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Problem att visa nyhetsbrevet?
Öppna det i webbläsaren.

NYHETSBREV 2014-06-30
Vi på Konstfack önskar dig en riktigt fin sommar med läsårets sista nyhetsbrev!

AKTUELLT

Industridesign-student får
Hansgrohe Preis 2014
Christoffer Ohlander, student på
kandidatprogrammet Industridesign, är en av
fem pristagare som får Hansgrohe Preis 2014
på temat "Efficient Water Design".
Läs mer >>

Cheryl Akner-Koler designar
prisstatyett
En prisstatyett designad av Cheryl AknerKoler, professor på Konstfack, gick till
företaget Applied Nano Surfaces på årets
upplaga av konferensen NanoForum.
Läs mer >>

Normkritisk innovationsstudie får Vinnova-medel
Förstudien "Att göra bortom normen" får 288 000 kronor genom VINNOVAs utlysning
Mångfaldslabbet. Christina Zetterlund, professor på Konstfack, är projektledare för studien.
- Genom hantverket tänker vi utmana den normativa svenskheten, säger Christina Zetterlund,
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professor i konsthantverkshistoria och konsthantverksteori på Konstfack.
Läs mer >>

FORSKNING

Rekordmånga ansökningar till doktorandtjänster
Rekordmånga ansökningar, hela 226 stycken!, har inkommit till fyra platser på
doktorandprogrammet Konst, teknik och design inför hösten 2014.
Doktorandprogrammet Konst, teknik och design är ett samarbete mellan KTH och Konstfack
upprättat i syfte att stärka utbytet mellan konstnärliga och vetenskapliga kunskapsformer.
Läs mer >>

UTBILDNING

Ny masterexamen inom visuella kulturer och lärande
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har beslutat att ge Konstfack tillstånd att utfärda
masterexamen inom området visuella kulturer och lärande med inriktning mot bildpedagogik.
– Beslutet är oerhört glädjande för Konstfack, säger Lisa Öhman, prefekt vid Institutionen för
Bildpedagogik. Vårt nya masterprogram Visuella kulturer och lärande med inriktning mot
bildpedagogik är unikt i Sverige och får nu en tydlig koppling till Konstfacks forskning.
Läs mer >>

Fristående kurser
Konstfack erbjuder ett stort utbud av fristående kurser för dig som är yrkesverksam inom bild-,
design- och konstområdet.
Aktuella kurser - öppna för sen anmälan:
• Xskool, summer school - Doors of perception, 4,5 ECTS credits
• Grundkurs i pedagogik för högskolelärare, 7,5 hp
• Kandidatkurs i bildpedagogik, 30 hp
• Magisterkurs i bildpedagogik, 30 hp
• Pedagogik och ämnesdidaktik för konstnärer, 15 hp
• Slöjd - Material, hantverk och gestaltning i ett didaktiskt perspektiv, 30 hp
• Utbildning för VFU-handledare, 7,5 hp
• Perception, färg, ljus och rum, 10 hp
• Transdisciplinary Studio, 15 hp
• Fotografin och videokonstens historia, 30 hp
• Främlingen, 30 hp
Ansök här >>

LEDIGA TJÄNSTER

Lediga tjänster på Konstfack
Just nu söker vi:
Adjunkt i visuell kommunikation
Lektor i design
Lektor i design med inriktning interaktiv design
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Lektor i design med inriktning gestaltning
Vi söker löpande kompetenta medarbetare till Konstfack. Missa inte möjligheten att prenumerera
på aktuella tjänster >>

NYHETER & PRESSMEDDELANDEN

Här hittar du de senaste nyheterna och pressmeddelandena från Konstfack.

Våra öppettider under sommaren
Under sommaren har receptionen begränsade öppettider pga ombyggnation.
Reception
23-27 juni: mån-fre 8.30-12.00, 13.00-15.00
30 juni-15 aug: mån-fre 8.30-12.00
18-22 aug: mån-fre 8.30-12.00, 13.00-15.00
Därefter ordinarie öppettider 8.30-16.30.
Studentkansliet
Tisdag-torsdag, kl 9.00-11.00
Ordinarie öppettider från 17 augusti.
Kontakta oss >>

OM KONSTFACK
Konstfack är Sveriges största konst- och designhögskola med utbildningar på kandidat- och masternivå inom konst,
konsthantverk, design samt lärarutbildning. Gemensamt för Konstfacks utbildningar är att de vilar på konstnärlig grund.
Skolan som grundades 1844 har idag ca 900 studenter och 200 anställda. Sedan 2004 ligger Konstfack vid Telefonplan.
De numera K-märkta funkislokalerna har omvandlats från fabrik till 20 300 kvadratmeter konst- och designskola.
Besök oss på www.konstfack.se

Följ oss på Newsdesk
Följ oss på Facebook

Du får detta nyhetsbrev eftersom du tidigare har visat intresse för vår
verksamhet eller har valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Vill du avsluta din prenumeration, klicka här.
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