ENNAKKONÄYTTÖ
KUVATAITEEN KOULUTUS
Kuvataiteen koulutukseen valitaan taiteellisesti
lahjakkaita ja taiteilijan ammattiin suuntautuneita
hakijoita.
Kuvanveiston, maalauksen ja grafiikan lisäksi koulutusohjelmassa voi erikoistua esitystaiteeseen. Motivaatio
ja soveltuvuus eri osa-alueille huomioidaan
valintaprosessissa. Koulutuksessa korostuvat sekä
sisällölliset lähtökohdat, teoreettiset valmiudet että
vankka tekninen osaaminen.
Opiskelijoita kannustetaan suunnittelemaan tulevaa
uraansa realistisesti ja päämäärätietoisesti. Oman
taiteellisen ilmaisun ja taidekäsityksen kehittymisen
myötä kasvaa avoin ja kriittinen suhde sekä kulttuurisiin
että yhteiskunnallisiin ilmiöihin.
Kuvataiteen monipuolinen koulutus antaa valmiudet
kuvataiteilijan ammattiin. Koulutus mahdollistaa myös
työllistymisen uudenlaisissa luovaa osaamista
korostavissa tehtävissä. Taiteellisen osaamisen lisäksi
uran kannalta eduksi on monipuolisten taitojen
hankkiminen jo opiskeluaikana.

SAMK,
Kankaanpään
Taidekoulu
2021

HAKEMINEN
Täytä hakulomake osoitteessa: www.opintopolku.fi hakuaikana 17.3.–31.3.2021 klo 15:00 mennessä.
Ammattikorkeakoulu ja opetuspiste: SAMK, Kankaanpään taidekoulu.
Hakukohde: Kuvataiteilija (AMK), Kuvataide, päivätoteutus, Kankaanpää
Liitä ennakkonäyttötiedostot Opintopolussa hakemukseesi.
Voit lisätä liitteitä samalla, kun teet yhteishaun hakemuksen, tai voit palata hakemukselle
lisäämään liitteet myöhemmin. Voit muokata hakemustasi hakuajan päättymiseen saakka.
• Ennakkonäyttötiedostojen tulee olla järjestelmässä hakuajan päättymiseen 31.3.2021 klo 15:00
mennessä.
Ota huomioon kevään 2021 korkeakoulujen 2. yhteishaun hakutoivejärjestyksen sitovuus!
Tarkemmat valintaperusteet: https://www.samk.fi/opiskelu/hae-opiskelijaksi/
•
◦
◦
•
•

ENNAKKONÄYTTÖTEHTÄVÄT
SAMK Kuvataiteen koulutusohjelman ennakkonäyttö on vuonna 2021 Opintopolussa hakemuksen mukana
lähetetty hakukansio (portfolio). Hakukansio on kokoelma taiteellisia töitä ja teoksia. Hakukansiossa osoitat
taiteellisen taitosi, mielenkiinnon kohteesi, pyrkimyksesi sekä kerrot itsestäsi.
Ennakkonäyttö toteutetaan kokonaan sähköisesti, eli fyysisiä teoksia ei vastaanoteta.
Hakukansion sisältö:
1. Saatekirje (tekstitiedoston tiedostomuoto: Word, .rtf, .txt tai .pdf)
• Kerro vapaamuotoisesti motiivisi hakeutua taiteilijan ammattiin
• Omat yhteystietosi, syntymäaikasi ja koulutustaustasi

• Max. 1 A4
• Nimeä saatekirje: sukunimi_etunimi_saatekirje2021
2. Numeroitu teosluettelo (tekstitiedoston tiedostomuoto: Word, .rtf, .txt tai .pdf)
• Teosnumero, teosnimi, alkuperäinen tekniikka, valmistumisvuosi, kesto/koko ja vapaamuotoinen teksti
(tarvittaessa linkki tai liitetiedoston nimi).
• Nimeä teosluettelo: sukunimi_etunimi_teosluettelo2021.
• Tarkista, että teosluettelon tehtävänumerot vastaavat teostiedostojen nimissä olevaa numerointia.
•
•
•
•

8 kpl omia teoksiasi (kukin teos omana tiedostonaan)
Maalauksia, piirroksia, grafiikan vedoksia tai taidevalokuvia (digitaalisia kuvia teoksista).
Veistoksia, installaatioita, performansseja, mediateoksia (digitaalisia kuvia, videoita tai äänitallenteita
teoksista).
Verkkotaideteoksia (linkki tekstitiedostossa, taideteoksen oltava julkaistuna verkossa 31.7.2021 saakka)
Julkaisuja tai tekstejä (kuten sarjakuvateokset, kuvitukset, kaunokirjalliset teokset tai eri taiteenlajien
(oma)kustanteet)
3.

Teosten sallitut tiedostomuodot:
• kuvatiedostot: .jpg tai .pdf
• videotiedostot: Quicktime, .wmv, .m4v, .mp4
• audiotiedostot: .wav, .mp3, .aac tai .aif
• Tekstitiedostot: Word, .rtf, .txt tai .pdf
Nimeä liitetiedostot: sukunimi_etunimi_teosnumero_teosnimi.
Liitetiedoston maksimikoko on 1 GB / liite.

Tarkista, että liitetiedostot toimivat ja että tallennat hakemukselle kaikki ennakkotehtävään kuuluvat tiedostot.

HAKUKANSION ARVIOINTIPERUSTEET
• Taiteellinen taso
• Teosten idearikkaus ja omaperäisyys.
Kiinnitä huomio teosdokumenttien laatuun. Ennakkonäyttö arvioidaan joko hyväksytyksi tai hylätyksi.
Puutteelliset hakukansiot johtavat ennakkonäytön hylkäämiseen.
VALINNAT JA LISÄTIETOJA
Ennakkonäyttötöiden tekijänoikeus on tekijällä. Töitä ei käytetä muuhun kuin opiskelijavalintaan. Emme jaa
hakukansion materiaaleja kolmansien osapuolien kanssa ja tuhoamme lataamamme materiaalit 6 kk sisällä
haun päättymisestä.
• Ennakkonäytön perusteella valitut, hakukelpoiset hakijat kutsutaan 24.–27.5.2021
toteutettavalle valintakurssille. Päätöksestä ilmoitetaan hakijoille sähköpostilla.

etätyönä

Valintakurssi suoritetaan verkkoympäristössä ja valintakurssille osallistuvalla pitää olla siihen tarvittavat
välineet (tietokone/älypuhelin, verkkoyhteys, webcam, mikrofoni sekä kaiuttimet/kuulokkeet).
Ennakkonäyttöön ja kuvataiteen koulutukseen liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä:
matti.velhonoja@samk.fi tai paivi.tuuliniemi@samk.fi
Hakemiseen ja opiskelijavalinnan aikatauluihin liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä SAMKin
hakijapalveluihin puhelimitse 02 623 4801 tai sähköpostitse hakijapalvelut@samk.fi

