FAQ – OM KANDIDATPROGRAMMET I FRI KONST
Vad krävs för att söka kandidatutbildningen?
För att kunna antas till högskolestudier krävs grundläggande behörighet. Du kan få grundläggande
behörighet, tex, genom ett slutbetyg från gymnasieskolans nationella program. För mer info, titta på
www.studera.nu. KKH kan göra undantag från behörighetsvillkoren om du bedöms ha förutsättningar
att tillgodogöra dig utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkoren.
Vad menas med ett arbetsprov?
Ett arbetsprov kan vara en målning, teckning, skulptur, foto, videoverk etc. Det går att dokumentera
ett verk med upp till fem bilder, exempelvis översiktsbilder, närbilder, skisser samt eventuell skriftlig
beskrivning. Information om verkens mått, material, speltid och tillkomstår ska ingå.
Räknas en serie av bilder som ett arbetsprov eller flera?
Ett arbetsprov kan bestå av flera delar, t.ex. en fotoserie.
Kan jag söka och ange min hemsida som arbetsprov?
Nej, till din ansökan måste du ladda upp arbetsprover, 6 - 8 stycken.
Måste jag bifoga en text till kandidatansökan?
Nej, det behöver man inte, men om du vill får du gärna bifoga en kortare (ca en A4) skriftlig
beskrivning kring det insända konstnärliga arbetet. Texten kan vara på engelska eller svenska.
Hur sent kan jag ladda upp min ansökan?
Du måste ha avslutat uppladdningen av din ansökan före 13.00 sista ansökningsdagen, därefter
stängs möjligheten att skicka in ansökan. Du rekommenderas att inte vänta till sista dagen för att
skicka din ansökan. Om du har stora filer som du ska ladda upp, tänk på att det kan ta lång tid.
Kan jag ladda upp min ansökan i flera omgångar?
Då du fyllt i dina personuppgifter i ansökan skapas ett konto till vilket du erhåller login-uppgifter som
mejlas till angiven mejladress. Här kan du sedan ladda upp material i omgångar ända fram till
deadline.
Kan någon ge ett omdöme av mina arbetsprover?
Tyvärr har professorer eller övriga lärare vid KKH inte någon möjlighet att göra en individuell
bedömning av arbetsprover i förväg, eftersom vi har så pass många sökande. De kan heller inte ge
”feedback” på insända arbetsprover, för de som inte blev antagna.
Hur många söker till kandidatutbildningen?
Förra året var det ca 600 sökande till kandidatprogrammet.
Kan jag söka kandidatutbildningen om jag bara kan engelska?

På kandidatutbildningen är undervisningen både på svenska och engelska. Det går inte att följa
utbildningens alla ordinarie delar utan kunskaper i svenska, men en anpassad studieplan på engelska
kan göras för enstaka kurser. Du kommer då dock inte att följa din klass i alla delar.
Jag har hört att det finns avgifter inom högskolan, vem måste betala avgifter?
Ansöknings- och studieavgifter infördes inom svensk högskoleutbildning från och med läsåret
2011/12 för sökande utanför EU/EES-området och Schweiz. Om du är svensk medborgare eller har
permanent uppehållstillstånd i Sverige berörs du inte av avgifter. Inte heller om du är
medborgare/har permanent uppehållstillstånd i Norden, ett EU-land eller i Schweiz, men då måste
du intyga ditt medborgarskap med en kopia av ditt pass eller motsvarande dokument. Läs mer på
hemsidan.
Finns det några stipendier att söka?
KKH har inga egna stipendier för utomstående att söka för utbildning på kandidatprogrammet i fri
konst.
Kan KKH hjälpa till med boende?
KKH kan skicka en lista med tips på var du kan söka studentbostäder och andrahandsbostäder.

