Felvételi előkészítő kurzusok
Magyar Képzőművészeti Egyetem
1062 Budapest, Andrássy út 69-71.
Magyar Képzőművészeti Egyetem Kollégiuma
(Tetőtéri műterem)
1087 Budapest, Stróbl Alajos u. 3/a.
http://www.mke.hu/elokeszito

MKE 4 hetes, az egyetemi felvételi második fordulója előtti
– konzultáció, felvételi rajz, felvételi kreatív feladat, felvételi mappa-összeállítás –
intenzív felvételi előkészítő kurzusai,
2016/2017 II. félév
JELENTKEZÉSI LAP
Név:.................................................................................................................................................
Cím:......................./ir.szám/................................................................................................./város/
.................................................................utca/............../házszám/................/emelet/............./ajtó/

/fénykép helye/

Telefon:...........................................................................................................................................
E-mail:.............................................................................................................................................
Választott szakirány:.....………………………………………………………………………………….
Kérjük, hogy részvételi szándékát aláírásával jelölje az adott kurzus elnevezése melletti üres mezőben.
képzés
kurzus díja/
részvételi
kód/témaszám
kurzus neve
időpontja
óraszám
szándék/aláírás
Regionális Tehetségkutató
19.200 Ft
szombat
Program (RTP)
11320003/191400 I.
/16 óra
11.00-15.00
felvételi előkészítő I. kurzus
1.200 Ft/óra
Regionális Tehetségkutató
35.200 Ft
csütörtökProgram (RTP)
11320003/191400 II.
péntek
/32 óra
felvételi előkészítő II. kurzus
15.00-19.00
1.100 Ft/óra
Regionális Tehetségkutató
48.000 Ft
hétfő-keddProgram (RTP)
11320003/191400 III.
szerda
/48 óra
felvételi előkészítő III. kurzus
15.00-19.00
1.000 Ft/óra
Magyar Képzőművészeti Egyetem 4 hetes, az egyetemi felvételi második fordulója előtti – konzultáció,
felvételi rajz, felvételi kreatív feladat, felvételi mappa-összeállítás - intenzív felvételi előkészítő kurzusai,
2016/2017 tanév II. félév:
A képzés: 2017. május 15 – június 10. között, az adott kurzus óraszámának megfelelően (lásd a
programleírásokban) egyetemi felvételi típusú fej- és akt tanulmányrajzok készítése modell után
korrektúrával; egyetemi felvételi típusú kreatív rajzi- és kreatív szakirányú feladatok megoldása
korrektúrával; műtermi konzultációk; egyetemi felvételi mappa konzultáció; egyetemi felvételi mappa
összeállítás.
A képzés helye: Magyar Képzőművészeti Egyetem Kollégiuma (Tetőtéri műterem) 1087 Budapest, Stróbl Alajos
u. 3/a.
A tanfolyamok díjai: részletesen lásd a programleírásokban (Ft/fő/kurzus)
Kollégiumi szállás helye: a Magyar Képzőművészeti Egyetem 1087 Budapest, Stróbl Alajos u. 3/a. sz. alatti
kollégium épülete. (Korlátozott számban vidéki, határon túli vagy külföldi jelentkezők igényelhetik).
A kollégiumi szállás díja: 2.500 Ft/fő/éj (a bentlakás megkezdésekor a helyszínen fizetendő)
Kollégiumi szállás igénylés: előzetesen a regionalis@hotmail.com email címen. (kérek
nem kérek )
Jelentkezés: egy önéletrajz és a pontosan kitöltött, kurzus-jelentkezési adatlap - 1 db igazolványkép a
jelentkezési adatlapra ragasztva - pdf. vagy jpg. formátumban, csatolt mellékletként történő elküldésével a
regionalis@hotmail.com e-mail címre.
Kelt,......................................................,........................év..........................................................hónap.................nap
.........................................................................
jelentkező aláírása

