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Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar 

Terméktervező Intézet 

ÓE RKK Ipari termék- és formatervező mérnöki szak 

Rajz alkalmassági vizsga követelményei és feltételei – 2021 

 
Az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar tájékoztatja a Terméktervező 
Intézet Ipari termék- és formatervező mérnöki BSc szakára jelentkező hallgató jelölteket, hogy  

A rajz alkalmassági vizsga online kerül megszervezésre 2021. május 19-20-án. 

Az alkalmassági vizsgát tevő hallgató jelöltek otthoni/iskolai munkáikat az Óbudai Egyetem Moodle 
felületére töltik fel, ahová a Tanulmányi Osztály által megküldött egyedi azonosítóval tudnak 
majd belépni. A rajz alkalmassági vizsgára feltöltendő tartalom:  
 
1 db egységes formába szerkesztett, PDF1 portfolió, amely az alábbi alkotásokat tartalmazza: 
 
- 1 db "kockológiai kompozíció" – vonalas rajz: látvány után, szabadkézi rajzolással készített, 
geometrikus formákból álló, vonalas tárgycsoport. Méret és technika: A3; grafitceruza, szén, pitt-kréta, 
stb.; 
- 1 db "drapériás kompozíció" – tónusos rajz: látvány után, szabadkézi rajzolással készített 
tárgycsoport, forgástesttel és drapériával. Méret és technika: A3; grafitceruza, szén, pitt-kréta, stb.; 
- 3 db szabadon választott rajz vagy festett csendélet/tájkép, növény-, állattanulmányok bármilyen 
technikával és méretben, vagy a választott szaknak megfelelő alkotások, tervek.  

A portfoliót szakmai zsűri értékeli, és „megfelelt” vagy „nem felelt meg” minősítéssel látja el. Az 
eredményről a Tanulmányi Iroda a jelentkezőket e-mailben értesíti. 
 
A Moodle rendszerbe történő belépés menete:  

1. A felvételi eljárás általános részének adminisztratív feladatait a Tanulmányi Osztály 

(TO) látja el. 

2. Lépjen fel a TO-tól kapott linkre: https://exam.elearning.uni-obuda.hu/. Válassza a 

Helyi felhasználói fiók lehetőséget, és adja meg az e-mailben kapott felhasználónevét 

és jelszavát. Kövesse a jelszómódosításra vonatkozó utasításokat! 

3. A baloldali menüsorban kattintson az irányítópultra, hogy megjelenjen a Rajz alkalmassági 

kurzus. A kurzusnévre kattintva hozzáfér a feltöltő felülethez; 

4. A feltöltés kezdete: 2021. május 19. (szerda) 8:00 óra;  

5. A feltöltés határideje: 2021. május 20. (csütörtök) 23:59 óra. 

 

Eredményes felkészülést kívánunk! 

 

TTI Intézetigazgatás 

                                                                                                         

Budapest, 2021. 03. 29.  

                                                

1 A fájl mérete maximum 5 MB lehet!  

https://exam.elearning.uni-obuda.hu/

