BACHELORSTUDIUM I BILLEDKUNST
OPPTAK TIL STUDIEÅRET 2019/2020
OBLIGATORISK SØKNADSVEDLEGG
Søknadsfrist: 1. april 2019
Fylles ut elektronisk, lagres (som «BFK2019-soknadsvedlegg.pdf») og lastes opp i SøknadsWeb:
https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=khio
Vennligst les søknadsveiledningen på side 1 - 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

Norskkunnskaper (se veiledning på side 2)
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 på side 2)
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
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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
Opptak skjer på grunnlag av beståtte opptaksprøver og generell studiekompetanse (GSK). Unntak fra krav om generell
studiekompetanse kan gjøres for søkere som gjennom opptaksprøven dokumenterer spesielle faglige kvalifikasjoner. Det
forutsettes at søkeren behersker både norsk og engelsk på lik linje med søkere som har GSK.
Ved opptaksprøven legges det vekt på:
•
Motivasjon
•
Egnethet for studiet
•
Utviklingspotensial
•
Tidligere relevant erfaring

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. Den totale filstørrelsen kan ikke overstige 100 MB.

Generell studiekompetanse (GSK)
For å bli tatt opp til studiet kreves generell studiekompetanse. Generell studiekompetanse (GSK) skal dokumenteres med
et scannet papirvitnemål fra videregående utdanning (pdf). Kompetansebevis og utskrift fra eksamensprotokoll er ikke
gyldig dokumentasjon på generell studiekompetanse. Last opp pdf-dokumentet i SøknadsWeb under Mine dokumenter. Gi
filen navnet «Vitnemål-GSK.pdf» (max. 5 MB).
Søkere som avslutter 3-årig videregående utdanning i 2019 må ettersende scannet vitnemål innen 1. juli. Send vitnemålet
til postmottak@khio.no.
Etter Kunsthøgskolens forskrift kan unntak fra krav om generell studiekompetanse gjøres for søkere som gjennom
opptaksprøven dokumenterer spesielle faglige kvalifikasjoner.

Norskkunnskaper
Undervisningen foregår på både norsk og engelsk. 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, https://www.folkeuniversitetet.no/Artikler/Spraaktester/Test-i-norsk-hoeyere-nivaaBergenstesten, eller med norsk for utlendinger fra universitetene. Gi filen navnet «Norsk.pdf» (max. 5 MB).
Det gis også mulighet å dokumentere norskkompetanse på annen måte enn det som er nevnt over:

•

eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene

•

fullført og bestått studium i høyere utdanning på minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap
for utenlandske studenter.

•

Du dekker også kravet i norsk hvis du har gått alle årene i norskspråklig 9-årig eller 10-årig grunnskole.
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Engelskkunnskaper
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 IELTS-testen, http://www.ielts.org/, (minimum 5,0 poeng eller bedre) eller
TOEFL-testen, http://www.ets.org/toefl,(minimum 500 poeng på papirbasert test, 170 poeng på databasert test, 60 poeng
på internettbasert test). Gi filen navnet «Engelsk.pdf» (max. 5 MB).
Det gis også mulighet å dokumentere engelskkunnskaper på annen måte enn det som er nevnt over:

•

fullført universitetsgrad i faget engelsk språk eller engelsk litteratur, der faget engelsk utgjør hoveddelen av
studiet

•

fullført ett års universitetsstudier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA med
engelsk som undervisningsspråk

•

fullført en engelskspråklig mastergrad

CV
Tidligere gjennomført utdanning og relevant erfaring. Gi filen navnet «CV.pdf» (max. 5 MB).

Portrettbilde
Et nyere bilde av deg. Gi filen navnet «Portrett.pdf» (max. 5 MB).
Motivasjonsbrev
Du må laste opp et motivasjonsbrev på maks 1 A4-side der du besvarer følgende spørsmål:
1.
2.
3.

Forklar kort din arbeidsmetode og/eller –prosess.
Beskriv kort ett av verkene du søker med, og hva du har oppnådd/ønsker å oppnå med det.
Kontekstualiser din praksis. Hvilke referanser vil du fremheve som viktig for din kunstneriske praksis (kunstverk,
hvilken person, tekst eller situasjon)? Forklar hvorfor.

Gi filen navnet «Etternavn_Fornavn_Motivasjonsbrev.pdf» (max. 5 MB).

Portefølje
Porteføljen skal sendes inn som ett dokument (PDF) på maksimalt 10 sider (max. 15 MB). Følgende informasjon
må inkluderes for hvert verk/arbeid som presenteres: bilde/video/lyd/tekst, år, medium/teknikk, tittel, link til
nettside med lyd- eller videofil.
Porteføljen skal inneholde dokumentasjon av selvstendige kunstneriske verk/utviklingsarbeid. Dokumentasjonen kan være
visuell, skriftlig eller i en annen relevant form. Du velger selv hva du ønsker å dokumentere, relatert til din søknad.
•

Porteføljen skal sendes inn som ett dokument (PDF) med opptil 10 sider. Gi filen navnet
«Etternavn_Fornavn_Portefølje.pdf» (max. 15 MB). Du kan søke med inntil 10 verk (inkludert tekstverk, video og
lyd), fordelt på maksimalt 10 sider. Det anbefales å presentere ett verk/arbeid per side.

Videre krav til materialet:
Man kan søke med både bilder, tekst, video- og lydfiler. I porteføljen presenteres video- og lydfiler med et skjermbilde,
tekst og en fungerende lenke til nettsiden der video-/lydfilen kan vises. Video- og lydfiler må lastes opp på eksempelvis din
egen nettside, Vimeo, Youtube eller liknende. Husk å inkludere lenken til nettsiden der video-/lydfilen kan vises i
porteføljen. Du er selv ansvarlig for å sikre at lenken/URL fungerer og er korrekt, at nettsiden kan åpnes og at arbeidene
kan vises i en standard nettleser.
For søknader som inneholder både video- og lydfiler, kan ikke lengden på hver video-/lydfil overstige tre minutter. Videoog lydfiler som overstiger grensen på tre minutter vil ikke bli presentert for opptakskomitéen.

Sjekkliste
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Jeg har lastet opp følgende dokumenter i SøknadsWeb (sett kryss):
Kryss
av

Dokument

Filnavn

Format

Søknadsvedlegg (dette dokumentet)

BFK2019-soknadsvedlegg.pdf

PDF

Dokumentasjon av GSK

Vitnemål-GSK.pdf

PDF

Dokumentasjon av norskkunnskaper

Norsk.pdf

PDF

Dokumentasjon av engelskkunnskaper

Engelsk.pdf

PDF

Et representativt portrettbilde av deg selv

Portrett.jpg

JPEG

CV

CV.pdf

PDF

Portefølje

Etternavn_Fornavn_Portefølje
.pdf
Etternavn_Fornavn_Motivasjo
nsbrev.pdf

PDF

Motivasjonsbrev

PDF

Opptaksprøve
Opptaksprøven vil foregå i uke 23, fra 3.-7. juni. Søkere som blir innkalt til opptaksprøve vil få beskjed om dette i uke 20
eller 21. Søkere som blir tilbudt studieplass på bachelorprogrammet i billedkunst får tilbudet publisert i SøknadsWeb i uke
26. Tilbud om studieplass/venteliste sendes også på e-post.
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