Ett års design- og arkitekturutdanning

Opptaksprøve 2020-2021
Oppgave 1
Tegn ett valgfritt rom med ett menneske i bevegelse inni.
Teknikk: Bruk B4 blyant på et hvitt A3 ark.
Vi vil se på: Dine evner til å se og visualisere et perspektiv og dine evner til komposisjon og form.

Oppgave 2
Velg deg ett objekt eller bygning som du gjør ett studie av.
Fri teknikk (foto, modell, tegning, digital illustrasjon)
Vi vil se på: Dine evner til å iaktta, abstrahere, beskrive visuelt og gi form.

Oppgave 3
Lag to collager på A4 ark. Lag en collage som uttrykker krefter og
en som uttrykker svakheter.
Du velger selv om du arbeider analogt eller digitalt. Collage er et
helhetlig bilde, som er satt sammen av mindre utklipp og
materialbiter, ofte i kombinasjon med tegning eller maleri, eller
utført helt digitalt.
Vi vil se på: Dine evner til komposisjon og fargebruk og evnen å kommunisere.

Vurdering av opptaksprøver
Rangeringer skjer på grunnlag av en test
som alle søkere må avlegge. Testen skal
vise forståelse, ferdigheter og evne til
formidling av gitte oppgaver. Oppgavenes
temaer varierer fra år til år, men vil ha
samme formål. Følgende fra testen
vurderes:
• Forståelse for og evne til, gjennom
tegning, å kunne beskrive objekter/
volumer/rom.
• Evne til å skape og formidle et
uttrykk basert på frie teknikker.

Søknadsskjema
1. Fyll ut søknadsskjemaet. Du finner det
på www.designinstituttet.no
2. Legg ved kopi av vitnemål.
3. Utfør oppgavene som er nevnt ovenfor.
4. Dokumentene skal være i format PDF
eller JPG og skal ikke overskride 20MB
og sendes til:
design@designinstituttet.no

De enkelte vurderingene av testen teller
likt. Søkeren med best vurdering
rangeres først, søkeren med nest best
vurdering rangeres som nr to, osv.

Søknadsfrist
Mandag 15. juni 2020.
Vi har i studieåret 2020/21 totalt 28
studieplasser.

Det innsendte materialet blir vurdert av en
opptakskomité. Endelig svar sendes kort
tid etter innleveringsfristen.

