Søknadsskjema
3. studieår, BA i dansekunst og koreografisk tenkning
Undertegnede søker med dette om opptak til 3. studieår ved bachelorprogrammet i
dansekunst og koreografisk tenkning for 2018-2019.
1. Kontaktinformasjon
Navn:
Fødsels- og personnr. (11 siffer):
Mobil:
Epost:
Bostedsadresse:
Folkeregistrert adresse:
2. Opptakskriterier (sett kryss)
Aktuelle søkere må kunne vise til minimum én av to opptakskrav:
Fullført og bestått 2. studieår på en tilsvarende bachelorutdanning i dans
Fullført og bestått 2 år på en tilsvarende fagskole sammen med relevant
arbeidserfaring som skapende og utøvende dansekunstner
3. Generell studiekompetanse (sett kryss)
JA =
NEI =
4. Tidligere utdanning (etter 10-årig grunnskole)
Skoleårene:
Skoleårene:

5. Egenmelding om helsetilstand
Vennligst fyll ut skjemaet under.
Navn:

Født:

1

Har du en kronisk sykdom (sukkersyke, revmatisme, epilepsi etc.)
Hvis ja: hvilken?

JA

NEI

2

Lider du av astma og/eller allergier? Hvis ja, hvor lenge har du vært
plaget?

JA

NEI

3

Har du/har du hatt hjerte og/eller lungelidelser? Hvis ja
hvilken/hvilke og når?

JA

NEI

4

Har du plager fra mage og/eller tarm? Hvis ja, hvilke og når?

JA

NEI

5

Har du nedsatt syn og/eller hørsel? Hvis ja, angi grad.

JA

NEI

6

Har du hatt sammenhengende skade (over en måned) de siste tre
år? Hvis ja, angi diagnose.

JA

NEI

7

Har du noen gang hatt brudd? Hvor og når?

JA

NEI

8

Har du noen gang blitt operert i muskel og/eller skjelettsystemet?
Type operasjon og når?

JA

NEI

9

Har du hatt psykiske lidelser? Hvis ja, hvilken/hvilke og når.

JA

NEI

10

Har du vært plaget av migrene eller besvimelse?

JA

NEI

11

Bruker du faste medisiner (unntatt prevensjon)? Hvis ja,
hvilken/hvilke?

JA

NEI

Annet:

Jeg bekrefter herved at alle opplysninger om min helse er korrekte og at personell
ved Høyskolen for Dansekunst kan få tilgang til informasjonen.

6. Vedlegg som må sendes med søknaden
6.1 Vitnemål
Fra videregående skole og høyere utdanning
6.2 Referansebrev
Fra tidligere utdanning og/ eller andre arbeidsgivere innen dansefeltet. Kan også
sendes direkte til soknad@hfdk.no, merk emne med ”Søkers navn, referanse for
opptak til 3. studieår 2018-2019”
6.3 CV
Med relevant utdanning og arbeidserfaring (maks 1 side)
6.4 Personlig tekst (500-1500 ord, maks 3 A4-sider)
Teksten skal begrunne søknaden, si noe om hvorfor søker ønsker å ta utdanningen
og hva søker ønsker å oppnå ved å ta utdanningen
6.5 Forenklet politiattest
Studenter som tas opp på skolen skal ha kontakt med barn og må levere politiattest.
NB: Kan ettersendes når ev bekreftelse på opptak er mottatt.
Studieavgift
Høyskolen for Dansekunst er godkjent av NOKUT (www.nokut.no) og studenter kan
søke om lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Skolepenger er kr.
89.000,- pr. år. I tillegg kommer mindre utgifter til pensumlitteratur, forestillinger og
studiereise. Søker er selv ansvarlig for å søke om lån og stipend.
Audition i uke 18
Aktuelle søkere innkalles til audition på bakgrunn av innsendt søknad. Audition
planlegges i uke 18, 05.- 06. mai 2018. Det er viktig at søker kan møte begge
dagene. Har søker ikke anledning til å møte på audition, er det dessverre ingen
mulighet til å bli vurdert i opptaket for 3. studieår ved HFDK.
Søknaden må sendes innen 06. april.
Vi ser helst at søknaden, med digitale vedlegg, sendes per mail til
soknad@hfdk.no. NB: søknaden må være signert.
Evt. per post: Høyskolen for Dansekunst, Marstrandgata 8, 0566 Oslo. Merk
konvolutten ”Søknad 3. studieår 2018-2019”.

Sted/dato:

Søkers underskrift:

