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INSTITUTIONEN FÖR KONST OCH KULTUR

Utbildningarna inom konst, foto och design

• Bildkonstnär (YH)

• Formgivare (YH), grafisk design

• Formgivare (YH), inredningsarkitektur

• Fotograf (YH), bildkonst, fotograf

240 sp – 4 år

Ca 10 nybörjarplatser/profilering

Grundstudier, yrkesstudier, praktik, examensarbete

Antagning varje år

Low Residency program på engelska
• Bacheolor of Fine Arts (för personer med branscherfarenhet)

• Master of Culture and Arts ( högreYH på engelska) 

Campus Allegro Jakobstad



Campus Allegro Jakobstad – en stor värld i en liten stad
ca 270 studerande på Novia i Jakobstad

Flera högskolor och andra utbildningar i samma campus

Modernt och samtidigt familjärt campus – en fantastisk studiemiljö
Schaumanssalen, White Box och Black Box
Studerande har nycklar och kan jobba i studio, ateljéer och verkstäder dygnet runt





Projekt och samarbeten

▪ Projekt med utomstående partners/ beställare/ kunder

▪ Interntionella utbildningsprojekt med andra skolor

▪ Entreprenörskap, studerandeansvar och branschkontakt

▪ Utställningar (nationellt, internationellt och White Box)

▪ 20 veckor praktik

▪ Workshops

▪ Kommunikation

▪ Utmärkta möjligheter till internationellt utbyte

▪ Studieresor



Bildkonst, FOTOGRAF

▪ Fotokonst, kommersiellt fotogarfi eller media

▪ I Finland finns tre utbildningar inom foto som ger examen på 
BA-nivå, vi är den enda på svenska. Möjlighet till MA-studier  vid 
Aalto eller utomlands.

▪ Utställningar, projekt, studier i samverkan med arbetslivet, 
internationella nätverk.

VAR FINNS JOBBEN?

Alla områden där bild och visuell kommunikation förekommer; konst, 
reklam- och kommunikationsbyråer, filmproduktion, media, studio, 
porträtt, mode, institutioner, företag, publikationer…



Olika områden inom fotografi:

Visuell kommunikation – egna och andras visuella berättelser/budskap

Fotokonst – eget uttryck, utställningar i Finland och utomlands

Bildjournalistik och media – Nyhetsjournalistik, dokumentärfoto,

magasin, film, kundtidningar, publikationer…

Kommersiell fotografering – studio, reklam, mode, film, 3D,

kommunikationsbyråer, webproduktion…

Bildbehandling och teknik – framtidens tekniker

Rörlig bild

















BILDKONST

▪ För dem som har något att berätta och som genom ett eller annat
konstrelaterat uttryck vill förmedla sin berättelse.

▪ Samtidskonsten är ett brett arbetsfält med många olika tekniker
och uttrycksformer.

▪ Fokus på ateljéarbete och tid att individuellt fördjupa sig i de 
områden (konceptuellt och tekniskt) som intresserar den enskilda
studerande mest.

▪ Egen ateljéplats och visuellt arbete

▪ Stort internationellt kontaktnät. Samarbete med internationella
konstnärer och internationalism i allmänhet (workshops, 
studieutbyten, studieresor, praktik, Artists in Residence).



VAR FINNS JOBBEN?

Freelance konstnär/företagare

Offentlig gestaltning

Illustration

Självsysselsättning – konstnärsstipendier och projektarbete

Konst och välmående

Lärare i tex. barnkonstskolor och kursledare

Sakkunnig/forskare













GRAFISK DESIGN

▪ Enda svenskspråkiga bachelorexamen i Finland

VAD ÄR GRAFISK DESIGN?

• bl.a. Typografi

• Konceptdesign (kampanjer, utställningar, happenings, spel...) 

• Webb (hemsidor, appar...)

• Företagsidentitet (logotyp/vistitkort/skyltar/brevpapper/webb...) 

• Broschyrer, tidningar

• Förpackningar

• Skyltar

• Bruksanvisningar 

• Illustration...

VAR FINNS  JOBBEN?

• Reklambyråer, mediebyråer, tidningshus, TV

• In House (som grafisk designer för en firma utanför branschen)

• Privatföretagare, freelance



▪ Den grafiska branschens många delområden med betoning
på visuell kommunikation; 

▪ Teckning

▪ Komposition

▪ Layout

▪ Typografi

▪ Kommunikationslära

▪ Bildhantering

▪ foto och rörlig bild

▪ Andra områden som ingår är illustration och
informationsplanering

▪ Studierna fokuserar på att renodla det egna uttrycket och
på att utveckla det tekniska kunnandet samt att lära dig 
ta ansvar för utfört arbete

Innehåll

















INREDNINGSARKITEKTUR

▪ Enda svenskspråkiga bachelorexamen inom inredingsarkitektur i Finland

Efter examen kan du planera och inreda 

• privata rum

• offentliga rum 

• temporära rum (scenografier, mässmontrar, utställningar) 

VAR FINNS JOBBEN?

• egen företagare eller frilans

• på arkitekt- eller inredningsplaneringsbyråer

• inom designindustrin



Innehåll

▪ RUMMETS OLIKA FUNKTIONER

▪ RUMMETS UTFORMNING

▪ MATERIAL

▪ LJUSSÄTTNING

▪ YTANS FÄRGSÄTTNING

▪ UTSMYCKNING 

▪ STYLING





















ANSÖKNINGSTID:
17– 31 mars (kl 15:00)

Närmare instruktioner om förhansuppgifter och urvalsprov via studieinfo.fi
Sökord (så hittar du direkt rätt på studieinfo.fi): 
Fotograf Novia
Inredningsarkitektur Novia
Grafisk design Novia
Bildkonst Novia

Man kan delta i flera av våra urvalsprov samtidigt – ta gärna kontakt före!



TACK!

emma.westerlund@novia.fi


