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2. A képzés során megszerezhető kompetenciák

2.1. A művészeti grafikus manuális alkotó eljárásokkal és digitális grafikus technikák alkalmazásával dolgo 
szakember, akinek tervezői szemléletét széleskörű rajzi, művészet- és grafikatörténeti ismeretei egészítik 
Szakmai tevékenységét munkacsoportban - tervezőstúdióban, reklámügynökségnél, könyv- és lapkiadón 
illetve egyéb kereskedelmi és kulturális intézménynél-, vagy saját vállalkozásában végzi. 

2.2. Nyomdai, online és offline, valamint dekorációs felbasználásra grafikai terveket készít, melyeknek a techni� 
feldolgozáshoz szükséges előkészítését is elvégzi. Könyv, újság, egyéb nyomtatványok, online anyag 
tipográfiai tervét készíti el, logót, arculatot, reklámkampány vizuális elemeit tervezi meg, manuális és digitá 
eszközökkel illusztrál, hirdetést, csomagolást tervez, autonóm alkotást készít. Munkájához információkat gy( 
és ezek birtokában mozgósítja kreativitását, koncepciót alakít ki. A tervezés és a kidolgozás során az esztétil 
és a funkcionális célokat egyaránt szem előtt tartja, így tudatosan választ stílust, formanyelvet és technikát. 

2.3. A művészeti grafikus fejlett vizuális kultúrával rendelkező, igényes alkotó. Csoportmunkában nyitott 
együttműködő: alkotói hozzáállását koncepcionális kérdések megoldásakor és részfeladatok elvégzésekor 
hasznosítja. Figyelemmel kíséri a kortárs művészet és a tervezőgrafika alakulását. Szakmai és techni 
ismereteit folyamatosan bővíti, aktualizálja. Terveit, elkészült munkáit prezentálja, archiválja, kapcsolatot 
megrendelőivel és szakmai partnereivel. 

2.4. Felsőfokú tanulmányait a kUlönböző művészeti egyetemek vagy egyetemi karok tervezőgrafika, képgraf 
szakán folytatja. 

2.5 A szakképesítéssel rendelkező képes: 
- a feladatot értelmezni, munkájához inspirációt és információkat gyűjteni
- a feladatokat kreatív módon megközelíteni
- munkáját koncepcionális tervezői gondolkodással végezni
- terveket, vázlatokat, költségvetést készíteni
- csoportmunkában nyitottan, aktívan és kreatívan részt venni
- az egyes grafikai műfajokat megkülönböztetni céljaik, formai követelményeik és szakmai tervezési
sajátosságaik szerint

- betűtörténeti, tipográfiai és tördelési ismereteit alkalmazni
- stílust, formanyelvet, kompozíciót és technikát tudatosan kiválasztani és alkalmazni
- különböző tipográfiai és képi stílusokat megfelelően alkalmazni
- különböző ábrázolásmódokat (látványhűség, stilizálás, átírás, absztrakció) alkalmazni
- az esztétikum és a funkció együttes szem előtt tartásával tervezni
- a tervezés során színek, formák, képek, motívumok és betűtípusok célszerű és stílusos integrálására
- képi és szöveges elemek kapcsolatrendszerének kifejező és hasznos kialakítására
- manuális képalkotó technikák - rajzeszközök, festés, montázs, kollázs, sokszorosítógrafikai
eljárások - ismeretében tervezni és alkotni

- belső látására támaszkodva kreatív terveket készíteni
- manuális eszközökkel kalligráfiát készíteni
- vektor- és pixelgrafikus, valamint kiadványszerkesztő programokat készségszinten alkalmami
- számítógépes munkájába manuálisan készült elemeket beépíteni
- manuális és digitális technikák alkalmazásával illusztrációt, szakillusztrációt, ábrát, szakábrát készíteni
- újság, könyv, online kiadvány tipográfiai tervét elkészíteni, címlapot, borítót tervezni, tördelni
- plakát, hirdetés, kisnyomtatvány grafikai tervét elkészíteni
- képeredetit digitalizálni, digitális képet készíteni, feldolgozni, szerkeszteni, a megfelelő felhasználási cé�
előkészíteni

