Az ötlet születésétôl a mûvészi megvalósításig
Tervezôgrafikai képzés a Budapesti Metropolitan Egyetem
Vizuális Kommunikáció Intézetében
 A Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) Magyarország legnagyobb mûvészeti képzési portfólióval
rendelkezô felsôoktatási intézménye, ahol két karon,
négy fô képzési területen – kommunikáció, mûvészet,
turizmus, üzlet – folyik az oktatás.

A folyamatosan bôvülô magyar és angol nyelvû képzési kínálatban jelenleg 31 alapszak, 15 mesterszak, 32
szakirányú továbbképzés és 13 felsôoktatási szakképzés között válogathatnak az érdeklôdôk. A METUnak jelenleg több mint 8000 hallgatója van, ebbôl a
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mûvészeti területen közel 1400-an tanulnak. Az intézmény több mint 130 külföldi intézménnyel tart
fenn partneri kapcsolatot, mintegy 40 országban.
A 2009-ben indult mûvészeti képzéseken jelenleg
kilenc alapszak (BA), hét mesterszak (MA) és öt szakirányú továbbképzés közül – az animáció, a designkultúra, a fotográfia, a képalkotás, a kézmûves tárgykultúra, a környezetkultúra, a médiadesign, a tervezôgrafika, a televíziós mûsorkészítés és a belsôépítészet
különbözô területein – választhatnak a leendô hallgatók. A Vizuális Kommunikáció (korábban Grafika)
Intézetben 2009-tôl az elektronikus ábrázolás, a képi
ábrázolás és a tervezôgrafika alapszakon, valamint a
tervezôgrafika mesterszakon tanulhatnak a hallgatók.
Ezen a képzési területen 115 magyar és 15 angolul taMÛVÉSZET ÉS PEDAGÓGIA

nuló külföldi diák vesz részt az oktatásban. (Jelenleg
az elsô két alapszak megváltozott néven tovább mûködô, illetve beépülô szak.) Az elektronikus ábrázoláson belül elektrográfia, a képi ábrázoláson belül
képgrafika a specializáció. Végzettségüket tekintve a
hallgatók ezeken a képzéseken grafikus alapszakos
diplomával zárják tanulmányaikat.
A tervezôgrafika alapszakon tervezôgrafikusi képesítés szerezhetô, a mesterszakon több irányba is történhet szakosodás: tipográfia-betûtervezés, képgrafika
és tervezôgrafika. A kétéves mesterszak végén okleveles tervezôgrafikus mûvészként diplomáznak a hallgatók a Budapesti Metropolitan Egyetemen.
A Vizuális Kommunikáció Intézet – a mûvészi identitás szabad kibontakoztatásának elôsegítése mellett
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– gyakorlati szakismereteket ad hallgatóinak. Ez a tudás a diploma megszerzésével azonnali beilleszkedési
lehetôséget kínál a munka világába. Szaktantárgyaink
tematikáját úgy építjük fel, hogy az elméleti és gyakorlati képzés egymást erôsítve haladjon. A koncepcionális tervezésben a vizuális kommunikáció, vagyis
az ötlet, az üzenet és a teljes munka kivitelezése egységes, a minôségi/esztétikai megjelenítés pedig különösen fontos.
A képzésben egymásra épülnek a tervezési feladatok, hallgatóink a gyakorlatban tapasztalhatják meg
az ötlet megvalósításához szükséges anyaghasználati
lehetôségeket, nyomdatechnológiai eljárásokat. Szakmai kurzusok, elôadások keretén belül a hallgatók valós képet kapnak a folyamatosan megújuló, innovatív
megoldásokról. A tervezési projektekhez illeszkedve
a diákok közvetlenül is megismerhetik, kipróbálhatják a kivitelezéshez szükséges vizuális felületeket. A
képzésben a tervezôgrafika mûvészetének minél részletesebb megismerésére törekszünk az egyedi könyv-,
plakát-, arculat- és csomagolástervezéstôl a brandSztranyák Zsófia:
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építésen és márkaimage-kialakításon át a komplex
reklámkampányig, amelyben a digitális üzenethordozók is fontos szerepet kapnak. Az egyetemi képzés
során a hallgatók ötleteik megvalósítását végigkísérik,
és ezen az úton konkrét tapasztalatokkal gazdagodnak.
A grafikaintézet oktatási programjának célja, hogy
önálló tervezôi tevékenységre kész grafikusokat – vizuális szakembereket – képezzen, akik biztos tudással
igazodnak el napjaink jel- és képözönében, képesek
mûvészi igényû vizuális üzenetek megfogalmazására
és közvetítésére. Ismerik a hagyományos eljárásokat,
technológiákat, de pályájuk során fogékonyak a folyamatos változásra és a meg-megújuló kihívásokra is.
Diploma után grafikusként, vizuális szakemberként
stúdiókban, ügynökségeknél vagy szabadúszóként
dolgozhatnak.
Az elmúlt években több hazai és nemzetközi kiállíGrozdics Nikolett:
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táson és pályázaton, például ARC, Cégér – Jó bornak
tervezz címkét!, Újvidéki Nemzetközi Diák Plakátbiennálé, Országos Tervezôgrafikai Biennálé, International
Reggae Poster Contest, Lengyel Filmtavasz, Packaging of
the World, szerepeltek a hallgatók. A diplomamunkákat
felvonultató kiállítások mellett a Design Hét Budapest
rendezvénysorozatában, grafikai tárlatokon és biennálékon láthatóak alkotásaik. Az Országos Mûvészeti és
Mûvészettudományi Diákköri Konferenciákon a METU
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grafikusdiákjai 2015-ben két elsô, két második és egy
harmadik díjat nyertek. 2011-ben Peták Dénes és
2015-ben Puskás Marcell hallgatóknak ítélték a Pro
Arte Aranyérmet.
MACZÓ PÉTER
grafikusmûvész, a METU Vizuális Kommunikáció
Intézetének szakfelelôs fôiskolai tanára
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