Óbudai Egyetem

Terméktervező Intézet

Tisztelt Államvizsgázó Hallgató!

Az államvizsga feltétele az A/4 méretű PORTFÓLIÓ, melynek tartalmaznia kell az egyetemen
töltött időszakban, de elsősorban az intézetben végzett feladatokat.
Tartalmi követelmények:


min. 20 db A/4-es színes oldal tervezés és rajz témákban, ill. pályázati munkákról a
feladatok/pályázatok témáinak-megnevezéseivel, a témavezető tanárok neveivel és
titulusaival (Dr., DLA, DLA habil)! Minden lapon szerepelnie kell az évszámnak is!



rövid szakmai önéletrajz magyarul és angolul/németül, hivatalos portréfotóval.



A portfólióhoz mellékelni kell 1 db CD-t, melyen a portfólióban szereplő legfontosabb
képanyagok találhatók: min.6, max.15 db, 300 dpi-s felbontású, jó minőségű,
nyomtatásra alkalmas fotó.

Célszerű a portfóliót rögtön 2 példányban készíteni, mert az egyik az intézetben marad.
Kölcsönzésre a későbbiekben nincs lehetőség! (A saját példány bármilyen méretben készíthető.)
A portfólióval kapcsolatban dr. Kisfaludy Márta tanárnővel lehet konzultálni, előzetes
egyeztetés alapján.
Formai követelmények:


A/4 méret, álló vagy fekvő elrendezés, összefűzött formában (spirál kötés, hőkötés, stb.)



Fedőlap feliratai (portfólió, név, dátum)



Szakmai önéletrajz (alább részletezve), melyhez hivatalos portréfotót is mellékeljenek!
A magyar és angol/német nyelvű önéletrajzot külön oldalra, egymás után vagy tükör
szerkesztéssel (a portfólió további részeivel összhangban) készítsék el.



A fotókat egységesen kell beszerkeszteni a portfólióba. A szakmai önéletrajz után a
diplomamunkával kezdődik a portfólió és tematikusan halad visszafelé az időben; a rajz
tanulmányok a végére kerülnek. Az egyes feladatoknál nem a tantárgyat kell kiírni,
hanem a feladatot, hogy értelmezhető legyen a fotón/rajzon látható megoldás.

2015. január 14.
dr. Kisfaludy Márta
Intézetigazgató

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

CURRICULUM VITAE

SZEMÉLYES ADATOK
Név:
Születési dátum
Cím:
Mobil:
E-mail:

PERSONAL DATA
Name:
Date of birth:
Address:
Mobile:
E- mail:

(Jelentől kezdve visszafelé datálva kell feltüntetni az időrendi adatokat, tehát az első helyen
mindig a legutolsó, aktuális állapot szerepeljen.
A tanulmányoknál az általános iskolát nem kell beírni!
Értelemszerűen csak a tartalommal megtölthető kategóriákat kell a szakmai önéletrajzba
beírni!
A dőlten szedett információkat be kell helyettesíteni a saját adataikkal!)
TANULMÁNYOK
időintervallum intézmény
2011-2015
Óbudai Egyetem, RKK,
Ipari termék- és
formatervező mérnöki szak

EDUCATION

SZAKMAI GYAKORLAT
időintervallum hely
tevékenység
megnevezése

INTERNSHIPS

SZAKMAI TAPASZTALAT

PROFESSIONAL
EXPERIENCE

(Különböző helyeken eltöltött, egyéb
szakmával kapcsolatos tapasztalatszerzés
adatai.)
időintervallum hely
tevékenység
megnevezése
KIÁLLÍTÁSOK, DIVATBEMUTATÓK
dátum

hely

EXHIBITIONS, FASHION
SHOWS

téma/cím

PÁLYÁZATOK, DÍJAK
dátum
hely
díj, helyezés

COMPETITONS, AWARDS

SZÁMÍTÓGÉPES ISMERETEK
programok felsorolása

COMPUTER SKILLS

NYELVISMERET
vizsga megszerzésének dátuma, idegen nyelv,
vizsga típusa
egyéb nyelvismeret

LANGUAGES

EGYEBEK / HOBBI

OTHERS / HOBBY