- logót, szimbólumot, piktogramot tervezni
- cég, termék arculatát megtervezni, arculati kézikönyvet készíteni
- reklá{.llkampány grafikai elemeit megtervezni
- infografikai, adatvizualizációs grafikai tartalmakat létrehozni
- vizuális koncepciót kidolgozni

I - weboldal grafikai tervét elkészíteni
- a terveket a végfelbasználás technikai követelményei szerint előkészíteni, nyomdai eljárások, utómunká
ismeretében megfelelő nyomdai előkészítést végezni

- a különböző papírfajták ismeretében a célnak megfelelő papírt kiválasztani
- grafikatörténeti és -elméleti ismereteit folyamatosan bővíteni és alkalmazni szakmai munkájában
- művészettörténeti ismereteit alkalmazni szakmai munkájában
- tájékozódni a kortárs képzőművészet és tervezőgrafika legújabb törekvéseiről, és ezeket figyelembe ven
tervezési munkájában

- kapcsolatot tartani megrendelőivel és szakmai partnereivel
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- ellátni saját tevékenységének marketing alapfeladatait, illetve megbízni ktilső szakembert
- munkáit korszerű, igényes megjelenési formában, szakszerűen prezentálni
- saját szakmai portfólióját folyamatosan bővíteni, fejleszteni
- további szakmai fejlődése érdekében továbbképzéseken és/vagy művészeti egyetemen továbbtanulni

3. A képzésbe való bekapcsolódás feltételei

3.1. Iskolai végzettség érettségi végzettség 

3.2. Szakmai előképzettség -

3.3. Előírt szakmai gyakorlat -

3.4. Egészségtigyi alkalmassági 
követelmények 

3.5. Szakmai adottságok,készségek szükséges felmérése 

3.6. Egyéb feltételek -

4. A képzésben való részvétel feltételei

jelenléti kontaktórákon a résztvevő által aláírt jelenléti ív 

4.1. Részvétel követésének távolléti kapcsolattal megvalósuló online kontaktórák esetén a részvétel 
módja követésére alkalmas nyilvántartás (pl. print screen) vagy egyéb, elektronikus 

úton folytatott szakmai felkészítés esetén az ellenőrzést igazoló 
dokumentumok (pl. ellenőrző feladatok megosztása az online felületen, 
írásban történő tanári korrigálás, értékelés) 

4.2 Egyéb feltételek 
- .

5. Tervezett képzési idő

5.1. I Összes óraszám 1909 óra
( l foglalkozás ! l tanóra = 45 perc) 

6. A képzési program tananyagegységeinek megnevezése

6.1. Művészetelmélet és ábrázolás 

, 6.2. Tervezés és technológia 

6.3. Szakmai kommunikáció 

6.4. Grafikai elmélet és gyakorlat 
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6.1. Tananyagegység Művészetelmélet és ábrázolás 
' 

6.1.l. Célja A tananyagegység célja
• biztosítani, hogy a tanulók pályájuk során saját képző- és iparművészeti

szakterületükről minél nagyobb áttekintéssel rendelkezzenek
• lehetővé tenni a résztvevők számára, hogy a művészettörténeti korszakokról

kialakított képbe a szakelméleti, a szaktörténeti tudásanyag beilleszthetővé váljc
• megismertetni résztvevőket az egyetemes és magyar művészeti-kulturális

hagyományokkal, a kortárs szakmai környezettel
• felkészíteni a résztvevőket a közvetlen szakmai és művészeti környezet

folyamatos önálló megfigyelésére és tapasztalataik önálló alkalmazására
• felkészíteni a résztvevőket a művészeti grafikus szakma tervezési, kivitelezési

feladataira, valamint a tervezőművészek terveinek értelmezésére, gyakorlati
feldolgozására

