RIPPL-RÓNAI MŰVÉSZETI KAR
Fotográgia alapszak
A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei
A fotográfia alapképzési szak alkalmassági és gyakorlati vizsgájának időpontja:
- Az alkalmassági vizsgára elektronikusan beadandó anyagok elküldése: 2018. június 04-10.
- A gyakorlati vizsga ideje és helye: 2018. június 25-26.
- Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar, Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.

Alkalmassági vizsga
A felvételi eljárás alkalmasságot vizsgáló szakaszában a jelentkező elektronikusan elküldi a pályázati
anyagát 2018. június 04-10. éjfél (CET) között kef.felveteli@gmail.com e-mail címre.
Technikai paraméterek: beadandó min. 10 - max. 15 egyedi képekből álló portfólió vagy min. 10 - max.
15 képből álló összefüggő képsorozat. A képek hosszanti oldala egyenként min. 1200 - max. 2000
pixel, a fájlok kiterjesztése JPG, színbontása Adobe RGB vagy sRGB. A képek zip fájlba
tömöríthetőek.
A képfájlok elnevezése a következő legyen: VezeteknevKeresztnevKepcim01.jpg;
VezeteknevKeresztnevKepcim02.jpg stb.
Rövid, max. 300 szavas műleírás mellékelhető .doc vagy .pdf fájlként.
A saját munkákból álló válogatás (portfólió), amelyen keresztül lemérhető a jelentkező szakmai
felkészültsége, témáját és fotográfiai műfaját tekintve kötetlen.
Az eredményekről a jelentkezőket 2018. június 18-ig levélben és e-mailben értesítjük.
Az alkalmassági vizsga értékelése:
Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a Felvételi Bizottság a bírálati
szempontok mérlegelése alapján a „nem felelt meg” minősítéssel tanácsol el.
Az alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezők továbbjutnak a felvételi eljárás második fordulójára, a
gyakorlati vizsgára.
Az eredményekről a jelentkezőket 2018. június 18-ig levélben értesítjük.
Gyakorlati vizsga
Gyakorlati vizsga: I. szakasz/írásbeli teszt:
A vizsga ideje: 2018. június 25. 10.00 óra
Fototechnika, fotótörténet, általános műveltségi teszt megoldása, megadott irodalom alapján.
Gyakorlati vizsga: II. szakasz/gyakorlati feladat:
A vizsga ideje: 2018. június 25. 12.00 óra
Fényképezés az aznap kihirdetett téma alapján, digitális fényképezőgéppel. A képeket a Kar
számítógépes termeiben elhelyezett gépein is fel lehet dolgozni.
Gyakorlati vizsga: III. szakasz/elbeszélgetés:
A felvételi folyamatot lezáró személyes bemutatkozás, amely során a jelentkező szakmai
kompetenciái, művészeti tájékozottsága és prezentációs készsége lemérhető. Az interjún bemutatásra
kerül az előző napi feladat képanyaga és az alkalmassági vizsgára előzetesen beadott portfólió
nyomtatott változata, amit a jelentkező a beszélgetésre magával hoz.
A vizsga ideje: 2018. június 26. 9.00 óra
Ajánlott irodalom (az írásbeli feladatsorhoz):
- Baki Péter (szerk.): Fényképészet. Magyar Fotográfiai Múzeum/Magyar Fotóművészek Szövetsége,
Kecskemét/Budapest, 2007.
- Baatz, Willfried: Fotográfia. Kossuth Kiadó, Budapest, 2002.
- Marien, Mary Warner: A fotográfia nagykönyve - A fényképezés kultúrtörténete. Typotex, Budapest,
2011.
A jelentkezők az alábbi eszközöket hozzák magukkal a gyakorlati felvételi vizsgára:
- digitális fényképezőgép,
- pendrive vagy egyéb adathordozó,
- nyomtatott portfólió.

Megszerezhető összpontszám: 200 pont
- teszt: 40 pont
- beadott képek: 40 pont
- fotózási feladat: 60 pont
- szóbeli vizsga, beszélgetés: 60 pont
Felvételi pontok számítása
A gyakorlati vizsgán 200 pont szerezhető, amelyet kétszereznek. Többletpont nem számítható.
Megszerezhető összpontszám: 200 pont
- teszt: 40 pont
- beadott képek: 40 pont
- fotózási feladat: 60 pont
- szóbeli vizsga, beszélgetés: 60 pont

