
 

 

BUDAPESTI METROPOLITAN EGYETEM 

MŰVÉSZETI ÉS KREATÍVIPARI KAR 

 

TERVEZŐGRAFIKA MESTERSZAK 

Minden jelentkezőnek részletes tájékoztatást küldünk elektronikus úton a 

pótfelvételi vizsgák időpontjáról és a technikai tudnivalókról. 

 

A PÓTFELVÉTELI VIZSGA 

 

Felvételi követelmények 

1. Portfólió 

2. Szóbeli beszélgetés: tervezési és kreatív készség felmérése prezentáció 

alapján 

 

1. 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 

maximum 30 MB. 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 jelentkező saját, önálló alkotásai. A 

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

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

koncepcióját tartalmazza.

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


  

 

 

3. 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. 

4. A felvételi eljárási díj befizetését igazoló dokumentum. 

(Kérjük, hogy a felvételi vizsga díját csak azután fizesse be, miután megkapta e-mailes 

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

megérkezéséig türelmét kérjük!) 

 

A portfólió és a kötelező mellékletek feltöltése: A személyes tájékoztató 

levélben megjelölt tárhelyre. 

 

2. SZÓBELI BESZÉLGETÉS 

 

Az online beszélgetésen lehetősége lesz egyéb munkáit is prezentálni, amelyeket 

fontosnak tart képességei bemutatásához (pl. rajzok, printek, saját fotók, 

vázlatfüzetek stb.). Animációkat, filmeket vagy számítógépes grafikákat is 

elfogadunk, ezek bemutatására az online platform alkalmas lesz.  

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

