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Ennakkotehtävät ja valintakokeet 2019

Turun ammattikorkeakoulun kuvataiteen hakukohteeseen kuuluu kaksi ennakkotehtävää.
Kuvataiteen hakukohteeseen hakevan tulee palauttaa vastaukset molempiin hakukohteen ennakkotehtäviin.
Yksikin palauttamatta jäänyt ennakkotehtävävastaus tarkoittaa ennakkotehtävien hylkäämistä. Hakukohteen
valintaryhmä arvioi ennakkotehtävävastaukset asteikolla hyväksytty/hylätty.
Ennakkotehtävävastauksista ei anneta henkilökohtaista palautetta. Hakijan tulee laatia
ennakkotehtävävastaukset itsenäisesti ja ilman ohjausta. Turun ammattikorkeakoulun henkilökunta ei
tarkenna, selosta tai kommentoi ennakkotehtäviä.
Tehtävissä on määritelty tehtävänanto, toteutustapa sekä ilmoitettu arviointikriteerit. Noudata annettua
ohjeistusta ja pyydettyä tiedostoformaattia sekä kunkin tehtävätiedoston maksimikokoa, joka yhdenkään
tehtävävastauksen (liitteen) kohdalla ei saa ylittää 10 megatavua.
Kuvataiteen tehtävät palautetaan e-lomakkeen avulla osoitteessa: http://turkuamk.elomake.fi/lomakkeet/307/lomakkeet.html
E-lomakkeessa valitse ensin pudotusvalikosta hakukohteesi. Täytä sen jälkeen huolellisesti henkilö- ja
yhteystietosi. Henkilö- ja yhteystietojen ilmoittamisen jälkeen tulee klikata kohtaa ”Jatka liitteiden
lähetykseen”. Tämän myötä avautuu sivu, jolle liitetään tehtävävastaukset yksitellen annetun ohjeistuksen
mukaisesti. Muista liittää kaikkien pyydettyjen tehtävien vastaukset mukaan!
Tehtävävastaustiedostot tulee nimetä seuraavasti:
• Tehtävä 1 nimetään: Tehtävä_01.pdf
• Tehtävä 2 nimetään: Tehtävä_02.pdf
Tehtävä 1.
Portfolio. Tee taiteellisesta työskentelystäsi noin 10 kuvan kooste. Laita ensimmäiselle sivulle nimesi ja lyhyt
listaus aiemmista opinnoistasi. Liitä myös jokaisen teoskuvan yhteyteen teostiedot: teoksen nimi, tekniikka,
koko ja vuosi.
Palauta tehtävä yhtenä PDF-tiedostona, tiedoston maksimikoko 10 Mb.

Tehtävä 2.
Toteuta omakuva. Palauta dokumentaatio teoksesta. Jos teos on kolmiulotteinen, voit esittää sen eri
kuvakulmista. Kirjoita lyhyt teksti, jossa tuot esille teoksen toteuttamiseen liittyviä ajatuksiasi (pituus
korkeintaan 500 merkkiä ilman välilyöntejä).
Palauta tehtävä yhtenä PDF-tiedostona, tiedoston maksimikoko 10 Mb.

ARVIOINTIPERUSTEET
Visuaalisuus. Sisältö. Omaperäisyys. Ilmaisukyky.
Usko itseesi ja tee omanlaisesi hakemus!
Tehtävät voi palauttaa vain sähköisesti e-lomakkeella. Esimerkiksi sähköpostitse tulevia palautuksia ei
huomioida.
VALINTAKOE
Ennakkotehtävien perusteella valintakokeisiin kutsutaan yhteensä noin 60 hakijaa. Valintakokeet järjestetään
4.6.–7.6.2019. Valintakokeessa tarvittavat välineet ja materiaalit ilmoitetaan valintakokeeseen hyväksytyille
sähköpostitse vähintään kaksi viikkoa ennen valintakoetta.
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