
 

 

 

 

Pótfelvételi tájékoztató 

 

MÉDIA DESIGN MESTERSZAK 

 

A felvételi vizsgán történő részvétel 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. 

 

 

 

A felvételi menete 

Dátum 2019. augusztus 21. szerda 

I. Vizsgarész: Portfólió, önéletrajz, motivációs levél beadása 

Időpont: 10:30  - 11:00 

Campus: 1077 Budapest, Rottenbiller u. 17-19. 

Helyszín: M309 

II. Vizsgarész: Felvételi beszélgetés 

Dátum: 
2019. augusztus 21 

Felvételizőnként eltérő, a honlapon megjelölt napon és időpontban! 

Időpont: 11:30 - 14:00 

Campus: 1077 Budapest, Rottenbiller u. 17-19. 

Terem: M309 

 

 



  

 

 

I. Vizsgarész 

Portfólió, önéletrajz és motivációs levél beadása 

 

Portfólió: 
Adható pontszám: maximum 30 pont. 

 

A portfóliónak tartalmaznia kell a jelentkező szakmai kompetenciáit tükröző alkotásokat. Minden 
olyan megvalósult mű vagy munkaterv részét képezheti, mely a média design szakterületét érinti, 
legyen az interaktív installáció, audiovizuális tartalom (videó, animáció, hangdesign stb.), projection 
mapping esemény dokumentációja, számítógépes játék, 3D, 2D grafika vagy látványterv, webes 
tartalmak, UX design, számítógépre vagy mobil eszközre tervezett alkalmazás, kreatív szervezői 
tevékenységek leírása vagy a szakmába vágó elméleti alkotás.  
Kérünk, hogy a digitális anyagokat pendrive adathordozón, adatfájlként add le, 1 

példányban. 

 

A beadott portfólió mellé egy rövid szöveges összegzést is csatolj, melyben tájékoztatod a 

felvételi bizottságot munkáid elkészítésének céljáról és az alkotói koncepcióról. Ezt kérünk, 

doc formátumban írd fel a pendrive hordozóra. 

A portfólió terjedelme nincs megszabva, de minden esetben rendszerezettnek, jól átláthatónak kell 

lennie. 

 

Fényképes önéletrajz és motivációs levél legfeljebb A4-es terjedelemben. 

 

 Minden digitális munkát vagy azok dokumentációját általános formátumokban (állókép 

esetén: jpg, tif, png, mozgókép esetén: mov, wmv, mp4, mpeg) szükséges beadni. 

 Kép és mozgóképszerkesztő szoftverek vagy más speciális szoftverek projektfájljait nem áll 

módunkban elfogadni.  

 

Benyújtandó melléklet: 

Nyilatkozat arról, hogy a beadott munkák a saját, önálló alkotásaid. A nyilatkozatot a 

METU honlapjáról tudod letölteni: https://www.metropolitan.hu/media-design-mesterszak-

felveteli-vizsga 

A regisztrációhoz és az anyag leadásához 

- a pótfelvételi vizsgadíj befizetéséről, illetve az átutalásról szóló igazolás vagy 
fénymásolatának bemutatása, valamint 

- személyazonosságot igazoló dokumentum bemutatása (érvényes személyi igazolvány, 
útlevél vagy jogosítvány) szükséges. Amennyiben magad helyett egy rokonodat, vagy 
ismerősödet bízod meg a munkák leadásával, akkor ehhez szükség lesz egy hivatalos 
írásbeli meghatalmazásra is. 

 

 

 

https://www.metropolitan.hu/media-design-mesterszak-felveteli-vizsga
https://www.metropolitan.hu/media-design-mesterszak-felveteli-vizsga


  

 

II. Vizsgarész: Felvételi beszélgetés 

 

Adható pontszám: maximum 69 pont. 

 

A beszélgetés során a korábban készült alkotások (portfólió) prezentációja mellett szó esik majd 

személyes szakmai motivációidról, tapasztalataidról, Téged inspiráló alkotókról és a jövőbeli 

szakmai terveidről, elképzeléseidről. A beszélgetés során továbbá lehetőséged nyílik olyan munkák 

bemutatására, melyek a korábban beadott portfólióból kimaradtak. 

Természetesen igyekszünk tartani az ütemezést, de az előzetes tapasztalatok alapján a 

beszélgetések időbeosztása csúszhat, így kérjük, hogy saját ellátásodról előre gondoskodj és 

készülj fel egy hosszabb napra! 

 

Készülj fel arra, hogy ez egy hosszú nap lesz, amelyen lehet, hogy viszonylag sokat kell 

várakoznod a felvételi beszélgetésre.  

A beszélgetések időbeosztása - az előzetes tapasztalatok szerint – csúszhat, így kérjük, 

hogy saját ellátásodról (étel-ital) előre gondoskodj és készülj fel az esetleges jelentős 

időbeni csúszásokra is! 

 

Ha a pótfelvételivel kapcsolatban bármilyen kérdésed van, fordulj bizalommal Felvételi 

Információs Irodánkhoz az alábbi elérhetőségeken: 

E-mail: felveteli@metropolitan.hu 

Info telefon: 06 1/273-24-19 (hétköznap 9-16:30 óráig) 

Sok sikert kívánunk a felvételihez! 

Üdvözlettel, 

Budapesti Metropolitan Egyetem  

Művészeti és Kreatívipari Kara 

2019. augusztus 2. 
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