BACHELORSTUDIUM I SAMTIDSDANS
OPPTAK TIL STUDIEÅRET 2018/2019
OBLIGATORISK SØKNADSVEDLEGG
Søknadsfrist: 1. februar 2019
Fylles ut elektronisk, lagres (som «BAMS2019-soknadsvedlegg.pdf») og lastes opp i SøknadsWeb:
https://fsweb.no/soknadsweb/login.seam?inst=khio
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

Norskkunnskaper (se veiledning nedenfor)
Test/utdanning/kurs

Resultat

Dato

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

Engelskkunnskaper (se veiledning nedenfor)
Test/utdanning/kurs

Resultat

Dato

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

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

Tidligere relevant utdanning:
Utdanning:

Lærested:

Tidsrom (år start – år slutt):

Utdanning:

Lærested:

Tidsrom (år start – år slutt):

Tidligere erfaring fra dans og ballett:
Skolens navn:

Danseteknikk/disiplin:

Omfang:

Lærer(e):

Skolens navn:

Danseteknikk/disiplin:

Omfang:

Lærer(e):

Skolens navn:

Danseteknikk/disiplin:

Omfang:

Lærer(e):

Relevant praksis:
Relevant praksis:
Relevant praksis:
Relevant praksis:

Side 1 av 4

Andre opplysninger du regner som relevante:

Begrunnelse for å søke høgskolen/framtidsplaner (se veiledningen for spørsmål):

Har du søkt Kunsthøgskolen i Oslo tidligere, oppgi år og studium:

Nærmeste pårørende:
Navn
Adresse
Epost

Telefonnummer

I tillegg til å laste opp søknadsskjemaet på SøknadsWeb skal du også:
-

Laste opp vedlegg (portrettbilde, karakterutskrift, vitnemål og attester)
Fylle ut og ta med Egenmelding om helse. Egenmeldingen skal ikke lastes opp, men tas med på opptaksprøvens første dag og leveres
juryen.

Sjekkliste
Jeg har lastet opp følgende dokumenter i SøknadsWeb (sett kryss):
Se veiledningen for nærmere informasjon.
Kryss
av

Dokument

Filnavn

Format

Dokumentkategori
i SøknadsWeb

Søknadsvedlegg (dette dokumentet)

PDF

Andre dokumenter

Dokumentasjon av GSK

BAMS2019soknadsvedlegg.pdf
Vitnemål-GSK.pdf

PDF

Dokumentasjon av norskkunnskaper

Norsk.pdf

PDF

Vitnemål/
karakterutskrift
Andre dokumenter

Dokumentasjon av engelskkunnskaper

Engelsk.pdf

PDF

Andre dokumenter

Et representativt portrettbilde av deg selv

Portrett.jpg

JPEG

Andre dokumenter

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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SØKNADSVEILEDNING
For å søke på studiet må du registrere deg på nettportalen SøknadsWeb:
http://khio.no/intranett/for-studenter/studieinformasjon/veiledning-til-soknadsweb
Opptakskrav – BA Samtidsdans
Opptak skjer på grunnlag av opptaksprøver og generell studiekompetanse. Unntak fra krav om generell studiekompetanse
gjelder for søkere som gjennom opptaksprøven kan vise modenhet og spesielle faglige kvalifikasjoner. Slike
kvalifikasjoner er meget gode dansetekniske ferdigheter eller kreative evner, særlig i emner knyttet til samtidsdans.
Ved opptak legges det vekt på dansetekniske ferdigheter, utøvende og kreative egenskaper og fysiske forutsetninger i
forhold til de høye krav som stilles dansere.

Norskkunnskaper
Undervisningen foregår normalt på norsk. 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.

Engelskkunnskaper
Undervisningen kan også foregå på engelsk, og det er derfor 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.
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.
Tidspunkt for opptaksprøvene
Opptaksprøvene for Bachelor i dans med hovedretning samtidsdans vil bli gjennomført i perioden 04.03-20.03.2019.
Du må være tilgjengelig alle de dagene. Nøyaktig tidspunkt og mer om innholdet vil fremgå i innkallingen til opptaksprøver.
Utdanningsbakgrunn
All utdanning skal dokumenteres. Elever som går på videregående skole dette skoleåret skal laste opp karakterutskrift fra
desember 2018 på SøknadsWeb. Kandidater som har fullført videregående skole skal laste opp vitnemål. Se mer
informasjon om opplasting av dokumenter på neste side.
Kandidater som blir tilbudt studieplass og fullfører utdanning dette skoleåret, skal ettersende vitnemål så snart det
foreligger og senest 1. juli. Ikke send originaler.
Tidligere erfaring fra dans
Fyll ut relevant erfaring fra dans.
Andre opplysninger
Her kan du føre opp andre opplysninger du regner som relevante for juryens behandling av din søknad.
Begrunnelse
Alle kandidater må begrunne sin søknad. Begrunnelsen bør inneholde svar på følgende spørsmål:
•
Hvorfor ønsker du å studere på Kunsthøgskolen i Oslo?
•
Beskriv hvorfor du er en velegnet kandidat for studiet i BA moderne- og samtidsdans.
•
Beskriv hvilke mål / ambisjoner har du for din yrkeskarriere som danser.
Attest fra danselærere
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Attester fra danselærere bør inneholde lærerens vurdering av din egnethet for profesjonsutdanning i moderne- og
samtidsdans som for eksempel: grad av forkunnskap, evne til selvstendighet og utholdenhet i arbeidet med dans, samt
motivasjon.
Egenmelding om helse
Skjemaet Egenmelding om helse fylles ut og tas med på opptaksprøvens første dag og leveres juryen. Skjemaet skal ikke
lastes opp på SøknadsWeb fordi det kan inneholde sensitive personopplysninger
Opplysningene blir behandlet konfidensielt og danner grunnlaget for eventuell lege- og fysioterapeutundersøkelse under
og etter opptaksprøvene.
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 to og i veiledningen på side tre.
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. Obs:
datoen må være eldre enn dagens dato.
Du kan logge deg på flere ganger og legge til ny informasjon og laste opp nye dokumenter helt fram til og med
søknadsfrist-datoen. Når søknadsfristen har gått ut, kan du ikke lenger endre noe i søknaden din.
Obs! På grunn av potensiell ustabilitet i alle typer nettjenester, ber vi deg laste opp dokumentene dine så fort du har
mulighet, ikke vent til noen timer eller minutter før fristen går ut. Skulle SøknadsWeb være nede på et tidspunkt, prøv igjen
om en stund.

Kvittering på e-post
Sjekk at du mottar en kvitteringsmail til e-postadressen du oppga, og les denne grundig. Her finner du søkernummeret,
som skal påføres det obligatoriske søknadsvedlegget (nedlastbar PDF). Dersom du ikke mottar kvitteringsmail, har trolig
søknaden ikke blitt registrert i datasystemet vårt. Prøv i så fall på nytt.
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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