• fejlesztení a résztvevők tér- és formaszemléletét, rajzkészségét, esztétikai érzéki
szín- és formakultúráját, segítení a helyes önértékelés kialakulását

• erősíteni a résztvevők kreativitását, bővíteni a kreatív kifejezés eszköztárát
• felkészíteni a résztvevőket a látvány sokoldalú feldolgozására és az egyéní

vizuális elképzelések, tervek mások számára is érthető formában való rögzítésé1
• felkészíteni a résztvevőket a természeti és tárgyi világ szakszerű megfigyelésén

látvány elemzésére és ábrázolására
• megismertetni a résztvevőket az ábrázolás céljának legmegfelelőbb technikákké

és kifejezésmódokkal
• felkészíteni a résztvevőket a látvány belső formai összefüggéseinek feltárásával

tanulmányrajzok, festéstanulmányok készítésére

6.1.2. A témakörök, Művészettörténet a 19. századig (35 óra) 
tartalma, A művészettörténet stíluskorszakai, építészeti, szobrászati, festészeti és tárgyi emlél 
foglalkozások az őskortól a 19. századig 
száma Művészettörténeti korszakok, művészeti stílusok és irányzatok társadalmi, 

kultúratörténeti hátterének ismerete 
. A művészet kifejezőeszközeinek ismerete, stiláris megoldások a különböző alkotók 

műveiben 
Jelentős nemzeti és egyetemes művészeti gyűjtemények ismerete 
A művekben alkalmazott ábrázolási módszerek feltárása, valamint a vizuális üzene1 
verbalizálásának helyes módja a műalkotás elemzések során 
A vizuális ismeretek komplex, egyéni feldolgozási lehetőségei 

20. századi művészettörténet (18 óra)
A művészettörténet stíluskorszakai a 20. században
Művészettörténeti korszakok, művészeti stílusok és irányzatok társadalmi,
kultúratörténeti hátterének ismerete
A művészet kifejezőeszközeinek ismerete, stiláris megoldások a különböző alkotók
műveiben
Jelentős nemzeti és egyetemes művészeti gyűjtemények ismerete.
A művekben alkalmazott absztrakciós módszerek feltárása, valamint a vizuális
üzenetek verbalizálásának helyes módja a műalkotás elemzések során

Kortárs művészet és szakmai környezet (17 óra) 
A nemzetközi és hazai modem és kortárs művészeti és szakmai környezet 
megismertetése 
Irányzatok és jellemző tendenciák a kortárs művészetben 
Állandó és időszaki kiállítások megismerése 
Egyéni és csoportos kortárs kiállítások látogatása 

Látvány utáni térábrázolás és formaképzés alapjai (63 óra) 
A tér-forma-szerkezet látványanalízise, a különböző.rajzi konvenciók megértése, 
megértetése 
A perspektíva szerepe, összevetése más, klasszikus képi ábrázolási rendszerekkel é 
modem megoldásokkal 
Önálló képi gondolkodás kialakítása 
A rajzkészség és formaalakító készség fejlesztése, jól felhasználható eszközkészlet 
kialakítása és társítása a szakmai ismeretekhez 
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--.... • Prezentációs feladatait idegen nyelvi környezetben önállóan vagy szakmai irányításmellett, együttműködéssel végzi 

6.4. Tananyagegység Grafikai elmélet és gyakorlat
6.4.1.

6.4.2.

Célja

... 

