Mikä taiteen asiantuntija?
Taiteen asiantuntija -maisteriohjelmassa tarkastelet taiteen
yhteiskunnallisuutta ja saat valmiuksia taiteen asiantuntijatyöhön.
Taiteen yhteiskunnallinen merkitys nähdään muun muassa laaja-alaisena
yhteisöllisenä voimavarana, sosiaalisena pääomana, voimavarojen
lisääjänä työelämässä ja sen ulkopuolella, terveyden edistäjänä
ja elinympäristön viihtyvyyden parantajana. Taiteen tekemiseen,
tuottamiseen ja koordinointiin vaaditaan yhteisöissä ja yhteiskunnassa
toimimisen taitoja.
Tämä maisteriohjelma täydentää muun muassa kuvataiteilijan koulutusta
ja tukee mahdollisuuksiasi menestyä työmarkkinoilla Suomessa ja
ulkomailla. Valmistuttuasi voit työskennellä esimerkiksi kunnissa,
yrityksissä, taide- ja kulttuurialan yhdistyksissä sekä taidemuseoissa ja
vastaavissa taidemaailman instituutioissa. Voit toimia asiantuntija-, johto-,
koulutus-, ja tutkimustehtävissä; kuten organisaatiotaiteilijana, taiteen
välittäjänä, taidemanagerina, tuottajana, taidekonsulttina, asiantuntijana
kehittämishankkeissa, yrittäjänä tai taiteilijana erilaisia taiteilijan
ansaintakeinoja yhdistellen.

Miten haen opiskelemaan?
1.

Hae yhteishaussa
Valitse kevään toisessa korkeakoulujen yhteishaussa hakukohteeksi
Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta, taiteen asiantuntija maisteriohjelma
osoitteessa www.opintopolku.fi.

2.

Osallistu valintakokeeseen
Valintakokeet järjestetään kesäkuussa.

3.

Odota tuloksia
Tulokset ilmoitetaan opintopolku.ﬁ -sivustolla.

Tutustu tarkemmin ja kysy lisää:
→ ulapland.fi/ttk/opinnot
→ ttk.opinto@ulapland.fi
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Ota seurantaan:

Miksi meille?

@taiteenasiantuntija
@TaiteenA

Maisteriohjelmamme on ainutlaatuinen, taiteita ja yhteiskuntatieteitä
yhdistävä tutkintoon johtava koulutus, jossa taiteen merkitys
ymmärretään monialaisena ja laajana voimavarana. Saat tutkittuun
tietoon perustuvaa ymmärrystä taiteen tehtävistä, toimintatavoista ja
vaikutusmahdollisuuksista yhteiskunnassa. Pääset mukaan oppimaan,
kuinka taideprojekteja hallinnoidaan ja toteutetaan taidekentän ja
yhteiskunnan eri sektoreilla pohjoisen konteksteissa. Voit soveltaa
osaamista Suomessa ja kansainvälisissä tehtävissä.

Monimuotoinen opiskelu
tukee työelämätaitoja
Opiskelussasi vuorottelevat luentomuotoinen teoriaopetus, keskustelu,
kirjoittaminen ja työryhmätyöskentely. Opinnot kannustavat sinua omaaloitteisuuteen sekä taidealan kriittiseen, kehittävään ja uutta luovaan
tarkasteluun.
Ohjelmassa hyödynnetään etä- ja monimuoto-opiskelua. Opinnot
voi suorittaa osittain kotipaikkakunnalta. Lähiopetusta järjestetään
jaksottain.

Taidemaailman rautaiseksi
ammattilaiseksi
Maisteriohjelman syventävissä opinnoissa tarkastelet muun muassa
taidealan rakenteita, kuten taiteen tuottamisen ja välittämisen
prosesseja. Saat ymmärrystä taiteen yhteiskunnallisista rakenteista,
toimijuuksista ja vuorovaikutteisista tilanteista taiteensosiologisista
näkökulmista. Voit syventyä muun muassa estetiikkaan, taiteen- ja
tieteenﬁlosoﬁaan ja arktiseen taiteeseen.
Lapin yliopisto on tiede- ja taideyliopisto, jossa voit hankkia aidosti
tieteen- ja taiteenvälisen asiantuntijuuden. Sivuaineopinnoissasi voit
syventyä esimerkiksi taiteen ja ympäristökysymysten tai taiteen ja
sosiaalityön välisyyteen.

