
 
 

 

Antagning till påbyggnadsstudier våren 2013 
 

Nya postgraduala studerande 

Konstuniversitetets Teaterhögskola antar 2 – 6 nya studerande för att inleda påbyggnadsstudier 

hösten 2013. Syftet med påbyggnadsstudierna är att den postgraduala studeranden utövar 

konstnärlig forskning inom teater, dans och performance och övas till konstnär-forskare. 

Forskningscentret för teater, dans och performance (Tutke) ansvarar för påbyggnadsstudier vid 

Teaterhögskolan (TeaK). Information om Tutkes verksamhet och examensfordringar finns på: 

http://www.teak.fi/Forskning. 

 

Antagningskriterier  

För studier som leder till licentiat- och doktorsexamen i teater- och danskonst kan antas en person 

som har avlagt  

- en lämplig högre högskoleexamen  

- en lämplig högre yrkeshögskoleexamen 

- en lämplig utländsk utbildning som i respektive land ger behörighet för motsvarande 

högskolestudier  

En person som högskolan konstaterar att på annat sätt visat sig besitta tillräckliga kunskaper och 

färdigheter för studierna kan även antas som postgradual studerande. Universitetet kan förutsätta att 

den som antas till studier som leder till påbyggnadsexamina fullgör behövliga kompletterande 

studier för att inhämta de färdigheter som behövs i utbildningen. (Universitetslagen 24.7.2009/558, 

37§)  

 

Bedömningskriterier  

Bedömningskriterier är konstnärliga/konstpedagogiska meriter, erfarenhet inom teater, dans och 

performance, forskningsförmåga samt en intressant forskningsidé.  Forskningsidén skall lämpa sig 

till Tutkes examensfordringar och vara möjlig att genomföra inom Teaterhögskolans kontext.  

 

Ansökningsförfarande  

Lämna in en fritt formulerad ansökan till Teaterhögskolans forskningscentrum för teater, dans och 

performance före den 15.11.2012 kl. 16.15 där du berättar om din konstnärliga bakgrund och 

karaktäriserar din forskningsidé. Då du beskriver din forskningsidé kan du som stöd använda dig av 

följande typ av frågor: 

- Vad vill du forska? 

- Varför vill du forska detta ämne? 

- Varför är det viktigt att forska i detta ämne just nu?  

- Hur anknyter sig din konstnärliga/konstpedagogiska bakgrund till forskningen? 

- På vilket sätt ämnar du genomföra forskningen?  

- Vilka metoder kommer du att använda eller utveckla i forskningen?  

- Hur ansluter sig forskningen till traditionen inom ditt konstområde?  

- Hurudana teoretiska utgångspunkter har forskningen? 

- Vilka resultat producerar forskningen?  

- Hurudan samhällelig betydelse kan forskningen ha?

http://www.teak.fi/Forskning


 

Konstuniversitetet inleder sin verksamhet i början av 2013 när Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan går 

samman. Konstuniversitetet omfattar tre akademier som är jämbördiga i fråga om utbildningsinnehåll och kulturell betydelse. 

Personalen och studerandena vid de nuvarande universiteten överflyttas till Konstuniversitetet när verksamheten inleds. Sammanlagt 

räknar man med cirka 2 100 studenter och cirka 600 årsverken. 
 

Bifoga även en preliminär lista över källor och litteratur som du kommer att använda dig av i din 

forskning, en preliminär fyraårig arbetsplan och en finansieringsplan i din ansökan. Bifoga också 

kopior av examensbetyg och en meritförteckning, ur vilken framgår tidigare utbildning, konstnärlig 

och pedagogisk verksamhet, publikationer samt information om övrig verksamhet som du anser 

bidra dina påbyggnadsstudier. Om du önskar kan du också bifoga din portfolio. Om du har avlagt 

examen utomlands bör du även bifoga en redogörelse på svenska, finska eller engelska om examens 

status i respektive lands utbildningssystem.  

 

Ansökan och dess bilagor returneras inte. 

 

Lämna in din ansökan jämte bilagor till adressen: 

Teaterhögskolan  

Registratorskontor  

Aspnäsgatan 6  

00530 Helsingfors 

 

Märk kuvertet med ”Ansökan till påbyggnadsstudier”. Avsändaren ansvarar själv för 

ansökningsförsändelsen. Försenade ansökningar beaktas inte. Se till att försändelsen är tillräckligt 

frankerad. Teaterhögskolan löser inte ut otillräckligt frankerade ansökningar. Notera också att 

ansökningen bör vara oss tillhanda senast 15.11.2012 kl. 16.15; dagens poststämpel räcker inte. 

Ansökningen kan också hämtas till registratorskontoret vid Teaterhögskolan, Aspnäsgatan 6. 

 

Antagningsprocessens tidtabell  
 

Datum  

1.10.2012 Ansökningsannonsen publiceras 

15.11.2012 kl. 16.15 Ansökningstiden går ut 

16.11.–10.12.2012 Juryn behandlar ansökningarna, I gallringen 

11.12.2012– Inbjudan till intervjuer 

7.1.2013 Intervjuer, II gallringen 

17.1.2013 Juryn beslutar om dem som inbjuds till följande skede, III gallringen 

21.1.2013–  Meddelande till dem som klarat sig vidare 

21.1.–15.3.2013 Handledning av forskningsplanerna för dem som klarat sig vidare 

15.3.2013 Forskningsplanerna returneras 

16.4.2013 Forskningsrådets möte 

30.4.2013 De sökande meddelas om beslut om antagande till påbyggnadsstudier  

 

Tips! Det lönar sig att reservera tid för att arbeta med din preliminära forskningsplan från medlet av 

januari medlet av mars 2013. 

 

Delgivning av resultat och rättelseförfarande  

Om delgivning av resultaten meddelas närmare i samband med antagningsprocessen. Om 

rättelseförfarande meddelas i samband delgivning av resultaten.  

 

För mera information se: 

Påbyggnadsexamina och forskning (länk) 

Stadganden om påbyggnadsexamina (länk) 

Examensfordringar för påbyggnadsstudier (länk) 

 

 

http://www.teak.fi/Forskning
http://www.teak.fi/Forskning/Pabyggnadsexamina/Kriterier
http://www.teak.fi/Forskning/Pabyggnadsexamina/Examensfordringar

