tudnivalókról! 

 

PÓTFELVÉTELI VIZSGA 

FELVÉTELI  KÖVETELMÉNYEK: 

1. Portfólió 

2. Felvételi beszélgetés 

 

PORTFÓLIÓ 

A portfólió a jelentkező eddigi alkotásaiból készült válogatást tartalmazza. Az 

animáció műfajához kapcsolódó művek mellett szerepelhet benne bármely más 

vizuális területhez kötődő munka vagy annak dokumentációja is. (pl.: grafika, 

festmény, plasztika, fotó stb.) Szükség esetén az alkotásokhoz koncepcióleírás is 

csatolható. 

 

Minden munkát digitálisan, jól átlátható mapparendszerbe foglalva, általánosan 

használt formátumokban kérünk feltölteni. (állókép esetén: jpg, png, mozgókép 

esetén: mp4, mov, mpeg).  

Mozgóképes alkotások esetében elfogadunk youtube vagy vimeo linket is. Más, 

egyéni tárhelyekre, weboldalakra mutató linkeket nem tudunk elfogadni! 

 

Kötelező mellékletek: 

1. Nyilatkozat, hogy a beadott munkák a saját, önálló alkotásai. A nyilatkozatot itt 

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

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


  

 

2. Szöveges leírás, mely a beadott munkák elkészítésének hátterét és 

koncepcióját tartalmazza. 

3. Fényképes motivációs levél maximum egy oldal terjedelemben, melyben 

ismerteti jelentkezésének hátterét, szakválasztásának indokát és eddigi 

szakmai tapasztalatait. 

4. A felvételi eljárási díj befizetését igazoló dokumentum. 

 

A portfóliót és a kötelező dokumentumokat az egyetem által megadott 

tárhelyre kell feltölteni, amelynek részleteiről a felvételizőket egy személyes 

tájékoztató levélben értesítjük.  

 

 

FELVÉTELI BESZÉLGETÉS 

A beszélgetésen a portfólió mellett szó esik a jelentkező személyes szakmai 

motivációjáról valamint jövőbeli szakmai elképzeléseiről.  

 

Ehhez a vizsgarészhez stabil internetkapcsolat, valamint videobeszélgetésre 

alkalmas, kamerával, hangszóróval és mikrofonnal ellátott digitális eszköz 

szükséges. 

 

***** 

A pótfelvételi vizsgán történő részvétel további feltétele, hogy a külföldi oklevéllel 

rendelkező jelentkező kérelme elbírálásra kerüljön, és a Budapesti Metropolitan 

Egyetem a benyújtott dokumentumot, a külföldi bizonyítvány és oklevél által 

tanúsított végzettségi szintet elismerje. 

A külföldi oklevelek továbbtanulási célú elismerésével kapcsolatos döntés során 

intézményünk az Oktatási Hivatal (Magyar Ekvivalencia és Információs Központ) 

állásfoglalását veszi figyelembe. 



  

 

A külföldi oklevél továbbtanulási célú elismerésével kapcsolatos döntésről a 

Budapesti Metropolitan Egyetem határozatot hoz, és tértivevényes küldeményként 

postázza a jelentkező részére. 

 

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 9 és 16:30 között) 

Sok sikert kívánunk a felvételihez! 

 

Csizmadi Péter DLA  s.k. 

Dékán 

Művészeti és Kreatívipari Kar 

mailto:felveteli@metropolitan.hu

