ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM GYAKORLÓ SZAKGIMNÁZIUM
Cím: 3300 Eger, Bartók tér 4.

tel.: 36/510-412 fax: 36/510-416 web: www.mozgokep-animacio-grafika.hu

e-mail: valoczi.krisztina@uni-eszterhazy.hu

Jelentkezési lap szakközépiskolai képzésre
Az adatlapot nyomtatott nagy betűkkel kell kitölteni!
Postára adási határidő: 2020. augusztus 25.
(A jelentkezési lapot a 3300 Eger, Bartók tér 4. címre kell visszaküldeni.)
A hagyományos papír alapú jelentkezés mellett, lehetőség van online felvételi eljárásban is részt venni.
Erről bővebben weboldalunkon talál információt: http://www.mozgokep-animacio-grafika.hu/felveteli/

A jelentkező adatai:
Neve: ............................................................................................................................................................................
Születési helye: ............................................................................................... Születési ideje: ....................................
Anyja leánykori neve: ...................................................................................................................................................
Lakcíme (értesítési cím): .................... irsz. ................................................................................................... helység,
.............................................................................................................................. út, utca, tér ............................ hsz.
E-mail: .......................................................... Telefonszáma: .................................... Mobil: ......................................
Szülő, gondviselő elérhetősége (név, cím, e-mail és telefon): ......................................................................................
......................................................................................................................................................................................

Tanulmányok:
Érettségi bizonyítványának sorszáma: ..........................................................................................................................
A bizonyítványt kiállító iskola: ........................................................................................................................................
Címe: .............................................................................................................................................................................
Nyelvvizsga bizonyítvány száma (amennyiben van): ....................................................................................................

Választott szak (Kérjük, tegyen egy X jelet a megfelelő négyzetbe, amennyiben több szak is érdekli, rangsorolja számmal – a
szakok rangsorolása javasolt):

q Grafikus

q Mozgókép- és animációkészítő

Rendelkezik-e valamilyen OKJ-s végzettséggel
Kollégiumot igénylek:

q igen
q igen

q Festő
q nem
q nem

Kötelezően csatolandó mellékletek:
- Érettségi bizonyítvány másolata Nyelvvizsga bizonyítvány másolata (amennyiben a jelentkező rendelkezik OKJ-s végzettséggel)

OKJ-s bizonyítvány másolata

______________________________ , _____________ év ________ hó _______ nap

____________________________

Jelentkező

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Intézményünkben érettségi utáni, középfokú OKJ-s szakképzésekből válogathatnak a jelentkezők. Nappali iskolarendszerű oktatás
keretében szervezett képzéseink ingyenesek. Kollégiumi elhelyezési lehetőséget tudunk biztosítani.
Szakképzéseinkre csak érettségivel rendelkező, vagy 2019-ben érettségi bizonyítványt szerző diákok jelentkezhetnek a hátoldalon
található jelentkezési lap kitöltésével.
A korhatár: 25 év*. Jelentkezési díj NINCS! Felvételi formája: elbeszélgetés, amelyről minden jelentkezőt levélben értesítünk. Az
elbeszélgetésre hozzon magával minimum 8 db saját készítésű rajzot, festményt, művészeti alkotást, fotót, mozgóképet vagy
animációt. Az online felvételinél lehetőség van digitális módon munkák (rajzok, fotók, mozgóképek vagy animációk) feltöltésére
http://www.mozgokep-animacio-grafika.hu/felveteli/
1.
A szakképesítés megnevezése
OKJ azonosítója
A képzés módja
A képzés időtartama
A jelentkezéshez szükséges
előképzettség
A képzés rövid bemutatása

Grafikus
54 211 04
Nappali rendszerű
2 év
Érettségi vizsga

A szakképesítés megnevezése
OKJ azonosítója
A képzés módja
A képzés időtartama
A jelentkezéshez szükséges
előképzettség
A képzés rövid bemutatása

Mozgókép- és animációkészítő
54 213 03
Nappali rendszerű
2 év
Érettségi vizsga

A szakképesítés megnevezése
OKJ azonosítója
A képzés módja
A képzés időtartama
A jelentkezéshez szükséges
előképzettség
A képzés rövid bemutatása

