MASTERSTUDIUM I DESIGN
OPPTAK TIL STUDIEÅRET 2017/2018
OBLIGATORISK SØKNADSVEDLEGG
Søknadsfrist: 1. februar 2017
Fylles ut elektronisk, lagres (som «MADE2017-soknadsvedlegg.pdf») og lastes opp i
SøknadsWeb: https://fsweb.no/soknadsweb/login.seam?inst=khio
Vennligst les søknadsveiledningen på side 2 - 3 grundig før du fyller ut dette søknadsvedlegget.

Personopplysninger
Etternavn

Fornavn (og mellomnavn)

6-sifret søkernummer*

*Søkernummer finner du i e-postkvitteringen du mottar etter å ha registrert deg på SøknadsWeb

Fordypningsområde

o

Klesdesign

o

Kostymedesign

o

Interiørarkitektur

o

Møbeldesign

o

Grafisk design

o

Illustrasjon

Det ser ut til at du benytter deg av Preview på Mac.
Lærested
Tidsrom (år start – år slutt)
Dessverre
fungerer
ikke
dette
skjemaet
i
Preview.
Gå
Grad/utdanning
Lærested
Tidsrom (år start – år slutt)
til www.adobe.com og hent ned Reader for å få
Engelskkunnskaper (se veiledning på side 3)
tilgang til alle funksjoner.
Test/utdanning/kurs
Resultat
Dato
Bachelorgrad (eller tilsvarende) (se veiledning på side 3)
Grad/utdanning

Deltar du på engelskkurs for tiden eller kan du dokumentere engelskkompetanse på annen måte? (Vennligst gi utfyllende informasjon)

Historikk
Har du søkt Kunsthøgskolen i Oslo tidligere? Oppgi år og studium:

Erklæring
I det du søker erklærer du samtidig at all informasjon som du har registrert er korrekt og at dokumenterte arbeider og
øvrige dokumenter er dine egne. Videre erklærer du at e-postadressen som du har oppgitt på SøknadsWeb, blir lest av
deg. Du er ansvarlig for å lese det som sendes av opptaksinformasjon fra Kunsthøgskolen i Oslo til denne epostadressen.
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SØKNADSVEILEDNING
Registrering i SøknadsWeb
For å søke på studiet må du registrere deg på nettportalen
SøknadsWeb: https://fsweb.no/soknadsweb/login.seam?inst=khio.
•
•
•
•
•

Registrér personopplysninger
Velg opptak (knapp)
Velg søknadsalternativ (nedtrekksmeny)
Last opp dokumenter
Kvittering på e-post

Dokumentopplasting
For at søknaden skal være fullstendig, kreves det at du laster opp et sett med dokumenter.
Når du laster opp dokumenter, blir du bedt om oppgi fra-dato og til-dato. Dette er først og fremst ment for utdanning. Når
det gjelder andre dokumenter, for eksempel det obligatoriske søknadsvedlegget og de kunstneriske arbeidene, kan du sette
datoen da filen sist ble endret. Det er bare fra-datoen som er obligatorisk, dette er markert med en rød stjerne.
Du kan logge deg på flere ganger og legge til ny informasjon og laste opp nye dokumenter helt fram til og med søknadsfristdatoen. Når søknadsfristen har gått ut, kan du ikke lenger endre noe i søknaden din.
De opplastede filenes størrelse kan ikke være på mer enn 100 MB til sammen.
Dokumenter

Kommentarer

Filnavn (lagres
som)

Format

Søknadsvedlegg

Fylles ut elektronisk.

MADE2017soknadsvedlegg.pdf

PDF (maks.
15 MB)

Dokumentasjon
av bachelorgrad
(eller
tilsvarende)

Søknaden
skal
inneholde
eksamenspapirer
fra
bachelor/kandidateksamen eller tilsvarende studier med 180
studiepoeng.

