Master Assessment
MASTER IN DE AUDIOVISUELE KUNSTEN – AFSTUDEERRICHTING ANIMATIEFILM
Campus C-mine Genk, academiejaar 2021-2022

MASTER ASSESSMENT
Het Master Assessment bestaat uit verschillende onderdelen. Je ontvangt na je registratie per mail een link naar het
online Master Assessment en doorloopt de verschillende onderdelen.
-

MOTIVATIE: Schrijf een motivatiebrief waarom je voor deze opleiding kiest.

-

CURRICULUM VITAE (CV): Laad jouw CV op via de online Master Assessment link, met deze onderdelen:
o Reeds afgeronde studies en opleidingen (met vermelding van opleidingsonderdelen, ateliers, …)
o Relevante stages en andere werkervaring
o Eventueel professionele activiteiten
o Hobby’s
o Belangrijkste persoonlijkheidskenmerken
o Talenkennis

-

PORTFOLIO (EIGEN WERK): Stel een portfolio samen dat bestaat uit recent eigen werk. Het moet aantonen
dat je over de nodige vaardigheden beschikt.
o Film(fragmenten), muziek, teksten, tekeningen, foto’s, ruimtelijk werk, ontwerpen, eindwerken,…
o Bij elk werk vermeld je duidelijk jouw taakomschrijving, zeker bij de audiovisuele werken (regie,
animator, storyboarder, art director, …)
o Links naar een persoonlijke website, blog, kanalen, etc.
Stilstaande beelden voeg je samen in één document (pdf), voor bewegende beelden vermeld je de link naar
Vimeo, Youtube of een andere bereikbare plaats (met of zonder paswoord). Voor een website zet je ook het
webadres in een PDF-document.

INTERVIEW
De jury zal je dossier bestuderen. Indien de jury nog vragen heeft zal je uitgenodigd worden voor een INTERVIEW dat
afhankelijk van de (COVID-19) situatie online zal doorgaan (Skype) of aan de hand van een persoonlijk gesprek op de
campus. Enkele dagen op voorhand word je per mail op de hoogte gebracht of je al dan niet wordt uitgenodigd voor
een interview.
Tijdens het interview wordt gepeild naar jouw creatieve competenties en je creatief potentieel aan de hand van het
portfolio en je motivatiebrief. Het is m.a.w. een gelegenheid om jouw motivatie en aspiraties onder woorden te
brengen.

Master Assessment

BEKENDMAKING VAN DE RESULTATEN
De kandidaat wordt binnen een week na afronding van de procedure per mail op de hoogte gebracht of hij/zij in de
master mag starten, via een schakel- of voorbereidingsprogramma kan doorstromen of niet wordt toegelaten. In de
eerste twee gevallen ontvangt de kandidaat eveneens de richtlijnen voor definitieve inschrijving.
Veel succes!

LUCA School of Arts Campus C-mine ‐C-mine 5, 3600 Genk
Contactpersoon voor inhoudelijke vragen over het Master Assessment: tom.vanroy@luca-arts.be.

TIMING
•

•

•

Deadline (online) indienen assessment:
• ZA 18 APRIL 2021 (23:59)
• DO 1 JULI 2021 (23:59)
• DO 2 SEPTEMBER 2021 (23:59)
Interview*:
• ZA 24 APRIL 2021
• WO 7 JULI 2021
• WO 8 SEPTEMBER 2021
Bekendmaking van de resultaten: binnen een week na afronding van de procedure

*Afhankelijk van de COVID-19 maatregelen zal het interview online of in fysieke vorm op de campus doorgaan.
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