
 

 

 

 

ANIMÁCIÓ MESTERSZAK 
 

Minden jelentkezőnek részletes tájékoztatót küldünk a felvételi vizsgák időpontjáról 
és helyszínéről postai és elektronikus úton is. 

 

I. vizsgarész - Portfólió, önéletrajz és motivációs levél beadása 
 

Portfólió  

 

A portfólió az eddigi alkotásaidból készült válogatást tartalmazza. Az animáció 

műfajához kapcsolódó művek mellett szerepelhet benne bármely más vizuális területhez 

kötődő munka vagy annak dokumentációja is. A leadott anyagok javasolt formátuma 

digitális, de indokolt esetben, az alkotás műfajától függően hagyományos formátumú is 

lehet (rajz, képregény, festmény, fotó, print, stb.). 

 

Kérünk, hogy a digitális anyagokat adathordozón (pendrive vagy dvd lemez) add le, 

2 példányban. Hagyományos formátum esetén az alkotásokat zárható mappába 

rendezve kérjük leadni. A mappán és az adathordozókon is tüntesd fel jól olvashatóan a 

neved és a felvételi kódod. 

 

A beadott portfólió mellé egy rövid szöveges összegzést is mellékelj digitális 

formában, melyben tájékoztatod a felvételi bizottságot munkáid elkészítésének 

céljáról és az alkotói koncepcióról.  

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: avi, mov, wmv, mp4, mpeg) 

szükséges beadni. 

 Kép és mozgóképszerkesztő szoftverek vagy más speciális szoftverek projektfájljait 

nem áll módunkban elfogadni.  



  

 

 

A felvételi munkák leadásához a személyi igazolványod bemutatása kötelező, 

amennyiben magad helyett egy rokonodat, vagy ismerősödet bízod meg a munkák 

leadásával, akkor ehhez szükség lesz egy hivatalos írásbeli meghatalmazásra is. 

 

II. vizsgarész - Felvételi beszélgetés 

 

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 leadott 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! 

 

Ha a felvételivel kapcsolatban kérdésed van, fordulj bizalommal Felvételi 
Információs Irodánkhoz az alábbi elérhetőségeken: 

 E-mail: felveteli@metropolitan.hu  

 Info telefon: 06 1/273-24-19 (hétköznap 8-16 óráig) 

Sok sikert kívánunk a felvételihez! 

 

Üdvözlettel, 

Budapesti Metropolitan Egyetem  

Művészeti és Kreatívipari Kara 
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