Képalkotás alapszak
Képalkotás alapképzési szak (Nappali - Levelező)
A Képalkotás alapképzési szaknál festő/grafikus és mozgóképkultúra- és média szakirány közül
lehet választani. Már az alkalmassági vizsgára a szakirányhoz igazodó munkákkal pályázzon a
jelentkező (l. részletesebben később)! A felvételt nyert hallgatónak az első év folyamán nyújtott
teljesítménye alapján lehetősége van a szakon belüli szakirány változtatásra, amelyről az intézmény
dönt.
A szakmai felvételi tehát két szakaszból áll.
Az első szakasz: szakmai alkalmassági vizsga.
A második szakaszban a szakmai alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezőnek gyakorlati vizsgát kell
tennie.
A gyakorlati vizsga a jelentkező szakonként, pontosabban szakirányonként elvárt kreatív tervezésialkotói gyakorlataiból, valamint az alkalmassági vizsgára hozott anyagainak elemzéséből, illetve
elbeszélgetésből áll (l. részletesebben később).
Alkalmassági felvételi vizsga ideje: 2018. április 23. – 2018. július 6.
Gyakorlati felvételi vizsga ideje: 2018. április 23. – 2018. július 6.
Képalkotás (Festő/grafikus) szakirány
1. Az alkalmassági vizsga követelményei:
A jelentkezőnek tíz darab saját munkát kell bemutatnia. A 10 munka közül legalább 5 darabnak
minimum A/2 méretű tanulmány-rajznak/festménynek kell lenni tárgy-, tér- és emberi figura ábrázolása
tárgykörben. A felvételi bizottság tagjai szakmai tájékozódás céljából kérdéseket tehetnek fel a
jelentkező felkészültségével és a benyújtott munkákkal kapcsolatban.
Az alkalmassági vizsga bírálati szempontjai:
– Vizuális érzékenység, érettség, a professzionalitás irányába mutató szemléletmód
– Vizuális kreativitás, nyitottság
– Képzőművészeti alapképzettség (alapvető rajzi alapok, grafikai és festészeti technikák gyakorlott
használata, a tér-, forma- és az emberábrázolásban)
– Kompozíciós készség
– Művészettörténeti alapképzettség
– Kortárs művészeti tájékozottság
A munkák elbírálásának folyamata:
Az alkalmassági felvételi a jelentkező mappájának bemutatásából áll. Az első szakasz időpontjában
minden felvételizőnek személyesen kell bemutatnia tehát egy tíz darab, saját munkáiból álló
válogatást, a szak, azon belül is a szakirány specifikumához igazodva, amelyen keresztül lemérhető a
jelölt szakmai felkészültsége.
A felvételi bizottság azt dönti el, hogy a jelentkező felkészültsége alapján alkalmasnak mutatkozik-e a
Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar Képalkotás BA szakának elvárásai, szakmai
kompetenciái alapján a gyakorlati vizsgára való bekerülésre. Az alkalmassági vizsgára hozott
munkákat, azok szakmai színvonalát ítéli meg a bizottság több tényező, a bírálati szempontok
figyelembevételével, a maga komplexitásában.

2. Gyakorlati vizsga
A gyakorlati vizsgák idejéről és helyéről, valamint az egyéb szükséges információkról a Kaposvári
Egyetem e-mailben tájékoztatja a jelentkezőket.
Az alkalmassági vizsgán megfeleltek egynapos gyakorlati vizsgán vesznek részt, amelyen a feladatok
között szerepel alakrajz készítése emberfiguráról és festési, színes kompozíciós gyakorlatok.
A vizuális feladatokat felvételi elbeszélgetés követi, melynek célja informálódás a felvételiző szakmai,
műveltségi, művészettörténeti felkészültségéről.
A felvételi bizottság tagjai szakmai tájékozódás céljából kérdéseket tehetnek fel a jelentkező
felkészültségével és a benyújtott munkákkal kapcsolatban.
A gyakorlati vizsga bírálati szempontjai:
– Vizuális érzékenység, érettség, a professzionalitás irányába mutató szemléletmód
– Vizuális kreativitás, nyitottság
– Képzőművészeti alapképzettség (alapvető rajzi alapok, grafikai és festészeti technikák gyakorlott
használata, a tér-, forma- és az emberábrázolásban)
– Kompozíciós készség
– Művészettörténeti alapképzettség
– Kortárs művészeti tájékozottság
A munkák elbírálásának folyamata:
Az első szakaszt (alkalmassági felvételi vizsga) követő második szakaszra, az ún. gyakorlati vizsgára
azok a jelentkezők kapnak értesítést, akik az első szakaszt megfelelt minősítéssel zárták.
A második szakasz a jelentkezőnek az intézményben készített munkáinak vizsgálatából, valamint
elbeszélgetésből áll. Célja, hogy bizonyítsa a művészi pályára való megfelelését a bírálati
szempontrendszernek megfelelően, valamint a forma- és téralakító képességeinek, a vizsgált
jelenségek, vizuális kifejezésmódok területén tanúsított érzékenységének, egyéni szakmai
invencióinak meglétét.
Minden felvételizőnek személyesen kell a számára adott feladatot (alakrajz készítés emberfiguráról és
festési, tervezési gyakorlatok) teljesíteni, amelyen keresztül lemérhető a jelölt szakmai felkészültsége.
A bizottság azt dönti el, hogy a jelentkező felkészültsége alapján alkalmasnak mutatkozik-e a
Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar adott szakának elvárásai, szakmai kompetenciái
alapján a szakra való bekerülésre.
Gyakorlati vizsgán szerezhető 200 pont, bontásban:
Rajz feladat: 100 pont.
Színes kompozíció, illetve tervezési gyakorlat: 70 pont.
Elbeszélgetés (mappanézés, művészettörténeti kérdések, pályaorientáltság vizsgálata): 30 pont.