Festő
54 211 03
Nappali rendszerű
2 év
Érettségi vizsga

A grafikus tervezőstúdiókban, reklámügynökségeknél, könyv- és lapkiadóknál vagy saját vállalkozásban végzi szakmai
tevékenységét. Munkája során vezetőtervező mellett a grafikai tervezési folyamatban különböző szakirányú
tevékenységeket és kisebb önálló tervezési munkát végez.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
•
információ- és anyaggyűjtést végezni, terveket, vázlatokat, költségvetést készíteni,
•
komplex tervezőgrafikai munkálatokban részt venni, mint szakértő munkavállaló: emblémák, szimbólumok,
piktogramok, különböző kiadványok, hirdetések, plakátok grafikai terve, cégarculatok, termékarculatok,
reklámkampányok, csomagolástervezési feladatok, illusztrációk, szakillusztrációk, infografikai munkák,
online és mozgóképes megjelenések grafikai tervezésének munkafázisaiban részt venni,
•
munkája során professzionális grafikai programokat és eszközöket kezelni, kép- és szövegszerkesztési
munkát végezni, hasznosítani manuális rajzi és illusztrációs tudását, a végfelhasználás szerint nyomdai és
technológiai előkészítést végezni, prezentálni, archiválni, kapcsolatot tartani a megrendelővel, előkészíteni és
leadni a kész grafikai munkát.

2.

A mozgókép-készítő szakember a mozgófilm, videó-film, rajzfilm, számítógép animáció területén szakszerűen kezeli és
alkalmazza számítógépi kép- és hangkezelő programokat, valamint az ide kapcsolódó fotó, film, TV videó és világítás és
hangtechnikai berendezéseket.
Az animációs stúdiók különféle területein beállításirajz-készítő, képes forgatókönyv (storyboard)-rajzoló, sík- és
plasztikus figuratervező, mozdulattervező-rajzoló, háttérfestő, számítógépes munkatárs feladatokat lát el.
TV és filmstúdiókban segédoperatőri, világítástechnikai, hangtechnikai és számítógépes grafikus asszisztensi
munkakörökben eredményesen dolgozik.
Szakmai vizsgáinak befejeztével a szakág különféle területein, felsőfokon folytathatja tanulmányait.

3.

A festő olyan vizuális, művészeti alapképzettséggel, rajzi, festészeti ismeretekkel rendelkező szakember, aki a festészet
különböző területein (táblakép, festészeti feladatok) esztétikai, szakmai feladatokat lát el.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
•
alkalmazni a kor követelményeinek megfelelő technikai eljárásokat
•
ismerni a korszerű szakmai szemléleti elvárásokat
•
széleskörű szakmai, művészi, művészettörténeti tudása alapján tervezési és gyakorlati feladatok
megoldására önálló vállalkozóként is,
•
továbbá tanulmányai folytatására művészeti főiskolákon, egyetemeken.

További információk a szakképzés szakjairól:
Web: www.mozgokep-animacio-grafika.hu E-mail: valoczi.krisztina@uni-eszterhazy.hu Fax.: 36/510-416 Tel.: 36/510-412
*Iskolai rendszerű nappali képzés korhatára
Nappali rendszerű iskolai oktatásban, abban az évben kezdheti utoljára a tanuló a tanévet, amelyben betölti a 25. életévét. Ha azonban
az általános iskola első évfolyamát a hetedik életévében kezdte meg, vagy ha olyan szakképzésben vesz részt, amelyben a szakképzési
évfolyamok száma meghaladja a kettőt, akkor abban az évben kezdheti utoljára tanévet, amelyikben a 25. életévét betölti. A sajátos
nevelési igényű tanuló esetén, valamint a súlyos beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetén, továbbá, ha
a tanulmányi követelményeket azért nem tudták teljesíteni, mert a tanuló tartós gyógykezelés alatt állt, a fentiekben meghatározott
életkorhoz három évet hozzá kell számítani. Kitolódik a korhatár akkor is, ha a szakképzési évfolyamok száma kettőnél több.
Második szakképesítés
A tanuló - a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanuló kivételével - második szakképesítés megszerzésére
irányuló képzést kizárólag felnőttoktatásban kezdhet. (2011. évi CLXXXVII. törvény, 34/A § (4))

