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Erőszakmentes,  
egészségtudatos iskola 

 

A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által 
Akkreditált Kiváló Tehetségpont 

 

Kedves Felvételiző! 

A felvételi időpontjai 
 
A felvételi menete minden meghirdetett szakon: Gyülekezés és általános tájékoztató az iskola 
aulájában. (4031 Debrecen, Angyalföld Tér 7.) 

 Alkalmassági vizsga: 2012. április 2. 9 óra  Gyülekezés: 8:30 
 Szóbeli meghallgatás: 2012. június 1. 9 óra  Gyülekezés: 8:30 
 Pótfelvételi: 2012. augusztus 15. 9 óra  Gyülekezés: 8:30 

Felvételi feladatok:  

• csendéleti beállításról készített klasszikus rajztanulmány (választható eszközök: ceruza, 
kréta, szén) – ideje: 2012. április 2. 

•  a látvány színvázlata – ideje: 2012. április 2. 
• A szóbeli felvételin (ideje: 2012. június 1.) teszteljük a jelentkezők szakmai tudását, szóbeli 

kérdésekkel. Erre a vizsgára a következő könyvekből készülhetnek fel a jelentkezők:  

o Dr. Sevcsik-Hefelle: Fényképészet  
o Dékán István: Fényképezés alapoktól a szakmai ismeretekig  
o National Geographic sorozatból: Tippek és Trükkök, Digitális képek, Tájak és képek, 

Portré és riport  

A felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány illetve az idén érettségizőknek az érettségi bizonyítvány 
másolatát az érettségit követően kérjük csatolni a jelentkezési laphoz, sikeres felvételi vizsga 
esetén. 
 
A felvételiző hozzon magával: 

1. a rajzi feladatokhoz rajztáblát, A/2 akvarellpapír, ceruzát, rajzszenet, festékeket, 
kréta, a díszlet-és jelmeztervező és általános festő szakokra jelentkezők hozzanak 
magukkal gyorsan száradó festéket is (akvarell, akril, tempera) 

2. A szóbeli felvételihez: 10 db 20x25 cm-es (kivéve panoráma képek) képet kell hoznia, 
amely minimum 30x40 cm-re paszpartuzott. A hátán szerepelnie kell a jelentkező 
nevének, telefonszámának. A képeknek minimum 3 témakört fel kell dolgoznia: portré-, 
táj-, természetfotó, illetve riportfotó. 

Munkáidat névvel ellátott mappába helyezd el! A beadott anyag a szóbeli elbeszélgetés végén 
vihető el. A felvételin készülő munkákat az iskolában archiváljuk. 

Sikeres felvételi vizsgát és tartalmas két tanévet kínálunk és kívánunk! 

Debrecen, 2012. március 24.                         Kiss Papp Csilla s.k. 
  Igazgatóhelyettes  
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