DESIGNSKOLEN KOLDING

Kære ansøger til Designskolen Koldings kandidatuddannelse,
Tak for at du udviser interesse for vores skole. Vi bestræber os på at levere den bedste
designuddannelse. Sammen med vores studerende lægger vi os i selen for at have et godt
og berigende studiemiljø.
Vi vil gerne have, at du selv oplever det. Men først skal du selvfølgelig optages. Denne
guide er lavet for at hjælpe dig med at udfylde din ansøgning korrekt således, at du ikke
bliver afvist af administrative grunde.
Persondata
Den første række spørgsmål er helt basale og kræver ikke yderligere forklaring.
Spørgsmål

Har du søgt ind på andre studielinjer
på Designskolen Kolding? (påkrævet)
Hvis ja - Hvilken prioritet giver du
denne studielinje?
Ønsker du at søge ind på
Erhvervskandidatuddannelsen i
design?

Når du har valgt din studieline – People, Planet
eller Play – skal du nu vælge hvilken
designdisciplin, du ønsker at fokusere på. Din
BA-disciplin afgør ikke nødvendigvis dit valg.
Vælg kun ja, hvis du allerede har bestået din
BA. Hvis du vælger nej, forventer
Designskolen Kolding, at du består din BA
sommer 2018. Hvis dette er tilfældet, bedes du
indsende dokumentationen umiddelbart efter.
Vælg kun ja, hvis du har en bestået
bachelorgrad fra Designskolen Kolding i et af
de to nævnte år. Dette betyder, at du er
garanteret en plads på Designskolen Koldings
kandidatuddannelse.
Svar venligst kun ja, hvis du har søgt ind på
andre studielinjer (People, Planet, Play).
Skriv venligst, hvilken prioritet du giver denne
linje.
Vælg kun ja, hvis du ønsker at søge ind på den
4-årige kandidatuddannelse, hvor du skal
arbejde minimum 25 timer ved siden af.

Skype ID (påkrævet)

Indtast dit Skype ID her.

Vælg din design disciplin: (påkrævet)

Har du bestået din BA? (påkrævet)

Bestod du din bachelorgrad på
Designskolen Kolding i 2016 eller
2017? (påkrævet)

Dokumenter
Upload din ansøgning i de relevante felter nedenfor.
Video pitch
Video pitchet skal vise, hvem du er som person og designer samt hvorfor, du vil studere
på Designskolen Kolding. Husk at det skal vare 2 minutter, og at du i det ene af de to
minutter skal tale direkte ind i kameraet.
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