Mozgóképkultúra- és média szakirány
1. Az alkalmassági vizsga követelményei:
A jelentkezőnek egy mozgókép: kb. 2-3 perces videó vagy 30-90 másodperces animáció,
vagy kb. 10-15 darabból álló fotósorozatot (egy témából),
vagy kb. 15-25 darabból, részből álló képregényt kell bemutatnia, ismertetnie.
Az alkalmassági vizsga kizáró jellegű, a "nem felelt meg" minősítésű munkák készítői gyakorlati
vizsgát nem tehetnek.
Ajánlott formátumok, technikai paraméterek a:
– mozgóképnél: PAL, képméret minimum 720x576 px, formátum: .avi vagy .mpg,
filenév: vezeteknevkeresztnev.avi vagy .mpg (kisbetuekezetnelkul.avi vagy .mpg)
– fotósorozatnál: file-típus: .tif, vagy .jpg, a rövidebbik oldal kb. 1500 px, a sorozat egységesen vagy
álló vagy fekvő képekből álljon,
filenév: vezeteknevkeresztnev01.tif vagy .jpg, vezeteknevkeresztnev02.tif vagy .jpg,
vezeteknevkeresztnev03.tif vagy .jpg stb. (kisbetuekezetnelkul.tif vagy .jpg)
– képregénynél/rajzsorozatnál: filetípus: .tif, vagy .jpg, képméret: A/4, felbontás: 300 dpi, a sorozat
egységesen vagy álló vagy fekvő képekből álljon,
filenév: vezeteknevkeresztnev01.tif vagy .jpg, vezeteknevkeresztnev02.tif vagy .jpg,
vezeteknevkeresztnev03.tif vagy .jpg stb. (kisbetuekezetnelkul.tif vagy .jpg)
Az alkalmassági vizsga bírálati szempontjai:

