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EUROPASS KÉPESÍTŐBIZONYÍTVÁNY-
KIEGÉSZÍTŐ

1. A SZAKMA MEGNEVEZÉSE (HU)
02134004 Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti grafikus)

2. A SZAKMA MEGNEVEZÉSÉNEK FORDÍTÁSA (EN)
Fine and applied arts associate (Graphic designer)

(A MEGNEVEZÉS FORDÍTÁSA TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ)

3. A KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK LEÍRÁSA
A szakember képes:

- a feladatot értelmezni, munkájához inspirációt és információkat gyűjteni ;
- a feladatokat kreatív módon megközelíteni ;
- munkáját koncepcionális tervezői gondolkodással végezni;
- terveket, vázlatokat, költségvetést készíteni ;
- csoportmunkában nyitottan, aktívan és kreatívan részt venni;
- csoportmunkában nyitottan, aktívan és kreatívan részt venni;
- az egyes grafikai műfajokat megkülönböztetni céljaik, formai követelményeik és szakmai tervezési sajátosságaik szerint;
- betűtörténeti, tipográfiai és tördelési ismereteit alkalmazni;
- stílust, formanyelvet, kompozíciót és technikát tudatosan kiválasztani és alkalmazni;
- különböző tipográfiai és képi stílusokat megfelelően alkalmazni;
- különböző ábrázolásmódokat (látványhűség, stilizálás, átírás, absztrakció) alkalmazni;
- az esztétikum és a funkció együttes szem előtt tartásával tervezni;
- a tervezés során színek, formák, képek, motívumok és betűtípusok célszerű és stílusos integrálására;
- képi és szöveges elemek kapcsolatrendszerének kifejező és hasznos kialakítására;
- manuális képalkotó technikák – rajzeszközök, festés, montázs, kollázs, sokszorosítógrafikai eljárások ismeretében tervezni és alkotni ;
- belső látására támaszkodva kreatív terveket készíteni ;
- manuális eszközökkel kalligráfiát készíteni ;
- vektor- és pixelgrafikus, valamint kiadványszerkesztő programokat készségszinten alkalmazni;
- számítógépes munkájába manuálisan készült elemeket beépíteni ;
- manuális és digitális technikák alkalmazásával illusztrációt, szakillusztrációt, ábrát, szakábrát készíteni ;
- újság, könyv, online kiadvány tipográfiai tervét elkészíteni, címlapot, borítót tervezni, tördelni ;
- plakát, hirdetés, kisnyomtatvány grafikai tervét elkészíteni ;
- képeredetit digitalizálni, digitális képet készíteni, feldolgozni, szerkeszteni, a megfelelő felhasználási célra előkészíteni ;
- képeredetit digitalizálni, digitális képet készíteni, feldolgozni, szerkeszteni, a megfelelő felhasználási célra előkészíteni ;
- logót, szimbólumot, piktogramot tervezni;
- cég, termék arculatát megtervezni, arculati kézikönyvet készíteni ;
- reklámkampány grafikai elemeit megtervezni;
- infografikai, adatvizualizációs grafikai tartalmakat létrehozni;
- vizuális koncepciót kidolgozni;
- weboldal grafikai tervét elkészíteni ;
- a terveket a végfelhasználás technikai követelményei szerint előkészíteni, nyomdai eljárások, utómunkák ismeretében megfelelő nyomdai

előkészítést végezni;
- a különböző papírfajták ismeretében a célnak megfelelő papírt kiválasztani ;
- grafikatörténeti és -elméleti ismereteit folyamatosan bővíteni és alkalmazni szakmai munkájában;
- művészettörténeti ismereteit alkalmazni szakmai munkájában;
- tájékozódni a kortárs képzőművészet és tervezőgrafika legújabb törekvéseiről, és ezeket figyelembe venni tervezési munkájában;
- kapcsolatot tartani megrendelőivel és szakmai partnereivel ;
- ellátni saját tevékenységének marketing alapfeladatait, illetve megbízni külső szakembert;
- munkáit korszerű, igényes megjelenési formában, szakszerűen prezentálni ;
- saját szakmai portfólióját folyamatosan bővíteni, fejleszteni ;
- további szakmai fejlődése érdekében továbbképzéseken és/vagy művészeti egyetemen továbbtanulni.
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4. A SZAKMAI KÉPZÉS BESOROLÁSA A KÉPZÉSI TERÜLETEK EGYSÉGES OSZTÁLYOZÁSI
RENDSZERÉBE

0213 Képzőművészet, szépművészet

(*) Megjegyzések:
1 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. A KÉPESÍTÓ BIZONYÍTVÁNY HIVATALOS ALAPJA

A képesítő bizonyítványt kiállító szerv neve és
státusza

A képesítő bizonyítvány elismeréséért felelős nemzeti
hatóság neve és státusza

Innovációs és Technológiai Minisztérium

A képesítő bizonyítvány szintje (nemzeti vagy
nemzetközi)

MKKR szint: 4

EKKR szint: 4

Digitális Kompetencia Keretrendszer szint: 4

Osztályzási skála/Vizsgakövetelmények

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

A képesítő bizonyítvány sorozatjele: CXK A A képesítő vizsga elméleti és gyakorlati tantárgyainak
megnevezése és osztályzata az ötfokú skálának megfelelően

sorszáma: 123456 szobeli
A képesítő bizonyítvány kiállításának időpontja: Művészettörténet és a Grafikai szakelmélet 100% 5
2022.07.11

gyakorlati
Szakmai portfólió bemutatása; Művészeti grafikus
vizsgamunka bemutatása 100% 5

Képesítő vizsga eredménye 100% 5

Továbblépés az oktatás következő szintjére Nemzetközi megállapodások

Szakképzés folyamatára vonatkozó egyéb információ

Jogi alap
11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról,
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 13. § (1) bekezdése.
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6. A KÉPESÍTŐ BIZONYÍTVÁNY MEGSZERZÉSÉNEK HIVATALOSAN ELISMERT MÓDJAI

Az ágazati alapképzés és a szakmai elméleti és gyakorlati
oktatás leírása

A teljes program százalékos megoszlása

Teljes képzési idő 1300 óra

Belépési követelmények:
- Iskolai előképzettség: érettségi végzettség, iskolai rendszerű, nappali munkarendben tanulók esetén alapfokú iskolai végzettség
- Szakmai adottságok, készségek felmérése szükséges

További információk:

SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGEK
Művészetelmélet és ábrázolás
Tervezés és technológia
Szakmai kommunikáció
Grafikai elmélet és gyakorlat

GYAKORLATI VIZSGATEVÉKENYSÉGEK
Grafikai elmélet és gyakorlat

A Programkövetelmények és Rendszerkövetelmények elérhetősége: https://ikk.hu
Jelen képesítő bizonyítvány-kiegészítő a szakképzésért felelős miniszter által nyilvántartásba vett programkövetelmény
alapján került kidolgozásra.
Nemzeti Referencia Pont: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal : https://nrk.nive.hu

A vizsgaszervező vezetője:
Kiállítás dátuma: 2022.07.11 P. H.
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