EUROPASS OKLEVÉL - KIEGÉSZÍTŐ

1. A SZAKMA MEGNEVEZÉSE (HU)
5 0213 16 09 Grafikus

2. A SZAKMA MEGNEVEZÉSÉNEK FORDÍTÁSA (EN)
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Graphic artist
(A MEGNEVEZÉS FORDÍTÁSA TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ)

3. A KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK LEÍRÁSA

A szakember képes :

- logót, arculatot, reklámgrafikát, plakátot tervez ;
- újság, magazin, könyv tipográfiai tervét készíti el, címlapot, borítót tervez ;
- részt vesz kiadványok előkészítésében : tördel, képanyagot dolgoz fel, digitális és szabadkézi illusztrációt, ábrát készít ;
-

nyomdai előkészítést végez, a nyomdával egyeztet ;
számítógépes programokat és eszközöket, valamint manuális technikákat alkalmaz ;
folyamatosan fejleszti képességeit : figyelemmel kíséri a kultúrális trendeket és technikai változásokat ;
bizalmat alakít ki a megrendelővel, felméri annak igényeit, céljait, és szem előtt tartja azokat munkája során ;
fejlett szinten kommunikál magyarul és angolul ;
megtervezi a munkafolyamatot, időbeosztást és költségkalkulációt készít ;

-

szakmai feladata megoldásához információt keres, gyűjtést végez ;
terveket, változatokat, makettet készít ;
eredeti képanyagot digitalizál, digitális képanyagot feldolgoz, szerkeszt az adott felhasználási cél ismeretében ;
terveit adott arculathoz, stílushoz, arányrendhez illeszti, illetve azt képes kiegészíteni, módosítani ;
online felület grafikai tervét elkészíti, hirdetést, bannert, mozgó grafikát tervez ;
munkája során mindvégig betartja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat ;

- grafikus vállalkozás indítását, működtetését tervezi, kooperatív más stúdióval, részt projektben, pályázatban, kiállításon.

4. AZ OKLEVÉL TULAJDONOSA ÁLTAL BETÖLTHETŐ FOGLALKOZÁSOK KÖRE
2136 Grafikus és multimédiatervező
2715 Könyv és lapkiadó szerkesztője (Kiadványtervező)

M

7231 Nyomdai előkészítő (Hirdetés grafikus)

(*) Megjegyzések:

Eredeti nyelven. | 2 A megnevezés fordítása tájékoztató jellegű. | 3 Szükség esetén kitöltendő. Az oklevél-kiegészítő és a szakmai
bizonyítvány-kiegészítő további információkat nyújt a végzettségről, és önmagában nem rendelkezik jogi státusszal. A formátum a készségekre
és képesítésekre vonatkozó jobb szolgáltatások nyújtásának közös keretéről (Europass) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/646
(2018. április 18.) határozatán és a 2241/2004 / EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló dokumentumon alapul.
©Európai Unió, 2002-2020 | europass.cedefop.europa.eu ©
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5. AZ OKLEVÉL HIVATALOS ALAPJA
Az oklevelet kiállító szerv neve és státusza

Az oklevél elismeréséért felelős nemzeti hatóság neve és
státusza
Innovációs és Technológiai Minisztérium

Az oklevél szintje (nemzeti vagy nemzetközi)

Osztályzási skála/Vizsgakövetelmények

MKKR szint : 5

Ötfokú :

EKKR szint : 5
Digitális Kompetencia Keretrendszer szint : 5
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Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele valamennyi előírt képzési
évfolyam eredményes teljesítése.
A szakmai vizsgára bocsátás feltétele valamennyi előírt képzési évfolyam
és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.
A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi
súlyaránnyal kell beszámítani : Ágazati alapvizsga : 10%, Szakmai
vizsga : 90%

Az oklevél sorozatjele : CXK A

Az ágazati alapvizsga és a szakmai vizsga elméleti és gyakorlati
tantárgyainak megnevezése és osztályzata az ötfokú skálának
megfelelően

sorszáma : 123456

Ágazati alapvizsga

Az oklevél kiállításának időpontja : 2021.12.02

Szakmai vizsga

teljesítette

központi interaktív

A grafikus szakma-elmélet
mérésértékelése
projektfeladat

tanulási

eredményeinek

Szakmai komplex digitális portfólió és vizsgamunka
bemutatása

Továbblépés az oktatás következő szintjére
Felsőoktatásba

100%

A szakmai vizsga eredménye osztályzattal
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Nemzetközi megállapodások

M

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról,
2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről.
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A szakmai vizsga eredménye százalékban

Szakképzés folyamatára vonatkozó egyéb információ

Jogi alap

5
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6. AZ OKLEVÉL MEGSZERZÉSÉNEK HIVATALOSAN ELISMERT MÓDJAI
Az ágazati alapképzés és a szakmai elméleti és gyakorlati
oktatás leírása

A teljes program óraszám megoszlása

Teljes képzési idő

2102 óra

Belépési követelmények :

- Iskolai előképzettség : alapfokú iskolai végzettség
- Alkalmassági követelmények : foglalkozásegészségügyi alkalmasság vizsgálat

További információk :
ÓRASZÁMOK
12 óra
12 óra
12 óra
12 óra
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SZAKMAI GYAKORLATI TANTÁRGY
Tervezés és kivitelezés
A vizuális tervezés szoftverei
Grafikai ábrázolás és technikai gyakorlat
Grafikai tervezés és kivitelezési gyakorlat
Művészettörténet
Rajz

12 óra
12 óra

SZAKMAI ELMÉLETI TANTÁRGY
Munkavállalói ismeretek
Munkavállalói idegen nyelv

ÓRASZÁMOK
12 óra
12 óra

Tervezés és kivitelezés
A vizuális tervezés alapismeretei
Grafikai ábrázolás és technikai gyakorlat
Grafikai tervezési és kivitelezési gyakorlat
Grafika szaktörténet és kortárs környezet

12
12
12
12
12
12

Művészettörténet
Rajz

óra
óra
óra
óra
óra
óra

12 óra

Egybefüggő szakmai gyakorlat

160 óra

Összesen

340 óra

A Képzési és Kimeneti Követelmények és a Programtervek elérhetősége : https ://ikk.hu
Jelen oklevél-kiegészítő A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 (II. 7.) Korm. rendelet alapján
került kidolgozásra.
Nemzeti Referencia Pont : Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal : https ://nrk.nive.hu
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A vizsgaszervező vezetője:
Kiállítás dátuma: 2021.12.02
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