– vizuális érzékenység, érettség, a professzionalitás irányába mutató szemléletmód,
– kreativitás, nyitottság,
– kompozíciós készség,
– történeti és kortárs művészeti tájékozottság,
– elméleti megalapozottság.
A munkák elbírálásának folyamata:
A Felvételi Bizottság azt dönti el, hogy a jelentkező felkészültsége, beküldött produktumai alapján
alkalmasnak mutatkozik-e a Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar képalkotás alapképzési
szakának elvárásai, szakmai kompetenciái alapján a gyakorlati vizsgára való bekerülésre. A beküldött
munkákat, azok szakmai színvonalát ítéli meg a bizottság több tényező figyelembevételével. A
bizottság vizsgálja a szakmai ismérveken túl az eredetiséget és a kreativitást, az adott beküldött
alkotás színvonalát a maga komplexitásában.
2. Gyakorlati vizsga
A gyakorlati vizsgák idejéről és helyéről, valamint az egyéb szükséges információkról a Kaposvári
Egyetem e-mailben tájékoztatja a jelentkezőket.
A gyakorlati vizsga követelményei:
- Az alkalmassági vizsgán megfeleltek egynapos gyakorlati vizsgán vesznek részt, amely célja
informálódás a felvételiző szakmai, műveltségi felkészültségéről.
- A gyakorlati vizsga feladatai között szerepel: a felvételiző által benyújtott munka bemutatása,
elemzése és egy a szakmához kapcsolódó kreatív feladat megoldása.
- A felvételi beszélgetés során a jelentkezőnek film- és médiatörténeti jártasságát is kell bizonyítania.
- A felvételi bizottság tagjai szakmai tájékozódás céljából kérdéseket tehetnek fel a jelentkező
felkészültségével és a benyújtott munkákkal kapcsolatban.
A gyakorlati vizsga bírálati szempontjai:
– vizuális érzékenység, érettség, a professzionalitás irányába mutató szemléletmód,
– vizuális kreativitás, nyitottság,
– kompozíciós készség,
– történeti és kortárs művészeti tájékozottság,
– elméleti megalapozottság.
A munkák elbírálásának folyamata:
Az első szakaszt (alkalmassági felvételi vizsga) követő második szakaszra, az ún. gyakorlati vizsgára
azok a jelentkezők kapnak értesítést, akik az első szakaszt megfelelt minősítéssel zárták.
A gyakorlati vizsga célja, hogy bizonyítsa a pályára való megfelelését a bírálati szempontrendszernek
megfelelően, valamint a szakma, a szakirány területén tanúsított érzékenységének, egyéni szakmai
invencióinak meglétét.
A Felvételi Bizottság azt dönti el, hogy a jelentkező felkészültsége alapján alkalmasnak mutatkozik-e a
Kaposvári Egyetem Művészeti Kar adott szakának, illetve szakirányának elvárásai, szakmai
kompetenciái alapján a szakra való bekerülésre.
A gyakorlati vizsgán 0-200 pont szerezhető:
- A felvételiző által előzetesen készített munka elemzése (0-100 pont).
- Kreatív feladat (0-50 pont).
- Beszélgetés a jelentkező mozgóképi, illetve médiaismereteiről
Felvételi pontok számítása
A gyakorlati vizsgán 200 pont szerezhető, amelyet kétszereznek. Többletpont nem számítható.
A gyakorlati vizsgán 0-200 pont szerezhető:
- A felvételiző által előzetesen készített munka elemzése (0-100 pont).
- Kreatív feladat (0-50 pont).
- Beszélgetés a jelentkező mozgóképi, illetve médiaismereteiről.
Intézményi vizsgák sajátos követelményei
Az alkalmassági és gyakorlati vizsgák követelményeire vonatkozóan információ közvetlenül az
Intézménytől kérhető.

Csatolandó dokumentumok
Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány

Látványtervezés alapszak
A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei
Alkalmassági felvételi vizsga: 2018. május 8. (kedd)
Első szakasz: Előrosta (alkalmassági vizsga) mappa bemutatása otthoni munkák alapján.
Bemutatandó: tanulmányrajzok (fej, alak, tér), eredeti (nem másolat) bármilyen technikával; esetleg
színházi tervezéssel kapcsolatos munkák: díszlet, látvány-jelmeztervek, kiállításokkal,
rendezvényekkel, termékbemutatókkal, különféle rendezvényekkel kapcsolatos látványtervek és
arculattervek, bábművészettel kapcsolatos látványtervek. (csak A/2 mappában bemutatható
formában)
Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a Felvételi Bizottság a „nem alkalmas”
minősítéssel tanácsol el.
Gyakorlati felvételi vizsga: 2018. június 4-6. (hétfő-szerda)
Második szakasz: tanulmányrajzok élő modell után fél íves méretben, térábrázolási feladat, szabadon
választott technikával (szén, ceruza, pitt).
Kosztümös figura környezettel, szabadon választott színes technikával. (akvarell, stb., a lassan
száradó anyagok pl. olaj kivételével).
A gyakorlati felvételi vizsga harmadik szakaszát azok folytathatják, akiket a Felvételi Bizottság a
szakaszt záró rostán megfelelőnek minősít.
Harmadik szakasz: Megadott szakmai tervezési feladat. Szakmai beszélgetés a Felvételi Bizottsággal
szakmai és általános műveltségi témában. Otthoni munkák bemutatása.
A gyakorlati felvételi vizsgán elérhető pontszám 200 pont, bontásban
- Fej- és alakrajz: 20 pont
- Térábrázolás: 25 pont
- Festés: 20 pont
Előrosta
Szakmai feladat:
- Síkkompozíció: 17 pont
- Térkompozíció: 18 pont
- Jellem: 20 pont
- Tér: 20 pont
Szakmai beszélgetés: 60 pont
Összesen: 200 pont
Felvételi pontok számítása
A gyakorlati vizsgán 200 pont szerezhető, amelyet kétszereznek. Többletpont nem számítható.
A gyakorlati felvételi vizsgán elérhető pontszám 200 pont, bontásban
- Fej-és alakrajz: 20 pont
- Térábrázolás: 25 pont
- Festés:20 pont
Előrosta
Szakmai feladat:
- Síkkompozíció: 17 pont
- Térkompozíció: 18 pont
- Jellem: 20 pont
- Tér:20 pont
Szakmai beszélgetés: 60 pont

