Praktiske oplysninger vedrørende optagelse 2019
Indbetaling af bedømmelsesgebyr
Indbetaling af gebyr kr. 550 skal ske senest:

Torsdag den 21. marts 2019
til Akademiets konto i Sparekassen Kronjylland: Reg.nr. 6181 - kontonr. 0000588113
Husk tydelig afsender ved overførsel af beløbet og husk at kvittering skal forevises ved indlevering af værker.
Værker vil kun blive modtaget til bedømmelse, hvis disse bestemmelser er overholdt. Gebyret dækker
omkostninger ved bedømmelsen og refunderes ikke, selv om ansøgeren ikke optages.
Udenlandske ansøgere
Udenlandske ansøgere optages på samme vilkår som danske ansøgere.
Ansøgere fra udlandet skal indbetale gebyret til Sparekassen Kronjylland (IBANnr: DK8661810000588113 –
SWIFTcode: KRONDK22), mrk. ”Det Jyske Kunstakademi”.
ALLE gebyrer for overførsel betales af ansøgeren.

Indlevering (på Det Jyske Kunstakademi, Mejlgade 32-34, 8000 Aarhus C, Biblioteket, 1. sal)
Værker til optagelse, mærket med navn og "optagelse 2019", indleveres på 1. sal til bedømmelse sammen
med det udfyldte ansøgningsskema:

Torsdag den 11. april 2019 kl. 10 - 15
Modtagelse af værker efter dette tidspunkt accepteres ikke!

Samtaler (på Det Jyske Kunstakademi, Mejlgade 32-34, 8000 Aarhus C)
Onsdag den 1. maj og torsdag den 2. maj 2019

Afhentning af værker, (gælder ansøgere som ikke er indkaldt til interview):
Tirsdag den 30. april 2019 kl. 10 – 15
Ansøgeren skal selv sørge for, at de indleverede værker bliver afhentet. Akademiet påtager sig ikke, at
returnere værker.
Uafhentede værker opbevares ikke – men bortskaffes.

Ansøgere som er indkaldt til interview tager værker med når samtalen er slut.
Svar
Hver ansøger modtager skriftlig meddelelse om hvorvidt ansøgeren er optaget på uddannelsen eller ej.
Meddelelsen udsendes i maj/juni 2019. Besked fremsendes per mail. Det er ansøgers eget ansvar, at emailadressen på ansøgningsskemaet er angivet korrekt og læsbar. Akademiet påtager sig ikke at give
begrundelse for afslag.
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Information vedrørende bedømmelse og samtaler
Optagelse sker ved bedømmelse af ansøgerens egne, selvstændigt udførte værker. Bedømmelsen foretages
ved, at samtlige indleverede værker (én ansøger ad gangen) forelægges optagelsesudvalget. Udvalget
består af samtlige undervisere og rektor på Akademiet, 1 ekstern kunstner samt 1 studerende, valgt af de
studerende på akademiet.
Ved bedømmelsen tages der også hensyn til ansøgerens oplysninger om forudgående kunstnerisk
beskæftigelse, uddannelse og alder.
Efter bedømmelsen af værkerne vil ca. 20 ansøgere blive indkaldt til en kort personlig samtale med
optagelsesudvalget. Ved interviewet vil ansøgerens motivation og evne til at sætte sit indleverede arbejde i
perspektiv, blive taget i betragtning. (Samtalen vil foregå på engelsk).

Opsummering af vigtige datoer:
Indbetaling af gebyr senest

Torsdag den 21. marts 2019

Indlevering af værker

Torsdag den 11. april 2019 kl. 10 – 15

Interviews

Onsdag den 1. maj og torsdag den 2. maj 2019

Afhentning

Tirsdag den 30. april 2019 kl. 10 – 15
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