
 

 

 

Pótfelvételi tájékoztató 

 

ANIMÁCIÓ MESTERSZAK 

 

A pótfelvételi menete: 

Dátum: 2019. augusztus 21. szerda 

Regisztráció: A pótfelvételi vizsgadíj befizetéséről / átutalásáról szóló igazolás, valamint a 
személyazonosságot igazoló okmány bemutatásával 

Időpont: 10:00 - 10:30 

Helyszín: 1077 Budapest, Rottenbiller utca 17. 

Terem: M106 

I. vizsgarész: Portfólió, önéletrajz és motivációs levél beadása 

Időpont: 10:00 - 10:30, a regisztráció alkalmával 
 
Terem: 

 
M106 

II. vizsgarész: Felvételi beszélgetés 

Időpont: 10:30 – 13:00 

Terem: M106 

 

 

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.  

 

Adható pontszám: max. 30 pont 

 

További benyújtandó mellékletek: 

Nyilatkozat, hogy a beadott munkák a felvételiző saját, önálló alkotásai.  

A nyilatkozat az alábbi linkről letölthető: https://www.metropolitan.hu/animacio-mesterszak-felveteli-

vizsga 

 

 

II. vizsgarész - Felvételi beszélgetés 
 

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

személyes szakmai motivációkról és tapasztalatokról, inspiráló alkotókról, a jelentkező jövőbeli 

szakmai terveiről, elképzeléseiről. 

 

Adható pontszám: max. 69 pont 

 

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! 

 

 

 

 

https://www.metropolitan.hu/animacio-mesterszak-felveteli-vizsga
https://www.metropolitan.hu/animacio-mesterszak-felveteli-vizsga


  

 

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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