Összesen: 200 pont

Fotográfia mesterszak
Jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei
A fotográfia mesterképzési szak gyakorlati vizsgájának előfeltétele egy önéletrajz, motivációs levél, az
indexmásolat (elektronikus leckekönyvi kivonat), valamint a szakmai munkásságot bemutató portfólió
benyújtása elektronikus úton.
Az elektronikusan beadandó anyagok elküldése: 2018. június 11-17.
A gyakorlati vizsga ideje és helye: 2018. június 27.10.00 óra.
Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar - Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.
ELŐFELTÉTEL
A felvételi eljárás gyakorlati vizsgáját megelőzően a jelentkező elektronikusan elküldi a pályázati
anyagát 2018. június 11-17. éjfél (CET) között a kef.felveteli@gmail.com e-mail címre.
A pályázati anyag tartalma:
beadandó egy önéletrajz, egy motivációs esszé az alkotói célok megjelölésével, a jelölt
leckekönyvének elektronikus kivonata, valamint a szakmai munkásságot bemutató portfólió
elektronikus változata.
GYAKORLATI VIZSGA
A gyakorlati vizsga egy szakaszból áll. Időpontja: 2018. június 27. 10.00 óra
A gyakorlati vizsga egy személyes beszélgetésből áll a jelentkezővel, amelynek során bemutatásra
kerül a jelentkező portfóliójának nyomtatott változata.
A portfólió összeállításával kapcsolatban nincsenek speciális tartalmi és formai követelmények.
A szakmai jártasság előnyt jelent az elbírálásban.
A jelentkezők az alábbiakat hozzák magukkal a gyakorlati felvételi vizsgára: nyomtatott portfólió.
Felvételi pontok számítása
Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a 3. sz. táblázatot,
amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben
szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a
megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek
eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb
2018. július 11-ig kell benyújtani. A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott
szakok, kreditelismerés c. fejezetben.
Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon
jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként
külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe
véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet
kevesebb 1 pontnál.
Pontszámítás:
Felvételi pontok:
- gyakorlati vizsga: 99 pont
Többletpontok minden szak esetében: maximum 1 többletpont adható.
- Esélyegyenlőségi maximális pont: 1 pont
- fogyatékosság: 1 pont
- gyermekgondozás: 1 pont
- hátrányos helyzet: 1 pont
Csatolandó dokumentumok
Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság
igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása

Színművész osztatlan képzés
A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei
A szakra jelentkezők gyakorlati vizsgája három szakaszból áll.
Az első szakasz: alkalmassági vizsga, mely személyes beszélgetésből és a színpadi szereplés
alkalmasságának elbírálásából áll.
A felvételire jelentkezőknek az alkalmassági vizsgára az alábbiakból kell felkészülni:
- legalább 10 szabadon választott, különböző hangulatú (vidám, drámai, lírai) vers,különböző költőktől,
- 6 monológ (2 magyar és 2 egyetemes klasszikus drámából, 2 szabadon választott műből),
- 5 népdal
Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a felvételi bizottság a „nem felelt meg”
minősítéssel tanácsol el.
A második - harmadik felvételi szakasz: a gyakorlati vizsga, amelynek során a jelöltnek ének-zene
tudásáról, beszédalkalmasságáról, mozgás- és tánckészségéről, valamint színészi adottságairól kell
számot adni.
Felvételi pontok számítása:
A gyakorlati felvételi vizsgán megszerezhető 200 pont, bontásban:
1. A bentlakásos gyakorlati vizsgán: max. 100 pont szerezhető, továbbjutni 75 pont elérése esetén
lehet. (A 100 pont összetétele: színészmesterség: max. 40 pont, beszéd- ének- mozgás: max. 20/20
pont)
2. A bentlakásos gyakorlati vizsga 2. fordulójában max. 100 pont szerezhető.
Felvételi időpont:
2018. április 23 – 2018. július 6.
1. szakasz: alkalmassági vizsga
2. szakasz: gyakorlati vizsga első forduló
3. szakasz: gyakorlati vizsga második forduló
A felvételi pontos időpontjáról a jelentkezők részletes tájékoztatást kapnak.
Felvételi pontok számítása
A gyakorlati vizsgán 200 pont szerezhető, amelyet kétszereznek. Többletpont nem számítható.
Intézményi vizsgák sajátos követelményei
Az alkalmassági és gyakorlati vizsgák követelményeire vonatkozóan információ közvetlenül az
Intézménytől kérhető

