RAJZ GYAKORLATI VIZSGA
Képalkotás alapképzési szak
Rajz- és vizuáliskultúra-tanár szak
A COVID-19 járvány miatt kialakult rendkívüli helyzetre tekintettel idén a felvételi vizsga
módját megváltoztattuk. A jelentkezők kizárólag elektronikusan elküldött portfóliójukkal
mutatják be szakmai felkészültségüket, elhivatottságukat, rátermettségüket.
Kérjük, hogy a portfólió összeállításakor törekedjenek tartalmi és technikai sokrétűségre, hogy
képességeiket, szakmai téren szerzett tapasztalatukat ilyen feltételek mellett is a lehető
legteljesebb módon mutathassák be.

A portfolió tartalma:
1. oldal
Rövid bemutatkozó (személyi adatok (név, cím, elérhetőség), tanulmányok
(kérjük, hogy térjen ki a szakmai tanulmányaira (amennyiben részesült
művészeti képzésben említse meg iskoláját, a szakkört, tanárait)
2. oldal
eredetiséget igazoló nyilatkozat, amely igazolja, hogy a portfólióban szereplő
összes munkát tartalmi és technikai megoldás terén egyaránt a jelentkező
készítette, nem másolatai mások szellemi termékének.
Természetesen a készítés során kapott szóbeli tanári korrektúra elfogadható.
További oldalakon:
min. 12 munka, max. 25 munka bemutatását kérjük. (Egy-egy oldalon több
összetartozó munka is szerepelhet.)
Technikai téren manuális és digitális, illetve kombinált megoldással készült
munkákat egyaránt elfogadunk, de a digitális munkák aránya nem haladhatja
meg a 40%-ot, és kizárólag manuális eszközökkel készült munka legalább 50 %ban szerepeljen.
A szakmai munkát bemutató részben a képaláírások alkalmazása kötelező (a
munka címe, vagy megnevezése, a készítés éve, technika, méretre vonatkozó
adatok mértékegység megjelölésével)
Tartalma:

modell utáni alak és portré rajzok, esetleg festmények (min. 2 munka)
stúdium szerű tárgy- és térábrázolás, csendélet fekete-fehér tónusos és színes
megoldások (min. 3 munka)
szakra irányuló önálló munkák (min. 5 munka)

Megadott kreatív tervezési feladat:
Saját monogram tervezése, és annak fekete-fehér síkbeli kivitelezése, valamint színes
eszközökkel, vagy térbeli kompozícióval történő kreatív felhasználása egyéni módon.
Kérjük a tervezés folyamatának bemutatását, valamint az elkészült kreatív megoldások,
makettek dokumentálását.

A portfólió maximális mérete:
10 Mb
1 (lapozható) fájl, formátuma PDF (esetleg PPT)
(Indokolt esetben tartalmazhat max. 2 perces videót)

Értékelés
Képalkotás alapképzési szakon:
Elérhető pontszám: maximum 200 pont
Tanulmány jellegű munkák: max. 60 pont
Önálló kreatív munkák: max. 60 pont
Megadott kreatív feladat dokumentációja: max. 60 pont
Bemutatkozó rész és a portfolió felépítése: max. 20 pont
10 féléves rajz- és vizuáliskultúra-tanár szakon:
Elérhető pontszám: maximum 100 pont
Tanulmány jellegű munkák: max. 30 pont
Önálló kreatív munkák: max. 30 pont
Megadott kreatív feladat dokumentációja: max. 30 pont
Bemutatkozó rész és a portfolió felépítése: max. 10 pont
4 féléves rajz- és vizuáliskultúra-tanár szakon:
Elérhető pontszám: maximum 90 pont
Tanulmány jellegű munkák: max. 27 pont
Önálló kreatív munkák: max. 27 pont
Megadott kreatív feladat dokumentációja: max. 27 pont
Bemutatkozó rész és a portfolió felépítése: max. 9 pont

