A képi ábrázolás alapképzési szak elsődleges célja olyan
szakemberek képzése, akik átfogó elméleti és gyakorlati
ismeretekkel rendelkeznek mind a tradicionális, mind a kortárs képalakítás
és képalkotás terén. A képzés olyan szemléleti bázist épít fel, mely biztos
alapokat nyújt vizuális környezetünkben való tájékozódásra, egyaránt odafigyelve a képalkotás hétköznapi és művészeti megnyilvánulásaira.
Borgó György Csaba
DLA (szakfelelős),
Balázs Péter DLA, Bukta Imre, Erdős Júlia DLA, Erőss István DLA, F. Balogh
Erzsébet, Földi Péter, Kopasz Tamás, Kótai Tamás, Molnár László József, Nagy
Árpád, Szurcsik József, Ványai Magdolna.

A szakirányú képzés – az alapképzésre épülő fázisában – az alapos
rajzi felkészítés után, a történetileg kialakult képformák, képi kifejezési lehetőségek megismerése mellett betekintést ad az új képépítő
törekvésekbe, közlésformákba. Az elsajátított ismeretanyag birtokában
a jelöltek egy speciális terület kultúraközvetítő funkcióját gyakorolva
a társadalmi, kulturális, művészeti kérdések alapfokú értő és közvetítő
szakemberei lesznek.

A szakirányú képzés – a rajzközpontú megalapozottságot figyelembe véve –
az ember ősi nyomhagyási igyekezetét történetileg feldolgozva, rendszerbe

foglalva kívánja megismerteti a grafika különböző technikáit a hallgatókkal.
Az elsajátított ismeretanyag birtokában a jelöltek egy speciális terület
kultúraközvetítő funkcióját gyakorolva a társadalmi, kulturális, művészeti
kérdések alapfokú értő és közvetítő szakemberei lesznek.

Hallgatóink a diploma megszerzése után szakirányú mesterképzésben vehetnek részt, amelyre tanszékünkön is lehetőség van. Ennek teljesítése után
léphetnek be a 3 éves doktori képzés rendszerébe.

Az alapképzés során biztos szakmai és elméleti ismereteket nyújtunk hallgatóinknak, melyeket a gyakorlati életben hasznosíthatnak. A tudás birtokában a következő területeken tudnak elhelyezkedni: szellemi szabadfoglalkozású vizuális szakember, művész, kritikus, szakkörök, szabadidős
tevékenységek, művészetterápia, kulturális kommunikáció, kiadói tevékenység, stb.

Képzési forma: alapképzés, nappali » Finanszírozás: államilag
támogatott és költségtérítéses » Képzési idő: 6 félév
» www.vizmuv.ektf.hu

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az elektronikus ábrázolás területén megfelelő elméleti és gyakorlati tájékozottsággal rendelkeznek, így a megszerzett ismereteik birtokában
képesek tanult szakmájuk sokoldalú inter- és multidiszciplináris, gyakorlatielméleti művelésére, közvetítésére és alkotószellemű kreatív alkalmazására,
valamint irányító-szervezető feladatok ellátására.

Csontó Lajos (szakfelelős), Bölcskey Miklós, Faa Balázs, Pálfi Szabolcs, Szigeti
G. Csongor, Szurcsik József, Varjasi Tibor, Wahorn András.

Hazánkban egyedülálló felsőfokú szakképzés. A szakember korszerű internetes képi tartalmak koordinátora, aki a honlapok képi megjelenésének értő,
kreatív szellemiségű tudora. Kompetenciája elsősorban a webes látványvilág
szerkesztői és tervezői feladatainak ellátására összpontosul, a felhasználói
igények és a művészi kvalitás szakszerű összeegyeztetésével, cégek, vállalatok, vállalkozók és magánszemélyek felkéréseinek megfelelően.

