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Díszlet- és jelmeztervező asszisztens 

2010. szeptember 01-től indul az új moduláris képzés. 
Szakmaszám: 54 211 05 0000 00 00 

Általános szakismertető 

A díszlet- és jelmeztervező asszisztens olyan sokoldalú ismeretekkel rendelkező, kreatív 
szakember, aki munkájával részt vesz színházi produkció létrehozásában, illetve a 
filmkészítés területén. 
Tervezőművész irányításával részt vesz a díszlet- és jelmeztervezési munkák minden 
fázisában. Részfeladatokat önállóan is meg tud oldani, a kivitelezési munkák irányítását el 
tudja végezni. 
Olyan műveltséggel, szakmai, művészettörténeti, színháztörténeti, viselet- és bútortörténeti 
tudással és technikai ismeretekkel rendelkezik, amelyek képessé teszik tanulmányai 
folytatására a művészeti főiskolákon, egyetemeken. 

Szaktanáraink ajánlása 

A hallgató a szakmához kapcsolódó széleskörű ismeretre és gyakorlatra tehet szert olyan 
területeken, mint a viselettörténet, textiltörténet, színház- és filmtörténet, díszletelemek 
tervezése és kivitelezése, jelmeztervezés, bábkészítés, látványtechnika, ruhaszabászati- és 
varrási alapok. 
A hallgatók egyéni feladatokon keresztül, folyamatos tanári konzultáció mellett 
elsajátíthatják a kreatív tervezői gondolkodásmód alapjait, az ötlettől a megvalósulásig. 
A szakon különféle rajzi, festészeti, tervezési és gyakorlati technikákat oktatunk jól felszerelt 
műhelyben, kis létszámú csoportokban (10 fő).  
A szakmai feladatok sokrétűsége okán folyamatos betekintést nyerhet a hallgató más 
társművészetekbe is (pl. fotó, grafika, festészet, szobrászat) ill. egyéb szakmákra jellemző 
technikákba (pl. famegmunkálás, szerelési gyakorlatok) 
A végzett hallgatók jó esélyekkel indulhatnak felvételizni a Képzőművészeti Egyetem, a 
Magyar Iparművészeti Egyetem, a Pécsi Egyetem művészeti karára, tanárképző főiskolák 
(rajz-vizuális kommunikáció) és tanítóképző főiskolák rokon szakjaira.  
Az itt megszerzett képesítés a szakirányú továbbtanulás esetén plusz felvételi pontokat 
jelent, és az Európai Unió egész területén elismert bizonyítvány (Euro Pass) is igényelhető. 

Képzési idő 

 Teljes képzési idő: 2 év 
 Nappali tagozaton heti 5 alkalommal,  
 napi maximum: 8 tanítási órában (az órarend beosztása szerint), 
 heti óraszám: 34 óra/hét, 
 engedélyezett hiányzás a törvényi előírásoknak megfelelően. 
 3 hét összefüggő szakmai gyakorlat júniusban (napi 6 óra) 

Az órarendet augusztus végén készítjük el és szeptemberben a beiratkozáskor ismertetjük. 
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Kedvezmények 

 diákigazolvány 
 egészségbiztosítotti jogviszony 
 családi pótlék 
 pontbeszámítás szakirányú továbbtanulás esetén 
 EuroPass bizonyítvány kiegészítő 

Felvételi követelmények 

 érettségi 
 szakmai alkalmassági (felvételi vizsga) 
 egészségügyi alkalmassági (házi orvosi) 

Oktatott tantárgyak 

Tantárgy/óraszám 13. évfolyam 14. évfolyam 
Művészettörténet 3 3 
Esztétika 1 1 
Néprajz 0 2 
Betűrajz 2 0 
Ábrázoló geometria 1 0 
Gazdasági ismeretek 2 0 
Szakmai tervezés 2 2 
Szakmai gyakorlat 10 10 
Szakmai elmélet 7 7 
Portfólió készítése 0 3 
Rajzolás-festés 6 6 

Összesen: 34 34 

Szakvizsga 

2 év után a tanulók szakmai vizsgát tesznek. 

Felvételi vizsga részei 

Jelentkezés: Jelentkezési lapon, beadási határidő: 2010. június 30. 
Felvételi időpontja: 2010. július 01. (csütörtök) 9 óra. 
Pótfelvételi: 2010. augusztus 16. (hétfő) 9 óra, 2010. augusztus 23. (hétfő) 9 óra. 

További információk 

Szakképzésért felelős: Kiss Papp Csilla igazgatóhelyettes 
Ügyintézés, információ: az iskola 108-as irodájában, vagy az 52/413-326/18-as melléken. 


