Malmstens

Ansökningsinformation
Möbeldesign 180 hp
Möbelsnickeri 180 hp
Möbeltapetsering 180 hp
Sista ansökningsdag 18 april för ht 2017

Möbeldesign
180 hp

Ansökningsinformation
Behörighet
Grundläggande behörighet. Läs mer på
www.antagning.se.
Antagningsprocess
Antagningen sker i två steg.
1. Din portfolio/dina arbetsprover bedöms.
2. Ett urval kallas till antagningsprov. Om du går
vidare till antagningsprov får du en hemuppgift
som i så fall skickas ut den 3 maj.
Antagningsproven äger rum den 17 maj.
Anmälan
Anmälan görs på www.antagning.se
(anmälningskod LiU-50140) senast den 18 april.
Anmällan öppnar den 15 mars.
Portfolio/arbetsprover
Din portfolio/dina arbetsprover ska vara digitala
och utskrivbara i liggande A3-format. Portfolion/arbetsproverna ska bestå av totalt 10 sidor. Ange namn,
personnummer och vilken utbildning du söker på varje
sida.
1. Tekniska kunskaper och förmågor
Max 15 fotografier av 5 tredimensionella verk, t ex möbler
och föremål som visar dina tekniska kunskaper och
förmågor. Beskriv i text i vilket sammanhang och när
verken är utförda. Argumentera för valda material och
tekniker. 5 sidor.
2. Konstnärliga kunskaper och förmågor
5 teckningar/bilder i färg/målningar varav en är ett
självporträtt. Använd minst tre olika tekniker. Det är
tillåtet att använda ett bildbehandlingsprogram. Beskriv
i text vilken teknik (t ex blyerts, tusch, kol, marker, kulspets, blandteknik) du använt samt när och i vilket sammanhang teckningen/bilden/målningen är gjord. 5 sidor.

Skicka ditt material
Portfolio/arbetsprover (totalt 10 sidor) skickas digitalt i
PDF-format (OBS! i en fil) till malmstens@liu.se senast kl
24.00 den 18 april. I ämnesraden anger du ”Möbeldesign”
och ditt namn (t ex Möbeldesign Anna Andersson).
Bekräftelse
En bekräftelse på att vi tagit emot din portfolio/dina arbetsprover skickas via e-post inom två arbetsdagar.
Förhands- och antagningsbesked
Ett preliminärt förhandsbesked skickas via e-post
i mitten av juni.
Antagningsbeskedet publiceras på www.antagning.se
den 13 juli.
Frågor
Kontakta Maria Leijonhielm
maria.leijonhielm@liu.se
013-282322

Möbelsnickeri
180 hp

Ansökningsinformation
Behörighet
Grundläggande behörighet. Läs mer på
www.antagning.se.
Antagningsprocess
Antagningen sker i två steg.
1. Din portfolio/dina arbetsprover bedöms.
2. Ett urval kallas till antagningsprov. Om du går
vidare till antagningsprov får du en hemuppgift
som i så fall skickas ut den 4 maj.
Antagningsproven äger rum den 18 maj.
Anmälan
Anmälan görs på www.antagning.se
(anmälningskod LiU-50142) senast den 18 april.
Anmällan öppnar den 15 mars.
Portfolio/arbetsprover
Din portfolio/dina arbetsprover ska vara digitala
och utskrivbara i liggande A3-format. Portfolion/arbetsproverna ska bestå av totalt 10 sidor. Ange namn,
personnummer och vilken utbildning du söker på varje
sida.
1. Tekniska kunskaper och förmågor
10 fotografier av minst 5 föremål som visar dina tekniska
kunskaper och förmågor i snickeri och träbearbetning.
Beskriv i text i vilket sammanhang och när föremålen är
utförda. 5 sidor.
2. Konstnärliga kunskaper och förmågor
5 teckningar/målningar. Beskriv i text vilken teknik
(t ex blyerts, kol, akvarell, akryl) du använt samt när och
i vilket sammanhang teckningen/målningen är gjord.
5 sidor.

Skicka ditt material
Portfolio/arbetsprover (totalt 10 sidor) skickas digitalt i
PDF-format (OBS! i en fil) till malmstens@liu.se senast kl
24.00 den 18 april. I ämnesraden anger du ”Möbelsnickeri” och ditt namn (t ex Möbelsnickeri Anna Andersson).
Bekräftelse
En bekräftelse på att vi tagit emot din portfolio/dina arbetsprover skickas via e-post inom två arbetsdagar.
Förhands- och antagningsbesked
Ett preliminärt förhandsbesked skickas via e-post
i mitten av juni.
Antagningsbeskedet publiceras på www.antagning.se
den 13 juli.
Frågor
Kontakta Maria Leijonhielm
maria.leijonhielm@liu.se
013-282322

Möbeltapetsering

180 hp

Ansökningsinformation
Behörighet
Grundläggande behörighet. Läs mer på
www.antagning.se.
Antagningsprocess
Antagningen sker i två steg.
1. Din portfolio/dina arbetsprover bedöms.
2. Ett urval kallas till antagningsprov. Om du går
vidare till antagningsprov får du en hemuppgift
som i så fall skickas ut den 4 maj.
Antagningsproven äger rum den 19 maj.
Anmälan
Anmälan görs på www.antagning.se
(anmälningskod LiU-50143) senast den 18 april.
Anmällan öppnar den 15 mars.
Portfolio/arbetsprover
Din portfolio/dina arbetsprover ska vara digitala
och utskrivbara i liggande A3-format. Portfolion/arbetsproverna ska bestå av totalt 10 sidor. Ange namn,
personnummer och vilken utbildning du söker på varje
sida.
1. Tekniska kunskaper och förmågor
10 fotografier av minst 5 föremål som visar dina
tekniska kunskaper och förmågor i tapetsering och textilt hantverk. Beskriv i text i vilket sammanhang och när
föremålen är utförda. 5 sidor.
2. Konstnärliga kunskaper och förmågor
5 teckningar/målningar. Beskriv i text vilken teknik
(t ex blyerts, kol, akvarell, akryl) du använt samt när och
i vilket sammanhang teckningen/målningen är gjord.
5 sidor.

Skicka ditt material
Portfolio/arbetsprover (totalt 10 sidor) skickas digitalt
i PDF-format (OBS! i en fil) till malmstens@liu.se senast
kl 24.00 den 18 april. I ämnesraden anger du ”Möbeltapetsering” och ditt namn (t ex Möbetapetsering Anna
Andersson).
Bekräftelse
En bekräftelse på att vi tagit emot din portfolio/dina arbetsprover skickas via e-post inom två arbetsdagar.
Förhands- och antagningsbesked
Ett preliminärt förhandsbesked skickas via e-post
i mitten av juni.
Antagningsbeskedet publiceras på www.antagning.se
den 13 juli.
Frågor
Kontakta Maria Leijonhielm
maria.leijonhielm@liu.se
013-282322