Az analóg képi információk digitalizálásával, a digitális és a mozgóképes
anyagok szakszerű animálásával foglalkozó szakember, aki főként az elektronikus médiumok képi információinak magas szintű prezentációját alakítja és
felügyeli. Felkészült kiadvány-előkészítő, szerkesztői feladatokra. Munkájára
nagyban támaszkodhatnak a fotó- és reklámstúdiók, az internetes tartalomszolgáltatók, kiadók, valamint a tömegtájékoztatási médiumok.

Digitális képfeldolgozással, sokszorosítással foglalkozó cégek, vállalkozások
sokoldalú szakembere, aki a klasszikus alkalmazott grafikai ismereteit kellő
szakmai kompetenciával képes az elektronikus képalkotás területére konvertálni. Tervezési, kivitelezési munkáiban a korszerű digitális alkalmazott
grafikai képi nyelvet jól ismerő, azt magabiztosan használó, nyitott, a képi
kommunikációban otthonosan mozgó szakértő.
Hallgatóink a
diploma megszerzése után
szakirányú mesterképzésben vehetnek részt, amelyre tanszékünkön is
lehetőség van. Ennek teljesítése után léphetnek be a 3 éves doktori képzés
rendszerébe.
Az alapképzés
során biztos
szakmai és elméleti ismereteket nyújtunk hallgatóinknak, melyeket a gyakorlati életben hasznosíthatnak. A tudás birtokában a következő területeken tudnak elhelyezkedni:
szellemi szabadfoglalkozású vizuális szakember, reklám, kereskedelmi és
kulturális kommunikáció, vállalkozás, kiadói tevékenység, művészeti tevékenység, kritikus, szakkörök, szabadidős tevékenységek, művészetterápia, stb.

Képzési forma: alapképzés, nappali » Finanszírozás: államilag
támogatott és költségtérítéses » Képzési idő: 6 félév
» www.vizmuv.ektf.hu

A képzés célja, hogy a hallgatók a plasztikai ábrázolás
egy speciális területén - ami a természetművészet - megszerezzék mindazokat az ismereteket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy
a háromdimenziós térben jelentkező esztétikai, vizuális problémák értő
interpretálói és kreatív alkotói legyenek.

A természetművészet a természettel való harmónia újrateremtésére
törekszik, és a természeti anyagokat, tárgyakat, energiákat, helyszíneket
közvetlenül alkalmazza az alkotásban, azaz a természettel való közvetlen
fizikai kapcsolatteremtésen alapul. Az idő konkrét formában jelenik meg
a műben, hiszen már az alkotás pillanatában bele van kódolva egy bizonyos élettartam. Ebben az esetben nem érvényesül a konvencionális,
örökkévalóságnak szánt műalkotás mítosza – az alkotás a természet ciklikus változásainak idejében létezik.
Az anyagmegmunkálás során az alkotó főleg a kézműves technikákra szorítkozik – csapolás, fonás, eresztés, kötözés, stb. – és kerüli a gépi megmunkálást. A természetművész tiszteli a népművészetet,
a nyugati kultúrán kívül eső művészetet, nem kiemelve azt saját kontextusából.

A gyakorlati órák egy része a noszvaji barlang művésztelepen zajlik
(www.pocem.hu), emellett lehetőség nyílik nemzetközi nature art művésztelepeken való részvételre is.

Erőss István DLA (szakfelelős), Balázs Péter DLA, Bukta Imre, Erdős Júlia DLA,
Takács Máté.

Hallgatóink a diploma megszerzése után szakirányú mesterképzésben
vehetnek részt, amelyre tanszékünkön is lehetőség van. Ennek teljesítése
után léphetnek be a 3 éves doktori képzés rendszerébe.

Az alapképzés során biztos szakmai és elméleti ismereteket nyújtunk hallgatóinknak, melyeket a gyakorlati életben hasznosíthatnak. A tudás birtokában a következő területeken tudnak elhelyezkedni: szellemi szabadfoglalkozású vizuális szakember, művész, kritikus, szakkörök, szabadidős
tevékenységek, művészetterápia, kulturális kommunikáció, stb.

Képzési forma: alapképzés, nappali » Finanszírozás: államilag
támogatott és költségtérítéses » Képzési idő: 6 félév
» www.vizmuv.ektf.hu