Vitnemålbachelor.pdf

PDF (maks.
15 MB)

Engelsk.pdf

PDF (maks.
15 MB)

For søkere med mindre enn 120 studiepoeng i
design/designrelaterte
fag
i
graden
kreves
en
dokumentasjon av realkompetanse tilsvarende dette
omfang og nivå.
Utenlandske eksamenspapirer leveres oversatt til engelsk
eller norsk. Kopier og oversettelser må være godkjent.
Dersom bachelorgraden avsluttes i søknadsåret, må du
sende inn karakterutskrift som viser hvor langt du har
kommet i studiet. I tillegg må du sende inn attestert kopi av
vitnemålet når graden er fullført, senest 1. juli 2017. Mottar
vi ikke denne bekreftelsen, vil en eventuell studieplass gå til
en annen kvalifisert søker.

Dokumentasjon
av
engelskkunnska
per

Det er en forutsetning at søkere behersker engelsk.
Søkere som dokumenterer utdanningsbakgrunn fra
nordiske land – eller fra engelskspråklige land – trenger
ikke å fremlegge ytterligere dokumentasjon på engelsk
språkkompetanse.
Engelskkunnskaper dokumenteres gjennom IELTStesten, http://www.ielts.org/, (minimum 5,0 poeng eller
bedre)
eller
TOEFLtesten, http://www.ets.org/toefl,(minimum 500 poeng på
papirbasert test, 170 poeng på databasert test, 60 poeng på
internettbasert test).
Testen/utdanningen/kurset må dokumenteres gjennom
opplasting av skannende eksamenspapirer.
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Det gis også mulighet å dokumentere engelskkunnskaper på
annen måte enn det som er nevnt over.
CV

Tidligere utdanning, relevant praksis.

CV.pdf

PDF (Maks.
15 MB)

Begrunnelse

En begrunnelse for valg av fordypningsområde: Enten
interiørarkitektur, møbeldesign, grafisk design, illustrasjon,
klesdesign eller kostymedesign

MADE2017begrunnelse.pdf

PDF (Maks.
15 MB)

Beskrivelse av
tema

Beskriv ditt faglige interesseområde. Beskriv videre ett eller
flere aktuelle prosjekttemaer som du kan tenke deg å
arbeide videre med i masterstudiet.

MADE2017beskrivelse.pdf

PDF (Maks.
15 MB)

f.eks. MADE2017portefolje.pdf

PDF, JPEG,
MP4,
Quicktime,
AVI, Mp3
(maks. 15
MB per fil)

Portrett.jpg

JPEG
(maks. 15
MB)

Begrunn dette med å beskrive:
•
•

Dine mål og motivasjon
Din relevante faglige bakgrunn

2-3 A4-sider, inkludert 1 side bildereferanser.
Portefølje

Portefølje skal være en visuell og skriftlig dokumentasjon av:
•
•

Din faglige kompetanse innen det fordypningsområdet
det søkes på,
Det faglige grunnlag for valgt interesseområde

Portefølje skal bestå av minimum 5 og ikke flere enn 10
ulike eksempler på dine egne arbeider/prosjekter. Det er en
fordel at alle disse arbeidene til sammen gir et helhetlig bilde
av dine kunnskaper og ferdigheter.

Du kan selv velge om du vil laste opp enkelte arbeider eller
om arbeidene skal være samlet i et dokument.
Portrettfoto

Et representativt fotografi av deg selv.

Intervju
Søkere kan bli innkalt til intervju der de får anledning til å utdype søknaden og motivasjonen for studiet. Intervjuene
avvikles 07. - 09. mars 2017, og kvalifiserte søkere må være tilgjengelige i hele perioden. Søkere som ikke har anledning
til å møte opp på Kunsthøgskolen i Oslo bør være tilgjengelige på telefon, Skype e.l. i denne perioden.

Følg Kunsthøgskolen i Oslo på Facebook: https://www.facebook.com/KunsthogskoleniOslo
Følg Kunsthøgskolen i Oslo på Twitter: https://twitter.com/khiotweet
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