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En högskola

– fleracampus

CampusAllegroJakobstad –enstor värld i en litenstad

ca 330 studerande påNovia

Flerahögskoloroch andrautbildningar i sammacampus

Modern och samtidigt familjär miljö
Schauman-salen, Kammarmusiksalen,White Box och Black Box
Studerandehar nycklar och kan jobba i studio, ateljéer och verkstäder dygnet runt



KULTUR

Musiker (YH),240 sp
Musiker (YH), 240 sp (flerform,kyrko-och barockmusik)
Musikpedagog(YH), 240 sp
Scenkonstpedagog (YH), 240sp

Formgivare (YH), grafisk design, 240 sp  
Formgivare(YH), inredningsarkitektur, 240 sp  
Bildkonstnär (YH), bildkonst 240 sp  
Bildkonstnär (YH), fotografering, 240 sp

Master of Culture and Arts (högreYH på engelska),60ECTS

Entrepreneurship in the Arts
Musikpedagog(högreYH), 60 sp

FÖRETAGSEKONOMI

Tradenom (YH), 210sp

Campus AllegroJakobstad



MUSIKPEDAGOG

▪ Enda svenskspråkiga bachelorexamen iFinland

INOM EXAMEN

▪ Fokuspå det egna instrumentet,musikaliskahantverket och
pedagogik

▪ Pedagogiskastudierna sker i samarbetemed Åbo Akademi, du får  
en allmän lärarbehörighet

EFTER EXAMEN

▪ Inommusikinstitut, kulturskolor,medborgarinstitut, fria  
musikskolor som

• Instrument- ochensemblelärare
• Kör- ochorkesterledare

▪ Egenföretagare/entreprenör inominstrumentundervisning
▪ Kultursekreterare, projektledare och övriga uppgifter inom

kultursektorn





MUSIKER

▪ Enda svenskspråkiga bachelorexamen iFinland

INOM EXAMEN

▪ Fokuspå det egna instrumentet, musikaliskahantverket och den egna  
profilen

▪ Entreprenörskap,kännedom om musikbranschen
▪ Individuell handledning, ensemblespel, projekt och workshops

EFTER EXAMEN

▪ Artist, singer-songwriter
▪ Ensemble- ochorkestermusiker
▪ Studio- ochteatermusiker
▪ Kapellmästare, kompositör& arrangör
▪ Producent, egenföretagare







Projektbaserad  

undervisning

▪ Inspelningsproduktioner

▪ Konsertprojekt

▪ Musikalproduktioner

▪ Beställningsarbeten

▪ Workshops, mästarkurser

▪ Gästlärare





Studera utomlands

▪

▪

▪

▪

Partnerskolor runt om Skandinavien, Europa.

Möjlighet till utbytesstudier1-2 terminer.

Studerande ochlärarutbyten.

Doubledegree-avtalmed konservatoriet i Cagliari,
Italien
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Förhandsuppgift

▪ För godkänd förhandsuppgift skall man skicka in en kort spel/sångvideo i mp4 format samt en

blankett ifylls där det bl.a. framgår vilket huvudämne och vilken profileringman söker till.

▪ Mp4-videon och blanketten bifogas till ansökan i studienfo.fi

▪ Förhandsuppgiftenbedömsenligt skalan godkänd/underkänd.

ANSÖKAN2021
17 − 31 Mars (kl. 15.00) via studieinfo.fi



Sökandemed godkänd förhandsuppgift kallas till urvalsprov i Jakobstad
24-28.5.2021 (dagstudier, kyrkomusik-flerform)
1-2.6.2021 (barockmusik-flerform)

Vid urvalsprovettestas:

▪ Teori ochgehörsprov

▪ Sång-/spelprov (mer instruktioner påstudienfo.fi)

▪ Intervju

Förmusikpedagoger:

▪ Lämplighetstest förmusikpedagoger

▪ Språkprov i svenska för sökandesom inte har svenskasommodersmål eller skolbildningsspråk

Urvalsprov



Följoss på sociala medier

www.novia.fi

@noviascenkonst

@noviamusik

/NoviaUAS

@yrkeshogskolannovia

#yrkeshogskolannovia

Tveka inte att ta kontakt om du har frågor!

marcus.soderstrom@novia.fi

eero.paalanen@novia.fi

http://www.novia.fi/
mailto:marcus.soderstrom@novia.fi