A témakörök,tartalma, foglalkozásokszáma 

A ta11anyagegység célja - megismertetni a résztvevőkkel a tervező- és képgrafika történeti értékeit - lehetővé tenni a résztvevők számára a régi korokból származó betűtípusok, tipográfiaegyéb vizuális megoldások stilisztikai értékének és vizuális jelentésének elsajátítását - elősegíteni a résztvevők stílusérzékének fejlesztését, kultúrtörténeti ismeretebővülését, vizuális kultúrájuk fejlesztését - bemutatni a történeti ismereteken keresztül az inspirációs lehetőségeket - elősegíteni a résztvevők tapasztalatszerzését a képi nyelv alkalmazása és a vízigondolkodás terén - megismertetni a résztvevőket a szakmai alapfogalmakkal, a grafika ágaival, műfajai�szakmai kategóriákkal és szakkifejezésekkel - elmélyíteni a manuális technikák területén szerzett tapasztalatokat - lehetővé tenni változatos képalkotó technikák megismerését - felkészíteni a résztvevőket a stílus, a formanyelv és a technika egyre tudatakiválasztására és alkalmazására - elősegíteni a résztvevők motorikus készségeinek fejlesztését - bátorítani az egyéni megoldások keresését - elősegíteni a kreatív gondolkodás fejlesztését a művészti grafikai területeken - megismertetni a résztvevőket a manuális eljárások felhasználásának lehetőségei kortárs grafikai tervezésben - felkészíteni a résztvevőket a manuális alkotások felhasználására a digitális tervezielőkészítési folyamatokban - fejleszteni a résztvevők szakmai együttműködési készségét - biztosítani a grafikus szoftverismeret elmélyítését - megismertetni a résztvevőket a tervezőgrafika műfajaival, műfaji sajátossá ,funkcióival - lehetővé tenni a szakma elméleti ismereteinek elsajátítását - felkészíteni a résztvevőket a művészeti grafikai ismeret- és tapasztalatszerzés, a grtervezés, előkészítés és kivitelezés feladataira - felkészíteni a résztvevőket az önálló tervezési feladatok elvégzésére: a koncepcicugyanakkor kreatív tervezői gondolkozásra 
Szaktörténet (68 óra) Az írás kialakulása, korai írásrendszerek, anyagok, eszközökA latin betű kialakulása A kódex Európában Magyarországi kódexek Könyvnyomtatás: tipográfia és illusztráció Európában a kezdetektől a 21. század el A hazai könyvnyomtatás fontosabb alkotói, emlékei Betűtör;ténet a kezdetektől a jelenkorig - betűanatómia, betűcsaládok, betűváltJelentős betűmetszők és -tervezők A tipográfia fajtái, alapfogalmai, klasszikus és modem tipográfia A hagyományos sokszorosítógrafikai eljárások története: technikák és jeles müvés;Stílusok, mozgalmak, irányzatok, alkotók és művek - kísérleti és keres�tervezőgrafika a 20. századi Európában és az Egyesült Államokban A kereskedelmi grafika műfajainak kialakulása A számítógép megjelenése Manuális illusztrációs megoldások (156 óra) Feladatértelmezés, inspiráció- és információgyüjtés·az adott feladathozGrafikai vázlatok, tervek készítése Szabadkézi rajzolás, festés, fotográfia alkalmazása a szakmai kivitelezésbenManuális illusztrációs technikák: rajz, festés, montázs, kollázs, applikációk Különleges, kísérleti eljárások, egyedi technikák, anyag- és technikai kísérletekA szakmai rajzkészség és gondolkodásmód fejlesztése Kompozíciós gyakorlatok A forma feldolgozása különböző technikai eszközökkel
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A stilizálás és az átírás különböző fajtái 
Az absztrakt gondolkodás fejlesztése 
Dekoratív struktúrák, díszítő motívumok 
Szerves és geometrikus kifejezésformák 
Színtan, színelméletek, színhatások vizsgálata 
Történetmesélés ábrázolással és absztrakt eszközökkel, különböző technikákkal 
A megfelelő formanyelv és technika megtalálása az adott feladathoz 
Karaktertervezés, mozgás, mozdulatok stilizált ábrázolása 
Különböző illusztrációs műfajok 
Képek és illusztrációk. felhasználási területei 
Képregény 
Jelteremtés, piktogram 
Vizuális rendszer szerint felépített sorozat 
Kézzel alkotott betű és kép viszonya 
20-21. századi illusztrációk
Projektmunka: közös feladatok, vizuális játékok
A kézzel írott szöveg vizuális hatása, kifejezési lehetőségei
Anyagok,eszközök, hordozók, technikák
Betűanatómia
A latín betűs kézírás kezdetein használt betűtípusok
Gót betűk 
Itáliai reneszánsz kézírás-típusok
Kínai és iszlám hagyományok
Kortárs példák, mai felhasználási területek

