DÔMEN KONSTSKOLA

ANSÖKAN 2019

Inlämning av arbeten sker 22 - 23 april kl. 10 - 19
Digital ansökan mailas mellan 25 mars och 14 april
Ansökningsavgiften är 100 kr och betalas vid inlämning av arbetsprover. Om arbetsprover skickas med post eller görs
digitalt sätts ansökningsavgiften in på p.g. 52 36 88 - 0. Arbetsprover som skickas, ska vara skolan tillhanda senast
15 april. Om ansökan görs digitalt är sista ansökningsdag 14 april. Arbetsproverna avhämtas 2-3 maj kl. 10 - 19.

Namn
Adress

............................................................................................................................
..........................................................................................................................

.........................................................................................................................................

E-post .........................................................................................................................
Telefon

.........................................................................................................................

Personnummer
Utbildning

PASSFOTO

..........................................................................................................

....................................................................................................................

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Eventuell formulering om din avsikt med studierna, använd gärna bilaga.
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

Ansökan ska bestå av ansökningsblankett, betyg/intyg från gymnasieskola eller motsvarande utbildning * och max 10
valfria arbetsprover i hanterlig storlek. En kartong 70x100 cm med monterade bilder räknas som ett arbetsprov. Vid
större arbeten rekommenderar vi fotodokumentation. Digitala arbeten t.ex. rörlig bild bör inte överstiga mer än 5-10
minuter. Baksidan av varje arbetsprov förses med sökandes namn och adress.
Om ni väljer att göra en digital ansökan mailas denna mellan 25 mars och 14 april. Bilderna skall vara i JPG format
72 dpi upplösning och längsta sidan 20 cm. Namnge och numrera dina filer såhär: 1förnamn- efternamn.jpg,
2förnamn-efternamn.jpg (t.ex. 5sara-larsson.jpg 6sara-larsson.jpg). Bifoga en textfil med namn, personnummer och
bildernas originalstorlek. Filmfiler skall vara formaten Mov, AVI, MPG4. Ljudfiler i MP3 eller WAV och namnges enligt
ovan. Den digitala ansökan mailas till ans_2019@domenkonstskola.se
Om du söker digitalt skall ansökningsblankett och betyg/intyg skickas med post till skolan. Skolan ansvarar inte för
inlämnade arbetsprover. Sökande som bor utanför Göteborg kan få arbetsprover återsända mot postförskott. Detta
måste markeras på ansökningsblanketten. Det går bra att söka till var och en av skolans tre utbildningar. Markera
vilken utbildning du väljer i första, andra eller tredje hand. Om den sökande har en 1-årig konstnärligt grundläggande
utbildning och har förbrukat ett år av sitt studiemedel är det möjligt att söka direkt till år 2, markera då i rutan.
* För att vara behörig till utbildning på Dômen konstskola ska man ha genomgått gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan eller
motsvarande utbildning. Behörig att antas är också den som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen. Samtliga behörighetskrav
ska stärkas av betyg, intyg eller liknande. Inga särskilda förkunskaper krävs. Det är dock viktigt att betona är att urvalskriteriet helt
och hållet grundar sig på bedömning av arbetsprover.

MÅLERI
År 1

GRAFIK
År 2

År 1

SKULPTUR
År 2

År 1

Jag vill få mina arbetsprover
återsända mot postförskott.

År 2

Antagen elev skall senast den 19 maj betala in 1000 kr till postgiro 523688-0 samt maila en bekräftelse på att platsen
accepteras till info@domenkonstskola.se. Anmälningsavgiften dras av från terminsavgiften och resterande 10500 kr betalas vid
terminens början. Om du som antagen elev vill avstå din plats måste detta ske skriftligt senast den 1 augusti. Anmälningsavgiften
på 1000 kr betalas dock inte tillbaka. Sedan studierna inletts förbinder sig den studerande till ett helt läsår i taget och då
medges ej avdrag på terminsavgifter vid ev. frånvaro. Undantag gäller vid långvarig sjukdom som omöjliggör vidare
studier. I dessa fall krävs sjukintyg och då återbetalas terminsavgift motsvarande ej utnyttjad studietid.
Ort………………………………………………….Datum……………………………………………………………………………………
Underskrift……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dômen konstskola Dufvas Backe 3 413 08 Göteborg Tele. 031-711 26 56 info@domenkonstskola.se

