Konstfacks nyhetsbrev januari 2022
I 2022 års första nyhetsbrev kan du läsa om våra masterprogram och
fristående kurser som börjar i höst, samt våra uppdragsutbildningar.
Förhoppningen är att inspirera till din egen och/eller kollegernas
vidareutbildning och kompetensutveckling. God fortsättning!

Gyonyoung Yoon, Visual Communication, "Filling in Physical Reality, Living in Digital Reality", 2020.

Sök ett masterprogram med start hösten 2022
Utmana ditt intellekt, formulera ditt kritiska tänkande och utveckla görandet i en
internationell miljö. Ansök senast 17 januari!
• CRAFT!: Keramik och glas / Smycke och corpus / Textil
• Design Ecologies
• Rumslig gestaltning
• Konst
• Visuell kommunikation

Maja Bakken, Ädellab, Thinking Inside the Box, 2020. Photo: Gustav Karlsson Frost.

Gå en fristående kurs i höst
Du som är verksam inom bild-, design- och konstområdet, gå en kurs för att
utveckla och ge det egna skapandet nya möjligheter. Sista anmälningsdatum
17 januari.
• CuratorLab, 60 hp
• Research Lab CRAFT!, 60 hp

Digitalt öppet hus på Konstfack
Välkommen online tisdag 18 januari, klockan 13 till 19. Se presentationer av
våra kandidat- och ämneslärarprogram, chatta med våra lärare och upptäck
några av våra verkstäder.

Uppdragsutbildning
Konstfack erbjuder företag och organisationer kompetensutvecklande
uppdragsutbildningar där kursens längd, innehåll och arbetssätt kan
skräddarsys efter behov och önskemål. Konstfacks lärarexpertis och
fantastiska verkstäder står till ert förfogande.

SSES courses and workshops
The Stockholm School of Entrepreneurship (SSES) offers courses and
workshops open for all Konstfack students and alumni to apply to.
Biomimicry in entrepreneurship
The workshop takes place 5-6 February 2022. Application is open until 23
January 2022.
Trendspotting and Future Thinking
The course takes place 17 January - 2 March 2022. Application is open until 7
January 2022.

Research Week 2022
Konstfack Research Week 2022 on 24-28 January, Curiouser & Curiouser,
explores interdisciplinary perspectives on tactile, social, psychological and
perhaps even magical aspects from the areas of art, craft, design, interior
architecture and furniture design, visual communication and teacher education.

Lediga tjänster
Vi söker löpande kompetenta medarbetare till Konstfack. Läs mer och
prenumerera på information om lediga jobb.

Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola inom konst, design och
konsthantverk. Sedan 1844 har vi utbildat en mängd olika yrkesgrupper inom
dessa fält samt bild- och slöjdlärare. Vi bedriver både konstnärlig och
vetenskaplig utbildning/ forskning och har idag cirka 900 studenter och 200
anställda.

Följ oss på Newsdesk / Följ oss på Facebook / Följ oss på Instagram

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare.

Klicka här för att avsluta din prenumeration på detta nyhetsbrev.