Sokszorosító grafika - képgrafika (18 óra) 
Illusztráció és autonóm alkotás készítése magas-, mély- és síknyomtatási eljárásokkal 
A hagyományos sokszorosítógrafikai eljárások képalkotó lehetőségei, vizuális hatásai 
Kísérletezés a technikai és képi lehetőségekkel 
Műfajspecifikus vázlatok készítése - a tükörfordított nyomatkép 
Vegyes technikai megoldások 
Régi korok jelentős alkotói és kortárs művészek munkái 
A művészi képsokszorosítás anyagainak használata, eszközeinek kezelése 
A mechanikus nyomtatási elvek tanulmányozása, a nyomtatás menete 
Kézi nyomtatási lehetőségek 
Festékfajták, segédanyagok, savak, oldószerek ismerete, alkalmazása 
Az egyes technikákhoz való papírok ismerete 
Az eredeti grafika meghatározása, szempontrendszere, a képgrafikai szabályozó 
Passzpartúzás, installálás 

Digitális grafikai technikák és tervezőgrafikai feladatok (268 óra) 
A szoftveres ismeretek elmélyítése: vektor- és pixelgrafikus programok alkalmazása 
Technikai és tervezési részfeladatok 
Jel, jelrendszer, piktogram, szimbólum, logó 
Ábra, szakábra, illusztráció, szakillusztráció 
Magyarázó ábra, térkép 
Változatok készítése azonos témára, analízis 
Képeredeti digitalizálása, a digitális képfeldolgozás a célnak megfelelően 
Digitális montázs 
Átírás, elvonatkoztatás digitális eszközökkel 
Filterek, effektek mértéktartó használata: célszerűség, funkció, esztétikum 
Képi nyelvek, ábrázolásmódok, illusztrációs műfajok és felhasználási területei 
Szoftveres isme;etek elmélyítése: vektor- és pixelgrafikus programok alkalmazása 
Tervezőgrafikai műfajok funkciója és az ebből adódó sajátos tervezési követelmények 
Betűalkalmazás, tipográfiai, tördelési, kiadványszerkesztési szabályok, technikák 
A modulhálós tipográfiai tervezés elmélete, alkalmazása 
Különböző nyomtatványtípusok, kis terjedelmű nyomtatványok tervezése 
A kompozíció, az arányok tanulmányozása 
Stílusok, stílusgyakorlatok - szaktörténeti ismeretek alkalmazása 
Kép és szöveg integrációja 
Címlap, borító tervezése 
Plakát, hirdetés tervezése 
Csomagolás, termékarculat kialakítása 
Reklámkampány grafikai elemeinek megtervezése 
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i Csoportlétszám 

t 1. Maximális csoportlétszám Személyes jelenlétet igénylő kontaktóra esetén: 16 fő 
(fő) Személyes jelenléttől eltérő munkaforma esetén: nem releváns 

J. A képzésben résztvevő teljesítményét értékelő rendszer leírása

A tananyag elsajátításának értékelését a Felnőttképző 4 féléves szakaszra tagolja. A diagnosztikai és fejlesztő értékelést a 
képzés során folyamatosan és a félévek végén végzi, a szummatív értékeléseket a tananyagegység vagy a képzés végén 
végzi. 

