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FORMATERVEZÉS ALAPKÉPZÉSI SZAK 

A felvételi fordulói A vizsga részei Értékelés 
A vizsga részei oszlopban felsorolt feladatok rövid tartalmi leírása, 

értelmezése 
Megjegyzés 

1. forduló: előszűrő 
(szakmai alkalmassági 

vizsga) 

Meghirdetett szakmai 
feladat megoldása 

megfelelt /  
nem felelt meg 

Kiadott feladat otthoni megoldása (minimum 1, maximum 3 db jpeg 
fotó-kép és 1 db word dokumentum), valamint eddigi szakmai 
munkákból (szakkör, előkészítő, saját, tervek, elképzelések stb.) és 
művészeti stúdiumokból (rajz, mintázás) összeállított válogatás (5 db 
jpeg kép-fotó), amelyekből a forma- és tárgytervezés iránti szakmai 
érdeklődés, a rajzi és plasztikai felkészültség lemérhető. 

Elektronikus 
feltöltés Korábbi munkákból 

összeállított válogatás 

2. forduló: gyakorlati 
vizsga  Pontszámokkal   

1. nap 

Képességfelmérő 
kreatív tervezés 1.  

50 pont A feladatértelmező-, az együttműködési-, kommunikációs (rajzi és 
verbális) képességet és kreativitást mérő feladat. 

 

Képességfelmérő 
kreatív tervezés 2.  50 pont 

Az általános műveltséget, az ötletgeneráló-, a térábrázolási és rajzi 
ábrázolási tudást feltérképező feladat. 

 

2 - 3. nap Interjú 100 pont 

A felvételi folyamatot lezáró interjú. Témájában érinti a felvételi 
feladatokra adott megoldásokat, vizsgálja a felvételizők kulturális és 
szakmai felkészültségét, szakmai érdeklődését. Az interjúra 
mindenkitől várunk az eddig készített munkákat bemutató válogatást 
nyomtatott portfólió formájában. 

 

  Összesen: 200 pont   
 
 
 
Megjegyzések: 
 
1. Az 1. fordulóban (2023. február 20 – március 8. között) a kiadott feladat megoldását és korábban készült munkákat kell digitális formában (az előre megadott 

paramétereknek megfelelő formátumban, méretben és darabszámban) feltölteni az egyetem által meghatározott módon és helyre. A 2. forduló a nyári (2023. július 
3 - 7. között) 2 napos gyakorlati felvételi vizsga. 

2. Az interjú kivételével valamennyi vizsga anonim. 
3. A szakmai alkalmassági vizsga eredményeit (név nélkül, kódszámmal) a vizsga lezárása után a Tanulmányi Információs Központ az egyetem honlapján 2023. április 

14-ig teszi közzé. A felvételi döntés meghozatala után, a felvételi eljárás végén minden jelentkező írásbeli értesítést kap felvételi eredményéről. 
4. A felvételi összpontszámot a MOME felvételi bizottsága a maximálisan szerezhető 200 pont megkétszerezésével állapítja meg. 
5. A 2. fordulóban (gyakorlati vizsga) a jelentkezőknek a felvételi vizsgára a következő eszközöket kell magukkal hozniuk: 1. tetszőleges rajzeszközök (pl. ceruza, toll, 

filctoll, rajzszén, rajzkréta stb.) 2. modellezéshez néhány darab tetszőleges típusú (pl. karton, triplex, habkarton, hullámkarton stb.), ideálisan minimum A3-as méretű 
papírok. 3. Körző, vonalzó, íróeszközök, vágóeszközök (olló, sniccer) és ragasztószalag (cellux). 
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6. A 2. fordulóra a jelentkezőknek önéletrajzot és 1 db a felvételi kóddal megjelölt igazolványképet kell hozniuk. 
7. Az interjúra mindenkitől várunk az eddig készített munkákat bemutató válogatást nyomtatott portfólió formájában (a portfólió ajánlott formátuma: A4-es méretű, 

igényesen összefűzött lapokból álló válogatás, ami tervezési, rajzi és mintázási/plasztikai feladatok képi dokumentációját és a megértést segítő rövid szövegeket 
tartalmaz.) 

8. Az egyetem fenntartja a jogot a felvételi vizsgák időszakának, a feladatok sorrendjének, tartalmának és teljesítési módjának megváltoztatására. Az esetleges 
változásokat az egyetem a honlapján teszi közzé. 


