
 

 

BUDAPESTI METROPOLITAN EGYETEM 

MŰVÉSZETI ÉS KREATÍVIPARI KAR 

 

MÉDIA DESIGN MESTERSZAK 

Minden jelentkezőnek részletes tájékoztatást küldünk elektronikus úton a 

felvételi vizsgák időpontjáról és a technikai tudnivalókról. 

 

FELVÉTELI VIZSGA 

 

Felvételi követelmények 

1. Portfólió 

2. Szóbeli beszélgetés: tervezési és kreatív készség felmérése prezentáció 

alapján 

 

1. PORTFÓLIÓ 

 

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. 

 

Kérjük, hogy a digitális anyagokat adatfájlként töltse fel a később megadott 

tárhelyre. 

 

A beadott portfólió mellé egy rövid szöveges összegzést is csatoljon, melyben 

tájékoztatja a felvételi bizottságot munkái elkészítésének céljáról és az alkotói 

koncepcióról. Ezt kérjük, doc formátumban töltse fel a munkáit tartalmazó 

mappába. 

 



  

 

Kötelező mellékletek: 

1. Nyilatkozat, hogy a beadott munkák a jelentkező saját, önálló alkotásai. A 

nyilatkozatot itt tudja letölteni: https://www.metropolitan.hu/felveteli-vizsga 

2. Motivációs levél: kérjük, hogy mellékeljen egy rövid leírást, maximum egy 

oldalon, melyben a beadott munkáiról fogalmazza meg gondolatait, indítékait. 

3. Kérjük, hogy nyújtson be egy rövid, 1 oldalas önéletrajzot. 

4. 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. SZÓBELI BESZÉLGETÉS 

 

A beszélgetésen lehetősége lesz egyéb munkáit is prezentálni, amelyeket 

fontosnak tart képességei bemutatásához (pl. rajzok, printek, saját fotók, 

vázlatfüzetek digitális reprodukciója, interaktív installáció dokumentációja, 

internetes oldal/rendszer dokumentációja, szoftver, játék alkalmazás 

dokumentációja stb.). Animációkat, filmeket vagy számítógépes grafikákat is 

elfogadunk, ezek bemutatására az online platform alkalmas lesz. 

 

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. 

https://www.metropolitan.hu/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 1/273-24-19 (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

