FELVÉTELI VIZSGAKÖVETELMÉNY - ALAPKÉPZÉS

MOZGÓKÉP ALAPKÉPZÉSI SZAK, FILM- ÉS TELEVÍZIÓRENDEZÉS SZAKIRÁNY,
2021.
GYAKORLATI VIZSGA
A felvételi vizsga három fordulóból áll:
1. forduló: dokumentumok benyújtása
2. forduló: írásbeli szakasz
3. forduló: szóbeli szakasz
Az egyes fordulók után a jelentkezők továbbjutásáról a felvételi bizottság dönt, melynek
eredményei a Kari honlapon lesznek közzétéve a felvételi azonosítószámok alapján.
Felvételi vizsgadíj: 4.000 Ft
(ennek átutalási bizonylatát a vizsgázó köteles feltölteni a Kari honlapon található felületre 2021.
április 14-ig)
A képzés sajátosságaiból adódóan a jelentkezéshez az angol nyelv középszintű ismerete
szükséges!
1. forduló: Dokumentumok benyújtása (2021. április 19-21. között)
Beadandó dokumentumok:
a. A jelentkező eddigi mozgóképpel kapcsolatos tapasztalatainak és tevékenységeinek rövid
szöveges összefoglalása max. fél oldalban (pl. mozgóképes alkotómunka, alkotómunkában
való részvétel, mozgóképes rendezvények szervezésében való részvétel, workshopokon
való részvétel stb.). (10 pont)
b. Egy, a jelentkező által korábban készített, maximum 3 perces, bármilyen műfajú
mozgóképes munka. A videót kérjük egy online videómegosztó platformra nyilvánosan
elérhető formában feltölteni, és a linket elküldeni. (20 pont)
c. Egy maximum egyoldalas filmterv (amely nem azonos a beküldött mozgóképes munkával),
amely tartalmazza a tervezett mű témáját, műfaját, az elkészítés módjára vonatkozó rövid
leírást, valamint a mű hosszát és a tervezett megjelenés helyét. (10 pont)
d. Nyilatkozat arról, hogy a feltöltött anyagok a jelentkező saját, önálló alkotásai.
A szöveges dokumentumokat PDF formátumban kérjük benyújtani. Minden feltöltött
dokumentum nevének tartalmaznia kell a jelentkező teljes nevét és a felvételi azonosító számát! A
benyújtás pontos módjáról információt itt talál: http://film.elte.hu/felveteli/
Az írásbeli vizsga letételének feltétele, hogy a jelentkező a beadandó dokumentumokat 2021.
április 19-21 között az ELTE BTK Filmtudomány Tanszék által meghatározott módon
hiánytalanul benyújtsa.
Tájékoztatjuk, hogy az anyagok beadásának elmulasztása vagy bármely dokumentum hiánya az
írásbeli vizsgából, egyúttal a felvételi eljárásból való kizárást vonja maga után.
Nem tehet írásbeli vizsgát az a jelentkező, akinek az első forduló során beadott
dokumentumainak eredménye nem éri el a 20 pontot.

2. forduló: Írásbeli szakasz (2021. május 17-19. között)
Írásbeli feladatsor, általános műveltségi kérdésekkel és kreatív írásbeli feladatokkal. (60 pont)
Nem tehet szóbeli vizsgát az a jelentkező, akinek az írásbeli eredménye nem éri el a 30 pontot.
3. forduló: Szóbeli szakasz (2021. június 14-22. között)
A Felvételi Bizottság által 2021. június 14. napján kiadott kreatív feladat megvalósítása. (100 pont)
- A szóbeli vizsga első napján a jelentkező a Felvételi Bizottságtól megkapja a kreatív feladatot
- A szóbeli vizsga második napján a jelentkező a Felvételi Bizottságnak bemutatja a kreatív
feladat megvalósítását. A vizsga során a bizottság megvitatja a jelentkezővel a feltöltött
dokumentumokat, az írásbeli vizsgafeladatokat és az elkészített kreatív feladatot.
- A szóbeli vizsga során rövid, angol nyelvű beszélgetés várható szakmai és általános
műveltség témakörében.
A Felvételi Iroda elektronikus úton tájékoztatja a jelentkezőket a szóbeli vizsganap
időpontjáról és módjáról.
Felvételi pontok számítása
A gyakorlati vizsgára adható maximális pontszám 200. Az eredmény kétszerezésével számítják az
összpontszámot, amely maximum 400 pont lehet. Ennek értelmében tanulmányi pontot, valamint
többletpontot az Intézmény nem számol.
A vizsgarészek pontozása:
1. Dokumentumok benyújtása: 40 pont
2. Írásbeli szakasz: 60 pont
3. Szóbeli szakasz: 100 pont

