BACHELORSTUDIUM I GRAFISK DESIGN OG ILLUSTRASJON:
OPPTAK TIL STUDIEÅRET 2017/2018
OBLIGATORISK SØKNADSVEDLEGG
Søknadsfrist: 1. april 2017
Fylles ut elektronisk, lagres (som «BAGI2017-soknadsvedlegg.pdf») og lastes opp i
SøknadsWeb: https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=khio
Opptaksprøvene er på side 2.
Vennligst les søknadsveiledningen på side 3 og 4 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

Generell studiekompetanse (GSK, se detaljer i søkerveiledningen) – sett kryss
Jeg har GSK og har lastet opp scannet vitnemål

Jeg har ikke GSK, men vil søke likevel

Jeg oppnår GSK i søknadsåret

Det ser ut til at du benytter deg av Preview på Mac.
Norskkunnskaper (gjelder bare søkere med utdanningsbakgrunn UTENFOR Norden, se veiledning på side 3)
Test/utdanning/kurs
Dato
Dessverre fungerer ikke detteResultat
skjemaet i Preview.
Gå
Deltar
på norskkurs for tiden eller kan du dokumentere
på annen
måte? (Vennligst for
gi utfyllende
til duwww.adobe.com
ognorskkompetanse
hent ned
Reader
å informasjon)
få
tilgang til alle funksjoner.
Engelskkunnskaper (gjelder IKKE søkere med utdanningsbakgrunn fra nordiske land eller engelskspråklige land. For mer informasjon,
se veiledning på side 3)
Test/utdanning/kurs

Resultat

Dato

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

Tidligere utdanning og praksis
Grad/utdanning

Lærested

Tidsrom (år start – år slutt)

Grad/utdanning

Lærested

Tidsrom (år start – år slutt)

Grad/utdanning

Lærested

Tidsrom (år start – år slutt)

Praksis
Praksis

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 e-postadressen.
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OPPGAVER (alle fem oppgaver må besvares)
Oppgave 1:
Skriv et kort motivasjonsbrev (ca. 1000 tegn inkl. mellomrom) om hvorfor du søker dette studiet.
(Lagres i PDF-format, bruk følgende filnavn: BAGI2017-01.pdf)

Oppgave 2:
Lag en tegning av rommet som du bor i.
Valgfri teknikk og valgfritt format.
(Lagres i PDF-format, bruk følgende filnavn: BAGI2017-02.pdf)

Oppgave 3:
I august 2017 arrangeres VM for hjemløse i Oslo.
Lag:
a) en logo for Homeless World Cup 2017.
b) en serie på tre plakater for Homeless World Cup 2017. Din logo skal inngå i plakaten.
c) en maskot for Homeless World Cup 2017. Valgfri teknikk og materiale.
(Lagres i PDF-format, bruk følgende filnavn: BAGI2017-03.pdf)

Oppgave 4:
Velg en geometrisk form og gi den en farge som passer deg.
Sett formen på et valgfritt A-format og sett navnet ditt i en skrift du synes passer.
(Lagres i PDF-format, bruk følgende filnavn: BAGI2017-04.pdf)

Oppgave 5:
Egne arbeider.
Send inn 3–5 egne arbeider med valgfritt tema og valgfri teknikk.
(Lagres i PDF-format, bruk følgende filnavn: BAGI2017-05.pdf)
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SØKNADSVEILEDNING
For å søke på studiet må du registrere deg på nettportalen SøknadsWeb: https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=khio.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Registrer personopplysninger
Velg opptak (knapp)
Velg søknadsalternativ (nedtrekksmeny)
Legg inn merknadstekst: feltet er ment for relevant kunst- eller designfaglig utdanning, følg denne rekkefølgen:
periode, utdanning, lærested
Last opp dokumenter
Kvittering på e-post

Dokumentopplasting
For at søknaden skal være fullstendig, kreves det at du laster opp et sett med dokumenter. Last disse opp under Mine
dokumenter i SøknadsWeb. Se detaljer i sjekklisten på side 3 og i veiledningen på side 4.
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.

BAGI2017soknadsvedlegg.pdf
Vitnemål-GSK.pdf

Undervisningen foregår normalt på norsk.

Norsk.pdf

pdf (maks.
15 mb)
pdf (maks.
15 mb)
pdf (maks.
15 mb)

Dokumentasjon av
GSK
Dokumentasjon av
norskkunnskaper

Søkere som dokumenterer utdanningsbakgrunn
(bachelorgrad, videregående skole eller grunnskole)
fra nordiske land trenger IKKE å fremlegge ytterligere
dokumentasjon på norsk språkkompetanse.
Søkere med utdanningsbakgrunn utenfor Norden må
dokumentere at de behersker norsk.
Språkkunnskaper i norsk kan dokumenteres med
Bergenstesten, http://www.folkeuniversitetet.no/, eller
med norsk for utlendinger fra universitetene.
Det gis også mulighet å dokumentere
norskkompetanse på annen måte enn det som er
nevnt over.
Fyll inn detaljer om dokumentasjonen du laster opp
på side 1.
Dokumentasjon av
engelskkunnskaper

Det er en forutsetning at søkere behersker engelsk.

Engelsk.pdf

pdf (maks.
15 mb)

Søkere som dokumenterer utdanningsbakgrunn fra
nordiske land – eller fra engelskspråklige land –
trenger IKKE å fremlegge ytterligere dokumentasjon
på engelsk språkkompetanse.
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Språkkunnskaper i engelsk kan dokumenteres med
f.eks. IELTS, http://www.ielts.org/, eller
TOEFL, http://www.ets.org/toefl.
Det gis også mulighet å dokumentere
engelskkunnskaper på annen måte enn det som er
nevnt over.
Fyll inn detaljer om dokumentasjonen du laster opp
på side 1.
CV

CV.pdf

Oppgaver

Se side 2

f.eks. BAGI2017-01.pdf,
BAGI2017-02.pdf, etc.

Portrettfoto

Et representativt fotografi av deg selv.

Portrett.jpg

pdf (maks.
15 mb)
Hver pdf
skal ikke
være
større enn
15 MB
jpeg
(maks. 15
mb)

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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