Soveltavan kuvataiteen maisteriohjelma 2011-2013
Hakuohje
Hakijoilta edellytetään vähintään:
- ammattikorkeakoulututkintoa kuvataiteesta, taideteolliselta alalta tai soveltuvalta alalta
- kandidaatin tutkintoa kuvataiteesta, taideteolliselta alalta tai soveltuvalta alalta
- alalle soveltuvia yliopisto-opintoja 180 opintopistettä
Soveltuvia aloja ovat taide, muotoilu, media ja arkkitehtuuri.
Hakukelpoisia ovat myös keväällä 2011 valmistuvat. Heidän tulee liittää hakemukseensa virallinen
opintosuoritusote ja tieto valmistumisajasta.

Aikataulu
Hakuaika alkaa 1.4.2011
Hakuaika päättyy keskiviikkona 4.5.2011, klo 16.15, jolloin hakulomakkeiden ja
mahdollisten vaadittavien liitteiden on oltava perillä Lapin yliopiston hakija- ja
opiskelupalveluissa.
Kutsut valintakokeisiin hyväksytyille postitetaan viimeistään 20.5.2011
Valintakokeet pidetään torstaina 16.6.2011
Valintojen tulokset julkistetaan viimeistään 23.6.2011
Opiskelupaikan vastaanottaminen viimeistään tiistaina 2.8.2011 klo 16.15
Opinnot alkavat 31.8.2011 orientoivilla opinnoilla
Hakuasiakirjat
1. Hakulomake
2. Oikeaksi todistetut todistusjäljennökset suoritetuista tutkinnoista ja opinnoista
3. Portfolio, joka sisältää motivaatiokirjeen ja kolmen produktion kuvaukset
Liitteiksi tulevien todistusten tulee olla kahden henkilön oikeaksi todistamia. Aiemmista
tutkinnoista ja opinnoista ei anneta pisteitä, portfoliosta annetaan enintään 12 p.
Hakuasiakirjat toimitetaan osoitteeseen:
Lapin yliopisto
Hakija- ja opiskelupalvelut
PL 122
96101 Rovaniemi
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Valintakokeet
Aiempien opintojen/tutkinnon ja portfolion perusteella kutsutaan valintakokeisiin enintään 30
hakijaa. Kutsut postitetaan viimeistään 20.5.2011. Mikäli et ole saanut kutsua, voit tarkistaa
tilanteen sähköpostilla ttk.opinto@ulapland.fi tai soittamalla tiedekunnan kansliaan.
Valintakoe 16.6.2011:
- Soveltava kuvallinen tehtävä, johon sisältyy kirjallinen osio
- Haastattelu
Opiskelijavalinta
Opiskelijavalinta tehdään soveltavan kuvallisen tehtävän (enintään 6 p.), haastattelun (enintään 6
p.), sekä portfolion perusteella (portfolion pisteet jaettuna kahdella, enintään 6 p). Ohjelmaan
valitaan enintään 18 hakijaa.
Tulokset
Tuloksista ilmoitetaan kirjeellä kaikille hakijoille. Niiden hyväksyttyjen nimet, jotka ovat antaneet
tähän suostumuksensa hakulomakkeessa, julkistetaan myös tiedekunnan www-sivuilla.
Opiskelijavalintaan tyytymätön pyrkijä voi pyytää siihen oikaisua kirjallisesti tiedekunnalta
neljäntoista (14) päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta, viimeistään 7.7.2011.
Opiskelupaikan vastaanottaminen
Opiskelijaksi hyväksytyn on vahvistettava opiskelupaikan vastaanottaminen viimeistään tiistaina
2.8.2011 klo 16.15. Muussa tapauksessa hän menettää opiskelupaikkansa.
Ohjeet portfolion laatimiseen
Motivaatiokirje (1-6p)
Kerro lyhyesti itsestäsi, taustastasi ja tavoitteistasi. Motivaatiokirjeen tulisi vastata myös näihin
kysymyksiin: Mitä haluat oppia maisteriohjelmassa? Millaisia odotuksia sinulla on opintojen
suhteen? Millaisia valmiuksia aiemmat opintosi antavat maisteriopintoihin? Millaiset taide- ja
kulttuurihankkeet kiinnostavat sinua ja millaiseen työhön toivot hakeutuvasi koulutuksen jälkeen?
Lisäksi hakija voi kuvailla motivaatiokirjeessä harrastuksiaan, yhdistystoimintaansa,
työkokemustaan ja kansainvälisiä kokemuksiaan. Laajuus: 2-4 sivua (A4), fonttikoko 12, riviväli
1,5.
Produktiot (1-6p)
Esittele portfoliossa kolme produktiota, teosta, teoskokonaisuutta tai niiden tallennetta omalta
taiteen tai muotoilun osaamisalueeltasi. Produktioiden tulee esitellä taiteellista ja/tai
muotoiluosaamistasi. Produktiot esitellään tulosteina, valokuvina tai digitaalisessa muodossa. Liitä
produktioiden esittelyyn ainakin teoksen tai projektin nimi, lyhyt kuvailu projektista ja sen
tarkoituksesta sekä produktion tai teoksen tekniikka ja valmistumisvuosi.
Kokoa portfoliosi kansioon (korkeintaan A3 koko). Merkitse nimesi portfolion sisäkanteen.
Merkitse nimesi myös jokaisen teoksen (ja niiden osien) taakse, cd-levyyn, dv:een ja videoon.
Portfoliot palautetaan oikaisupyyntöajan päättymisen jälkeen. Palautusta varten portfolioihin on
liitettävä palautuskuori, jossa on postimaksu maksettuna.
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