I. Diagnosztikai és fejlesztő értékelés
A képzés elméleti és gyakorlati részein az oktatók folyamatos diagnosztikus és formatív értékelést végeznek, amelynek
célja az előzetes tudás feltárása, illetve annak feltérképezése, hogy a résztvevők lemaradtak-e, hol haladtak gyorsabban,
illetve az esetleges tanulási nehézségek feltárása. Ez történhet csoportosan és egyénileg is. Végezhető szóban, írásban, 
interaktív módon, illetve a tananyag jellegétől függően egyéb formában is (képértékelés, beszámoló, gyakorlati feladat 
értékelése stb.). Módszerek lehetnek: kérdésfeltevés, beszélgetés kezdeményezése, projekt feladat megoldása és 
értékelése, portfólió készítése, elemzés készítése egyénileg és közös\:n. 

Csoportos vagy több embert érintő eltérések vagy lemaradások tapasztalása, illetve feltárása esetén a képzés oktatója 
adott tananyagrészek megismétlése, gyakorló faladatok beiktatása mellett dönthet. 
Egyéni eltérések észlelése a felnőttképzésben résztvevő számára egyéni képességeitől és a tananyagtól függően a 
képzés oktatója otthoni gyakorló, felkészülő vagy felzárkóztató feladatokat (,,házi feladatokat") adhat, amelyet a 
résztvevő saját és a csoporttársak érdekében köteles határidőre elkészíteni és bemutatni. Amennyiben a feladat 
megoldása nem felelt meg, a feladatot meg kell ismételni, vagy újra el kell készíteni. Amennyiben a felnőttképzésben 
résztvevő e kötelezettségének nem tesz eleget, vagy egymás után két alkalommal „nem felelt meg" értékelést kap a 
feladatra, a képzésből kizárható vagy az adatott tananyagegység megismétlésére kötelezhető. 

Feladatok minősítése: a feladat jellegétől függően történhet pontozással, osztályzattal, kétfokozatú skálával vagy 
egyéb, az oktatásban megszokott módszerrel. A követelményszint megfelelt/elégséges minősítéshez minden esetben a 
feladat minimum 51 %-os helyes megoldással tóriénő teljesítése szükséges. 

íl. Szummatív értékelés 
Tananyagegység végén vagy a képzés végén történik. Célja annak megállapítása, hogy a résztvevő teljesítménye eléri
e a szakma gyakorlásához szükséges minimális követelményeket az adott tananyagegységből. Végezhető szóban, 
írásban, interaktív módon, illetve a tananyagok jellegétől függően egyéb formában is (szóbeli felelet, képértékelés, 
beszámoló, gyakorlati feladat értékelése, stb.). Tananyagegység jellegétől függően a képzés során elvégzett feladatok 
alapján is történhet a minősítés. 

Feladatok minősítése: a feladat jellegétől függően történhet pontozással, osztályzattal, kétfokozatú skálával vagy egyéb 
az oktatásban megszokott módszerrel. A követelményszint a megfelelt/elégséges minősítéshez minden esetben a 
feladat minimum 51 %-os helyes megoldással történő teljesítése szükséges. A záró feladatokat egy alkalommal van 
lehetőség javítani vagy pótolni, a második sikertelen kísérletet követően a tananyagegység megismétlése szükséges. 

A tananyagegységeket lezáró vizsgák lefolytatása során keletkezett dokumentumok megnevezése 

• 

• 

• 

• 

az írásbeli vizsga dokumentálása: az írásbeli dolgozatok, a szaktanár által hitelesített értékelőlapjait a 
Felnőttképző lefüzi a képzési csoport dokumentációjába 
a szóbeli vizsga dokumentálása: a tanár által hitelesített értékelőlapot, a képanyagot vagy tételsort, illetve az 
esetlegesen keletkezett jegyzetet a képző intézmény lefűzi a képzési csoport dokumentációjába 
a gyakorlati vizsga dokumentálása: a tanár által hitelesített értékelőlapot, a képző intézmény lefűzi a képzési 
csoport dokumentációjába 
a gyakorlati feladatok képanyagát a Felnőttképző a szerverén a képzés befejezését követő egy évig őrzi meg 

