
A KÉPI ÁBRÁZOLÁS ALAPSZAK kiemelten gyakorlatorientált. A tantárgyak 70-80 százaléka változatos 

gyakorlati órákból áll össze, melyek segítenek elmélyíteni a rajzi és más manuális készségeket, kiteljesíteni a 

kreativitást és elősegítik a vizuális nyelv szuverén módon való felhasználását a hagyományos és az új 

technikák elsajátítása révén. 

A képzés felépítése, kurzuskínálata lehetővé teszi, hogy a személyiségednek, érdeklődési körödnek 

megfelelően válassz a festő vagy grafikus kurzusok közül: 

szerezz új ismereteket vagy elmélyítsd már meglévő tudásodat, kihasználva a tradicionális és kortárs 

képalkotás lehetőségeit. 

Hallgatóink 3 specializáció közül választhatnak másodévbe lépve: 

FESTŐ, 

GRAFIKUS, 

KÉPREGÉNY, ILLUSZTRÁTOR specializáció keretében emelt óraszámban tanulhatnak vizuális 

irányultságuknak megfelelően: 

FESTŐ irányultságú hallgatóink szerteágazó tapasztalatokat szereznek különböző hagyományos illetve 

kortárs képzőművészeti/festészeti technikák, eljárások, képalakítási lehetőségek, ábrázolási módok 

megismerése által. 

GRAFIKA iránt érdeklődő hallgatóink a manuális klasszikus grafikai technikák mellett digitális kreatív 

képalkotási stúdiumokat végezve bővítik képalakítási ismeretanyagukat, miközben sokrétű praktikus 

ismeretekre tesznek szert, (pl.: UE-, Ul design alapok, CGI alapismeretek, Oldaltervezési alapok, 

Csomagolástervezés illusztratív alapon, Arculattervezési alapok, Klasszikus grafikai eljárások stb.) 

KÉPREGÉNY, ILLUSZTRÁCIÓ iránt érdeklődő hallgatóink manuális és digitális képalakítási lehetőségek 

megismerésével mélyülhetnek az illusztráció, képregény szerteágazó vizuális világában, (pld.: 

Karaktertervezés és concept art, Illusztrációs rajzi, Festészeti gyakorlat, Klasszikus grafikai eljárások, 

Klasszikus és kortárs illusztráció módszertana, Karakter mintázás, Animáció, Vizuális történetmesélés, Fiction 

& nonfiction silent book, Képregény, Kiadványtervezés, illusztráció és design, Artzine, fanzine stb.) 

Az oktatói tevékenység eredményességét jól mutatják hallgatóink sikerei, melyeket az Országos Tudományos 

Diákköri Konferenciákon és más hazai illetve nemzetközi megmérettetéseken, pályázatokon érnek el. A 

sokszínű, elsősorban Erasmus kapcsolatokon alapuló külföldi egyetemekkel létrejött partnerségi viszony az 

ösztöndíjaknak köszönhetően számos további lehetőséget biztosít hallgatóinknak a képzés során szerezhető 



szakmai ismereteik eltérő oktatási rendszerben történő további gyarapítására, nemzetközi összehasonlítására. 

Képzésünkben kiemelt helyen áll a szabadkézi rajzi ismeretek bővítése, elmélyítése. Az alapozó képzés 

részben többek között Tér- és tárgyábrázolást, Rajz-festés technikai ismereteket, Művészeti anatómiát, 

Alakrajzot, Krokit tanulhatsz. 

Művészetközvetítési és kommunikációs ismeretekkel párhuzamosan képalkotási szakelméleti tantárgyakat 

tanulhatsz, megismerkedsz a XX. századi és kortárs műfajokkal is. Az alapozó képzésben lehetőséged nyílik 

arra, hogy elsajátítsd a digitális képalkotás, a technikai képalkotás illetve a plasztikai ábrázolás alapvető 

módszereit is. 

Legfontosabb elméleti tantárgyaink segítenek, hogy átfogó ismeretekkel rendelkezz majd a festészet, a 

grafika, üveg, kerámia területén végzett alkotói tevékenységek alapjául szolgáló folyamatokról és 

koncepciókról, illetve elméleteiről, történetéről, alapelveiről, stíluskorszakairól és irányzatairól, fontosabb 

alkotásairól. 

Tanulmányaidat folytathatod többek között a Moholy Nagy Művészeti Egyetemen, a Nyugatmagyarországi 

Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézetképzésein, a Metropolitan Egyetem, az Eszterházy Károly Egyetem 

szakirányú képzésein, PTE Művészeti Kar szakirányú képzésein, vagy elindulhatsz elméleti Ma 

képzésirányába. 

KÉPI ÁBRÁZOLÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK 

,A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik átfogó elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek 

egyrészt a tradicionális és kortárs képalkotás, képalakítás terén, másrészt a képírás (elektronikus képalkotás) 

világában. Szemléletmódjuk biztos alapokat nyújt a hagyományos és digitális vizuális világban való 

tájékozódáshoz, beleértve a képalkotás tradicionális vagy interaktív megnyilvánulásait is a hétköznapi és 

művészeti területen. Alkalmasak a vizuális nyelvben rejlő kifejezési lehetőségek tanulmányozására és azok 

autonóm módon történő felhasználására. Felkészültségük alapján kellő mélységű elméleti ismerettel és alkotói 

gyakorlati készséggel rendelkeznek szakmai munkához, gyakorlatvezetéshez. Felkészültek tanulmányaik 

mesterképzésben történő folytatására." 

Az alapképzési szak megnevezése: KÉPI ÁBRÁZOLÁS (Visual Representation) 

végzettségi szint: alap- {baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat 

szakképzettség: alapszakos festő/grafikus 

a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Visual Representation Artist 

Képzési terület: művészetközvetítés 

A képzési idő félévekben: 6 félév 

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit - a szak orientációja: kiemelten 



gyakorlatorientált (70-80 százalék) - a szakdolgozat (diplomamunka) készítéséhez rendelt kreditérték: 10 

kredit - a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit 

Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák 

,A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik átfogó elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek 

egyrészt a tradicionális és kortárs képalkotás, képalakítás terén, másrészt a képírás (elektronikus képalkotás) 

világában. Szemléletmódjuk biztos alapokat nyújt a hagyományos és digitális vizuális világban való 

tájékozódáshoz, beleértve a képalkotás tradicionális vagy interaktív megnyilvánulásait is a hétköznapi és 

művészeti területen. Alkalmasak a vizuális nyelvben rejlő kifejezési lehetőségek tanulmányozására és azok 

autonóm módon történő felhasználására. Felkészültségük alapján kellő mélységű elméleti ismerettel és alkotói 

gyakorlati készséggel rendelkeznek szakmai munkához, gyakorlatvezetéshez. Felkészültek tanulmányaik 

mesterképzésben történő folytatására." 

Idegennyelvi követelmény 
A képzés KKK-ja nem ír elő speciális szaknyelvi ismereteket, a szakképzettség gyakorlásához azok nem szükségesek. 


