
 

 

BUDAPESTI METROPOLITAN EGYETEM 

MŰVÉSZETI ÉS KREATÍVIPARI KAR 

 

TELEVÍZIÓS MŰSORKÉSZÍTŐ MESTERSZAK 

Minden jelentkezőnek részletes tájékoztatást küldünk a felvételi vizsgák 

időpontjáról a technikai tudnivalókról elektronikus úton. 

 

A FELVÉTELI MENETE 

 

1. FORDULÓ: ALKALMASSÁGI VIZSGA 

 

A felvételiző filmkészítői tevékenységének megismerése, alkotói, kreatív 

készségének felmérése beküldött anyagok alapján. 

 

Az alább felsorolt kötelező mellékletek töltendők fel egy később megadott 

szerverre: 

 

A felvételiző feltölt: 

1. Egy kb. öt perces összeállítást a portfoliójából, 

2. Önéletrajzot (szakmai tevékenységek felsorolásával) (maximum 2 oldal), 

3. Motivációs levelet (maximum 1 oldal), 

4. A felvételi eljárási díj befizetését igazoló dokumentum.  

(Kérjük, hogy a felvételi vizsga díját csak az után fizesse be, miután megkapta e-

mailes tájékoztatónkat, melyben szerepel a METU által adott egyedi személyi 

kódja. A levél megérkezéséig türelmét kérjük!) 

5. egy nyilatkozatot, hogy a beadott munkák a saját, önálló alkotásai.  

A nyilatkozatot itt tudja letölteni: 

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

 

Ezzel együtt a felvételiző elküldi email és skype címét.  

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


  

 

2. FORDULÓ: GYAKORLATI VIZSGA 

 

Feladatkiadás módja: E-mailben 

 

Feladat: 

a/ Esszé. A felvételi napon kör-email-ben, annak a.) pontjában minden 

felvételiző értesítést kap arról, hogy milyen címen keresse a Youtube-on azt 

a filmet, amit a bizottság megtekintésre kijelölt. Erről kell egy esszét írni 

minimum 15, maximum 20 gépelt sorban Times New Roman betűtípussal, 

12-es betűmérettel.  A film hossza kb. 20 perc. Az email elküldésétől 

számított 3 perc múlva kell elkezdeni a film megtekintését.  A film hossza 

után számított 40 perc alatt kell megírni és visszaküldeni a jelölt nevének 

feltüntetésével a dolgozatot a feladó email címére. A feladás időpontja 

számít. Aki késve küldi, kizárja magát ebből a feladatból. 

 

b./ Szóbeli vizsga Skype-on. A jelentkezőket 5-ös csoportokba osztjuk. 

Megjelöljük azt a másfél órás intervallumot, amíg az adott csoportba 

beosztott felvételizőknek feltétlenül gépközelben kell lenniük. A 

felvételizőkkel személyenként beszél a Felvételi Bizottság. 

 

A felvételizőnek a beszélgetésen lehetősége lesz a beadott portfólióját kiegészítő 

magyarázatokkal ellátni, kommentálni, valamint a Bizottság kérdéseire válaszolni.  

 

Ehhez a vizsgarészhez stabil internetkapcsolat, valamint videobeszélgetésre 

alkalmas, kamerával, hangszóróval és mikrofonnal ellátott digitális eszköz 

szükséges. 

 

Megjegyzés mindkét fordulóhoz 

A fordulókkal kapcsolatos technikai részletekről (hova kell feltölteni a feladatokat, 

milyen platformon valósul meg a szóbeli beszélgetés stb.) e-mailben küldünk 

tájékoztatást. 

 

--------------------------------------------------- 



  

 

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 1/273-24-19 (hétköznap 9 és 16:30 között) 

 

 

 

Sok sikert kívánunk a felvételihez! 

 

 

Dr. Bátori Zsolt PhD s.k. 

Dékán 

Művészeti és Kreatívipari Kar 

mailto:felveteli@metropolitan.hu

