
 

 

 

BUDAPESTI METROPOLITAN EGYETEM 

MŰVÉSZETI ÉS KREATÍVIPARI KAR 

 

FORMATERVEZŐ MŰVÉSZ MESTERSZAK 

Minden jelentkezőnek részletes tájékoztatást küldünk a felvételi vizsgák 
időpontjáról és a technikai tudnivalókról elektronikus úton. 

 

A FELVÉTELI VIZSGA 
 

Felvételi követelmények 

1. Portfólió 

2. Felvételi beszélgetés: tervezési és kreatív készség felmérése online 

prezentáció alapján 

Beadandó anyagok: portfólió + nyilatkozat + arcképpel ellátott motivációs levél 

 

1. Portfólió 

A portfólió – formai és alaki megkötöttség nélkül – minden olyan lényegi 

dokumentumot tartalmazzon – az egyes bemutatott feladatokhoz kapcsolódó 

érdemi információkkal –, amelyet a jelentkező addigi szakmai életében fontosnak 

tart (BA/BSC-képzésben v. egyéb szervezett képzésben teljesített és képzésen 

kívüli munkákat, szakmai eredményeket, esetleg művészeti stúdiumokat is). A 

szakmai (formatervezés/design) munkák lehetnek: szabadkézi és v. számítógépes 

rajzok, modellek, vagy elkészült tárgyak fotói, animációk stb. 

A teljes anyag mérete ne haladja meg a 30 MB-t. 



  

 

Kötelező mellékletek: 

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

itt tudja letölteni: http://metropolitan.hu/muveszet/felveteli/felveteli-vizsga 

 Motivációs levél a következőkre térjen ki: hol és mely területen végezte az 

alapképzését, miért választja a formatervezést továbbtanulási 

lehetőségként, személyesen miért tartja vonzónak a formatervezést/designt, 

a szakma mely területe érdekli leginkább, mely képességeit szeretné 

fejleszteni, mit szeretne (még) tanulni, vannak-e és ha igen, milyen elvárásai 

vannak a METU Formatervező művész szak képzésétől? 

 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!) 

 

2. Felvételi beszélgetés 

A beszélgetés célja felmérni és megismerni a jelentkező indítékait és véleményét, 

melynek tartalma a következőket érinti: előtanulmányok tanulságai, szakmai (v. 

egyéb személyes) motiváció, szakmai és egyéb érdeklődési terület(ek), saját 

szakmai elvárások, szakmai jövőkép, (hazai és nemzetközi) szakmai tájékozottság, 

a jelentkezőnek a designról és szakmai világképéről alkotott gondolatai, 

elképzelései stb. Fogalmazza meg rövid, közép és hosszútávú terveit az elvégezni 

kívánt szakma tükrében. A beszélgetés alkalmával lehetősége lesz a 

jelentkezőnek is kérdéseket feltenni a bizottsághoz. 

 

Ehhez a vizsgarészhez stabil internetkapcsolat, valamint videobeszélgetésre 

alkalmas, kamerával, hangszóróval és mikrofonnal ellátott digitális eszköz 

szükséges. 

 

Megjegyzés a fordulókhoz 

A fordulókkal kapcsolatos technikai részletekről (hova kell feltölteni a 

dokumentumokat, milyen platformon valósul meg a szóbeli beszélgetés stb.) e-

mailben küldünk tájékoztatást. 

***** 

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


  

 

A felvételi 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 felvételivel kapcsolatban bármilyen kérdése van, forduljon bizalommal a 

Felvételi Információs Irodánkhoz az alábbi elérhetőségeken: 

 E-mail: felveteli@metropolitan.hu 

 Telefon: 06 1/273-2419 (hétköznap 9 és 16:30 között) 

 

Sok sikert kívánunk a felvételihez! 

 

 

Dr. Bátori Zsolt PhD s.k. 

Dékán 

Művészeti és Kreatívipari Kar 
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