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EUROPASS BIZONYÍTVÁNY-KIEGÉSZÍTŐ (*)

1. A SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE
54-211-08 Textilműves

2. A SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSÉNEK FORDÍTÁSA
Textile artist

(A MEGNEVEZÉS FORDÍTÁSA TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ)

3. A KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK LEÍRÁSA
A szakember képes:

- szabadkézi rajzolásra, festésre, mintázásra, térkonstrukciók kialakítására;
- a látvány egyszerű lerajzolását meghaladó ábrázolási formák megalkotására, átlényegítésére, absztrakcióra;
- művészeti, szakelméleti ismeretei felhasználására munkája során;
- művészettörténeti, népművészeti, művészetelméleti, szakmatörténeti és szakelméleti ismeretei folyamatosan fejlesztésére;
- forrásanyagot, információt gyűjteni, inspirációt keresni a munkához, koncepciót kialakítani, munkafolyamatot tervezni, ütemezni;
- tanulmányrajzai alapján, vizuális memóriájára, belső látására támaszkodva kreatív tervek készítésére;
- a szakmai rajz elkészítésére és helyes értelmezésére;
- műhely és műteremkörnyezetében szakmai feladatok ellátására;
- alkalmazni szakmája legfontosabb technológiáit, alapanyagait, segédanyagait, szerszámait, berendezéseit ;
- megtervezni, kialakítani, fejleszteni szakmai eszközhátterét;
- technológiaiés anyagkísérleteket végezni, törekedve az új minőségek létrehozására;
- textil alapanyag-, mintaés formaterveit önállóan, kreatívan, magas esztétikai igénnyel és a szakmai követelményeknek megfelelően

elkészíteni ;
- vázlatokat készíteni, koncepcióját, elképzeléseit rajzi vagy plasztikus formában magas művészi színvonalon megjeleníteni ;
- textilterveit, vázlatait, terv-variációit, koloritjait, makettjeit, modellrajzait szakszerűen, számítógépes programok használatával és/vagy

manuálisan elkészíteni ;
- lakástextil felhasználású terméket tervezni és készíteni az épített környezetnek megfelelően;
- faliés tértextil alkotásokat tervezni és készíteni ;
- ruházati felhasználású termékeket, öltözéket, vagy öltözködés kiegészítő tárgyakat tervezni és készíteni ;
- tervei kivitelezéséhez a megfelelő alapanyagokat és technológiákat kiválasztani, alkalmazni;
- manuális és digitális eszközökkel dokumentálni, archiválni, prezentációt készíteni, bemutatni;
- szakmai tevékenysége közben munka-, tűz-, környezet-, balesetés egészségvédelmi előírásokat betartani;
- tájékozódni a munkavállalás, a vállalkozások aktuális gazdasági jogi feltételeiről.

4. A BIZONYÍTVÁNY TULAJDONOSA ÁLTAL BETÖLTHETŐ FOGLALKOZÁSOK KÖRE
2723 Iparművész, gyártmány- és ruhatervező

(*) Megjegyzések:
Jelen dokumentum célja, hogy kiegészítő információkat nyújtson az adott bizonyítványról, önmagában nem szolgál a szakképesítés érvényes
bizonyítványaként. Az űrlap formátumának alapját a következő dokumentumok adják:
„93/C 49/01 of 3 December 1992 on the transparency of qualifications” (93/C 49/01 számú 1992. dec. 3-ai Tanácsi Határozat a
szakképesítések átlát-hatóságáról), „Council Resolution 96/C 224/04 of 15 July 1996 on the transparency of vocational training certificates”
(96/C 224/04 számú, 1996. július 15-ei Tanácsi Állásfoglalás a szakképzési bizonyítványok átláthatóságáról), „Recommendation 2001/613/EC
of the European Parliament and of the Coun-cil of 10 July 2001 on mobility within the Community for students, persons undergoing training,
volunteers, teachers and trainers” (2001/613/EC számú 2001. július 10-ei Európai Parlamenti és Tanácsi Ajánlás a tanulók, gyakorlati
képzésben résztvevő személyek, önkéntesek, tanárok és képzők, oktatók közösségen belüli mobilitására).
Az átláthatóságról további információk érhetők el: http://europass.cedefop.europa.eu/
©European Communities 2002 ©
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5. A BIZONYÍTVÁNY HIVATALOS ALAPJA

A bizonyítványt kiállító szerv neve és státusza A bizonyítvány elismeréséért felelős nemzeti hatóság neve
és státusza

Emberi Erőforrások Minisztériuma

A bizonyítvány szintje (nemzeti vagy nemzetközi)
OKJ szakképesítési szint:
54 emeltszint szakképesítés, amely érettségi végzettséghez kötött
és elsősorban iskolai rendszerű szakképzésben szerezhető meg

ISCED2011 kód:
4

MKKR szint: 4
EKKR szint: 4

Osztályzási skála/Vizsgakövetelmények

Ötfokú: 5 jeles
4 jó
3 közepes
2 elégséges
1 elégtelen

A bizonyítvány sorozatjele: PT K A vizsgatevékenységeken elért eredmények és százalékos
arányuk a komplex érdemjegyben

sorszáma: 123456 Szóbeli Szaktörténet és
szakismeret 5 30.00

A bizonyítvány kiállításának időpontja: 2021.07.21 Gyakorlati
Szakmai vizsgaremek
bemutatása és
prezentáció

5 49.00

Gyakorlati Portfólió bemutatása 5 21.00
A komplex szakmai vizsgán elért
eredmény osztályzattal 5

Továbblépés az oktatás következő szintjére

Felsőoktatásba

Nemzetközi megállapodások

Szakképzés folyamatára vonatkozó egyéb információ

Jogi alap
2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről.
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6. A BIZONYÍTVÁNY MEGSZERZÉSÉNEK HIVATALOSAN ELISMERT MÓDJAI

A szakmai elméleti és gyakorlati
oktatás leírása

A teljes program százalékában
%

Időtartam
(órák/hetek/hónapok/évek)

Iskolai/képző központ alapú Elmélet: 30 % Gyakorlat: 70 %

Munkahelyi alapú

Akkreditált előzetes képzettség

Teljes képzési idő 1440 óra

Belépési követelmények:
- Érettségi végzettség,
- Párhuzamos oktatás esetén nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség

Szakmai követelmény modulok:
11499-12 Foglalkoztatás II
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
10586-12 Művészetelmélet és ábrázolás
10587-12 Művészeti vállalkozások működtetése
10727-12 Textiltervezés, kivitelezés, szakmai rajz és kortárs szakmai környezet
10588-12 Tervezés és technológia

Jelen bizonyítvány kiegészítő a Nemzeti Referencia Központ és a Nemzeti Europass Központ honlapjain közzétett
kitöltési útmutató alapján került elkészítésre.
Nemzeti Referencia Központ – NSZFH – http://nrk.nive.hu

A vizsgaszervező vezetője:
Kiállítás dátuma: 2021.07.21 P. H.
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