MASTER IN DE BEELDENDE KUNSTEN – PRODUCTDESIGN
campus C-mine Genk academiejaar 2021-2022
Het Master Assessment bestaat uit verschillende onderdelen. Je ontvangt na je registratie per mail een link
naar de online-toelatingsproef en doorloopt de verschillende onderdelen voor de deadline. Daarna ontvang je
een uitnodiging voor het interview.
ONLINE TOELATINGSPROEF
-

Opdracht 1 MOTIVATIE:
Schrijf een motivatiebrief, waarom kies je voor deze opleiding.

-

Opdracht 2 CV:
Stel een CV op.

-

Opdracht 3 EIGEN WERK:
Zoek eigen werk bijeen dat jouw creativiteit illustreert en waar je trots op bent. Mogelijkheden zijn: BAafstudeerwerk, tekeningen en/of foto's van realisaties, creatieve van vroeger tot nu, illustraties uit
werkervaringen, enz. Gebruik als gulden regel dat kwaliteit primeert boven kwantiteit! Breng alles digitaal
samen in een PDF document.

INTERVIEW
Als de online aangeleverde documenten positief beoordeeld worden, word je uitgenodigd voor een
persoonlijk gesprek.
Tijdens dit afsluitend (online) gesprek kijken we samen met jou of de opleiding Productdesign in Genk
iets voor jou is.
We praten onder andere over:
– jouw keuze voor onze designopleiding
– wat is voor jou, design en wat wil je in de opleiding bereiken
– hoe je je reeds creatief of artistiek uit (aan de hand van je eigen werk)
De commissie hecht veel belang aan je interessegebieden, je nieuwsgierigheden en je motivatie.
Je ontvangt enkele dagen voordien het exacte tijdstip en de link voor het skype gesprek. Je hoeft skype
of skype voor bedrijven niet te installeren op je computer of telefoon. Via de link zul je als gast kunnen
deelnemen aan het gesprek zonder dat je een programma moet hebben op je computer.

BEKENDMAKING VAN DE RESULTATEN
De kandidaat wordt binnen een week na afronding van de procedure per mail op de hoogte gebracht van het
resultaat. Wie wordt toegelaten, ontvangt daarbij eveneens de richtlijnen voor de definitieve inschrijving.
Een geslaagde artistieke toelatingsproef is geldig voor het academiejaar waarvoor de proef wordt afgenomen
(academiejaar x) én het daaropvolgende academiejaar (academiejaar x + 1).
Laat je creativiteit schitteren en verbaas ons,
Veel succes,
Bart Maesen
Coördinator toelatingsproef Productdesign
LUCA School of Arts, campus C-mine

TIMING

1. Indienen gevraagde documenten: deadlines 18 april, 1 juli, 2 september 2021 23u59
2. Online interviews: 24 april, 7 juli, 8 september 2021.
3. Bekendmaking van de resultaten: binnen een week na afronding van de
procedure.

