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Ansökan med fysiska arbetsprover
Påbyggnadsutbildning, 1 år
Inriktning: Konstnärlig Idégestaltning
Har tidigare sökt

år

Har tidigare gått på skolan

år, utbildning

Arbetsprover skickas per post. Återsändes per post mot postförskott.

Efternamn

c/o

Förnamn

Adress

Personnummer

Postnummer

Telefon

Postort

landsnummer, riktnummer

Mobil landsnummer, riktnummer

Land

Epost
För att skolan skall kunna behandla ansökan behöver vi fullständiga persondata, det är också viktigt att vi kan nå dej på något av telefonnumren från att ansökan lämnats in tills du fått ansökningsbeskedet i höst.

Är svenska ditt förstaspråk?

Ja

Nej

Har du kunskaper i svenska motsvarande gymnasienivå?

Ja

Nej

Har du kunskaper i svenska motsvarande B1 enligt CEFR-skalan?

Ja

Nej

UTBILDNING

OBS! Bifoga utbildningsbevis

Gymnasieskola

Ja

Nej

Ja

Nej

Motsvarande utbildning Ja

Nej

Utbildning, år
Högre utbildning
Utbildning, år

Utbildning, år

Göteborgs Konstskola

Ett år

Två år

Post och besöksadress: Första Långgatan 10, 413 03 Göteborg
E-post: info@gbgkonstskola.se www.gbgkonstskola.se

Telefon kansli: 031 – 14 80 61

KI Bl. 0215

Är studiemedelsberättigad:
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YRKESERFARENHET (Fylls i om du inte har gymnasieskola eller motsvarande utbildning)

TIDIGARE KONSTSTUDIER
Estetiskt program, inriktning, skola, stad, år

Folkhögskola, inriktning, skola, stad, år

Annan typ av utbildning, inriktning, utbildningsarrangör, veckor, år

MOTIVERING
Avsikt och mål med studierna (konstnärlig utveckling, högskolestudier etc)

Göteborgs Konstskola

Post och besöksadress: Första Långgatan 10, 413 03 Göteborg
E-post: info@gbgkonstskola.se www.gbgkonstskola.se

Telefon kansli: 031 – 14 80 61

KI Bl. 0215
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PROJEKTNAMN

PROJEKTBESKRIVNING
Beskrivningen skall innehålla följande uppgifter (1-4). Bifogas i ansökan som bilagor.
1. Bakgrund.
Här resonerar du kring ditt val av projekt. Varför väljer du just det här projektet? Finns det någon aspekt som
speciellt intresserar dig? Vilka kunskaper och erfarenheter i ditt konstnärliga arbete är det som du behöver
stärka? (Max en halv A4 sida med normal teckenstorlek, 12 punkter vilket ungefär motsvarar ca 2000 tecken).

2. Syfte, mål och problemformulering.
Här formulerar du problemen, uppgifterna, frågeställningarna du vill ägna dig åt. Vad är det du vill undersöka?
Varför är det viktigt för dig att undersöka just de här områdena? (Max en halv A4 sida med normal teckenstorlek, 12 punkter vilket ungefär motsvarar ca 2000 tecken).

3. Genomförande och tidsplan.
I denna del bör följande ingå: Val av metoder. Vilka praktiska studier ingår i arbetet med projektet? Hur kommer du att gå till väga? Beskriv arbetet du vill ägna dig åt. Val av insamlande av information och material. Hur
kommer du att samla in information och material? Vilka teoretiska eller andra sätt att studera på ingår i arbetet
med projektet? Var finns den kunskapen och kompetensen och hur kommer du att tillägna dig den? (Max en
A4 sida med normal teckenstorlek, 12 punkter vilket ungefär motsvarar 4000 tecken). Tidsplan. Försök bestämma en tidsplan. Av 40 veckor ägnas x% åt… x%år… (Max en A4 sida med normal teckenstorlek, 12 punkter vilket ungefär motsvarar ca 4000 tecken).

4. Presentation av dig själv och varför du vill genomföra ditt projekt på Göteborgs Konstskola.
(Max en halv A4 sida med normal teckenstorlek, 12 punkter vilket ungefär motsvarar ca 2000 tecken).

Är du i behov av särskilt stöd på grund av socialt eller fysiskt funktionshinder?

Hur hittade du Göteborgs Konstskola?

Göteborgs Konstskola

Post och besöksadress: Första Långgatan 10, 413 03 Göteborg
E-post: info@gbgkonstskola.se www.gbgkonstskola.se

Telefon kansli: 031 – 14 80 61

KI Bl. 0215
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I giltig ansökan ingår: Arbetsprover, ansökningsblankett med sökandes personuppgifter, utbildning eller
yrkeserfarenhet, motivation, projektbeskrivning samt
utbildningsbevis (gymnasieutbildning eller högre utbildning) samt intervju (vilken kan ske i form av ett
personligt möte, per telefon alternativt via Skype).
Sökande bosatt utanför Göteborg kan begära att få
arbetsprover återsända mot postförskott. Detta måste
då markeras på ansökningsblanketten. Skolan ansvarar inte för inlämnade arbetsprover.
Om bekräftelse på studieplats erhållits från skolan
skall antagen student insända 500 kr i anmälningsavgift senast 15 juni 2015. Student som påbörjar undervisningen får avräkna anmälningsavgiften mot
terminsavgiften som ska betalas in vid terminens början. Om du som antagen student vill avstå från din
plats måste det ske skriftligt senast den 17 juli 2015.
Vi ber dej använda bankgiro 5859-0092 för inbetalning av anmälningsavgiften.

Giltiga skäl för avbrott efter ett läsår är högskolestudier, sjukdom eller liknande. I dessa fall krävs skriftligt
intyg.
Det är viktigt att du som antagen student i god tid
kontaktar CSN för att ansöka om studielån. Om du
har förbrukat dina lån bör du ha alternativa försörjningsmöjligheter med arbetstider som ligger utanför
skolans schema.
Intyg om utbildning utfärdas endast för fullföljda studier.
Det år 2001 införda studiestödssystemet innebär att
det går att få studiemedel högst 120 veckor. Om sökande har en treårig gymnasieutbildning eller motsvarande kan studiemedel fås under högst 80 veckor.
Vår tvååriga grundutbildning är 80 veckor. Om du har
förbrukat dina gymnasiala studielån på annan förberedande utbildning behöver du en alternativ finansiering för studierna. Vid skolan inskriven student har
närvaroplikt.

Förhinder för att påbörja eller fortsätt studier befriar
från avgift endast om anmälan om det inkommer enligt ovan angiven tid. Avstår student från accepterad
utbildningsplats senare, eller avslutar studierna under
påbörjat läsår måste avgiften betalas för hela läsåret,
eftersom skolan då står med tom och obetald utbildningsplats.

Datum

Ort

Namnunderskrift

Göteborgs Konstskola

Post och besöksadress: Första Långgatan 10, 413 03 Göteborg
E-post: info@gbgkonstskola.se www.gbgkonstskola.se

Telefon kansli: 031 – 14 80 61

KI Bl. 0215

Namnförtydligande

