LJÓSMYND

FORNÁMSDEILD UMSÓKNAREYÐUBLAÐ FYRIR SKÓLAÁRIÐ 2017-2018
MYNDLISTASKÓLINN Á AKUREYRI EHF - PÓSTHÓLF 39 - IS-602 - AKUREYRI

ÞETTA EYÐUBLAÐ MÁ PRENTA ÚT OG SENDA ÚTFYLLT TIL SKÓLANS ÁSAMT UMBEÐNUM GÖGNUM
FYRIR 1. JÚNÍ 2017

NAFN: ________________________________________________________________ KENNITALA:_______________

HEIMILISFANG: _________________________________________________________PÓSTFANG: _______________

LÖGHEIMILI: ____________________________________________ SÍMI: ________________GSM:_______________

NETFANG: ________________@_________________HEIMASÍÐA:__________________________________________

SKÓLI / VINNUSTAÐUR: _______________________________________________________ SÍMI:________________

NAFN NÁNASTA VENSLAMANNS: ___________________________________________________________________

HEIMILISFANG: _______________________________________________________________SÍMI:______________

SKYLDLEIKI / VENSL: ______________________________VINNUSTAÐUR: _________________________________

NÁMSFERILL:

TÍMABIL:

STARFSFERILL:

TÍMABIL:

ATHUGASEMDIR UMSÆKJANDA:

ATH. LJÓSMYND AF UMSÆKJANDA VERÐUR AÐ FYLGJA MEÐ UMSÓKNINNI.
MYNDLISTASKÓLINN Á AKUREYRI ER REYKLAUS VINNUSTAÐUR.

STAÐUR ____________________________

DAGSETNING___________ 2017

__________________________________________________
(UNDIRSKRIFT)

PRÓF:

Inntökuskilyrði
Umsækjandi skal senda til skólans 10-15 myndverk sem hann hefur sjálfur gert á sl. 2-3 árum.
Innsend verk umsækjenda verða metin af inntökunefnd skólans. Hámarksstærð A2 (42-60 sm). Ef um stærri
verk er að ræða eða þrívíð, skal senda ljósmyndir. Einnig er hægt að senda umsókn í tölvupósti.
Myndlistaskólinn á Akureyri býður upp á hnitmiðað 60 fein eininga heildstætt nám í sjónlistum veturinn
2017-2018. Námið er skipulagt með hliðsjón af aðalnámskrá framhaldsskóla og í því felst listrænn og
tæknilegur undirbúningur fyrir framhaldsnám á sviði myndlistar, hönnunar og arkitektúrs.
Myndlistaskólinn á Akureyri er lítill en góður sjálfstæður skóli með sterkan prófíl sem reynir eftir föngum að
laða til sín hæfileikaríka einstaklinga og skapa þeim skilyrði til að þroskast og ná árangri. Markmiðið er að
mennta fagfólk með sterkan grunn sem tilbúið er til að takast á við verkefni framtíðarinnar. Námið er
einstaklingsmiðað og sveigjanlegt. Skólinn leggur áherslu á að fá sérfræðinga, gott fagfólk og snjalla
myndlistamenn til að koma inn og vinna með nemendum að tilteknum verkefnum.
Umsóknarfrestur er til 1. júní 2017.
Þegar inntökunefnd hefur lokið störfum er umsækjendum tilkynnt um niðurstöðuna en síðan ber þeim sem
fá inngöngu að staðfesta umsóknina með því að greiða staðfestingargjald kr. 60.000 fyrir 20. júní.
Ef staðfestingargjald er ekki greitt á gjalddaga telst umsóknin ógild og öðrum umsækjanda boðið plássið.
Staðfestingargjald er óafturkræft.
Seinni hluti skólagjalda fyrir haust- og vormisseri er kr. 360.000 og greiðist fyrir 21. ágúst 2017.
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