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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:

Í LISTHÖNNUNARDEILD er lögð áhersla á nýja tækni, tölvuteiknun, án þess þó að missa sjónar á þeim
grunni sem góð hönnun grundvallast á. Strax í upphafi takast nemendur á við grunnhugmyndir fagsins,
rætur þess í fagurlistum og tengsl við prentiðnaðinn. Nemendur vinna sérhæfð verkefni undir handleiðslu
listamanna og hönnuða. Helstu kennslugreinar eru: leturfræði, prentferill, ljósmyndun, stop motion,
animation, myndbygging, myndsifjafræði, myndlæsi, merkjafræði, umbúðahönnun, grafík, módelteiknun,
skrift, tölvusamskipti, markaðsfræði, stílsaga, listfræði, fagurfræði . Námstími er þrjú ár. Til að hefja nám í
grafískri hönnun þarf umsækjandi að sanna hæfni sína í undirstöðugreinum.
Inntökuskilyrði
1.
2.
3.
4.
5.

Staðfest vottorð um fyrra nám og umsögn kennara úr fornámi.
Myndverk sem sýna hæfni og kunnáttu umsækjenda í undirstöðugreinum s.s. módelteiknun,
myndbyggingu, formfræði og litfræði. Æskilegur fjöldi 15 verk.
Fimm persónuleg myndverk eða verk sem ekki falla undir lið B.
Skissubók og ljósmyndir af verkum í möppu m.a. þrívíðum verkum.
Ljósmynd af umsækjanda.

Inntökunefnd áskilur sér rétt til að kalla umsækjendur í viðtal.
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.
Skólagjald fyrir haust- og vormisseri er kr. 470.000 og greiðist með eingreiðslu með gjalddaga 21. ágúst og
eindaga 4. september. Nemendur skulu gera ráð fyrir bóka- og efniskaupum.
Skólanefnd ákvarðar upphæð námsgjalda.
Vakin er athygli á, að Myndlistaskólinn á Akureyri er reyklaus vinnustaður.
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