A tananyagegységeket lezáró vizsga feldatai: 

1. Művészetelmélet és ábrázolás:

•

• 

gyakorlati és szóbeli
A jelölt, a Rajz, festés vizsgatevékenység során gyakorlati feladat keretében bemutatja a képzés során
készített minimum 5 db ra·z-festés munká'át. A válo atott anya a szakmai ortfólióban kerül
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bemutatásra. 
A vizsgafeladat bemutatásának időtartama: 5 perc, a vizsgafeladat súlyaránya: 70% 

• Válaszadás a Művészettörténet szóbeli tételsorból húzott tétel alapján
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc válaszadás és 5 perc felkészülés, a vizsga súlyaránya: 30%

2. Tervezés és technológia

• gyakorlati
• A jelölt, a vizsgatevékenység során gyakorlati feladat keretében bemutatja a képzés során készített

válogatott szakmai tervezési feladatait, nyomtatott és / vagy elektronikus prezentáció formájában.
A vizsgafeladat bemutatásának időtartama: 10 perc

3. Szakmai kommunikáció

• szóbeli/gyakorlati, írásbeli
• A jelölt, a prezentáció vizsgatevékenység során gyakorlati feladat keretében bemutatja a képzés során

készített válogatott feladatait, nyomtatott és / vagy elektronikus prezentáció formájában.
A vizsgafeladat bemutatásának időtartama: 10 perc,
a vizsgafeladat súlyaránya: 75%

• A szaktanár által összeállított, szakmai vezető által jóváhagyott írásbeli vizsga, mely átfogó képet ad a
jelölt idegen nyelvű szakmai szókincséről és nyelvi ismereteiről.
A vizsgafeladat súlyaránya: 25%

4. Grafikai elmélet és gyakorlat

• gyakorlati, szóbeli
• A szaktanár által, a prograrnkövetelmények alapján kiadott feladatmegoldások bemutatása és szóban

történő ismertetése, nyomtatott és / vagy elektronikus prezentáció formájában.
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc,
a vizsga súlyaránya: 70%

• Válaszadás grafika szakmai elméleti szóbeli tételsorból húzott tételre
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc válaszadás és 5 perc felkészülés,
vizsga súlyaránya: 30% 1 

ill. ProgramköveteJIJ}ény speciális előírásai: 
A képesítő vizsgára bocsátás feltételei: 

• A Szakmai portfólió elkészítése és leadása a képző intézmény által megadott határidőre
• A Művészeti grafikus vizsgamunka és a vizsgamunkát bemutató prezentáció elkészítése és leadása a kéJ

intézmény által megadott határidőre
o A vizsgamunka témáinak listáját a képző intézmény állítja össze, amelyből a vizsgázó kiválasztji

saját vizsgafeladatát

A Szakmai portfólió anyagának értékelése: 
A képzési időben végigvitt szakmai gyakorlati tevékenység bemutatása, képekkel és rövid szövegi 
megszerkesztett portfólió prezentációjával. Rajzi, plasztikai előtanulmányokat (minimum 6 db különböző mu 
kreatív és szakmai feladatokat tartalmazó, együttesen minimum 25 oldalas digitális prezentáció. 
A jelölt, a Szakmai portfolió gyakorlati értékelésén az előzetesen leadott digitális portfólióját mutatja be. Értelm 
munkáit, és ismerteti a munkáját irányító gondolati, technikai hátteret. Az értékelő szaktanári bizottság a jelölt 
elkészített szakmai anyag együttes�t, a megoldások színvonalát és a bemutató alkalmával mérhető al 
gondolkodásmód meglétét, fejlettségét, a verbális előadást és a szakmai fogalmak pontos használatát együt 
értékeli. 
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