KORRIGERAT 23.3.2015

FÖ RHANDS U PPGI F TE R F Ö R ANS Ö KNINGS ALTERNATI V E N I NOM ARKITE KTU R 2015
Uppgift 1:

En snökonstruktion
För en skidtävling byggde några arkitektstuderande en tävlingsbana av snö som baserade sig
på tre rum (utrymmen) på en jämn och öppen åker. De fick hjälp av en maskin, som producerar täta
snö”balar” på ca 1,4m x 1,4m x 1m. Maskinen kunde lyfta snöbalarna den tillverkat ovanpå varandra
(högsta höjd ca 6 meter).
Planera och utför en sekvens av tre rum (utrymmen) av snöbalar. Använd för utförandet en
stadig skiva i storleken 320mm x 280mm. Måla den vit. På skivan ska byggas en miniatyrmodell av
rumssekvensen med användning av smältlim och vita minisockerbitar (en sockerbit motsvarar en
bal av snö som snömaskinen tillverkat).
Modellen ska rymmas i postens transportlåda XS (330mm x 290mm x 100mm) och den ska
fästas stadigt på bottnen av lådan enligt ritning A, så att den inte kommer åt att röra sig inne i lådan.
Tillåtna material: hela vita minisockerbitar, smältlim, en stadig skiva som målas vit.
Bedömningsgrunder:
Vid bedömningen fästs uppmärksamhet speciellt vid hur varierad rumssekvensen är och hur
snyggt utförandet är.
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Uppgift 2:

I rörelse
Teckna och/eller måla en serie av tre bilder på ett ark där du beskriver vad en skidåkare ser
framför sig när hen åker framåt i en rumssekvens som överensstämmer med miniatyrmodellen du
konstruerade i uppgift 1.
Utför verket, fri teknik, på ett vågrätt teckningsark i storlek 320mm x 280mm.
Bedömningsgrunder:
Vid bedömningen fästs uppmärksamhet speciellt vid gestaltningen av rumssekvensen, vid
känslan av fart och rörelse, teckningfärdigheten och kompositionen på teckningsarket.
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Uppgift 3:

Arbetande arkitektsstuderanden

Teckna en bild sedd från en varmluftsballong snett uppifrån. På bilden håller arkitektstuderandena
och snöbalsmaskinen på att i kvällsljus finslipa snökonstruktionen som ska tas i bruk för
sprintskidtävlingen morgonen därpå.
Utför på ett svart ark i storlek 320 x 280 mm.
Bedömningsgrunder:
Vid bedömningen fästs uppmärksamhet vid teckningsskickligheten och vid hur den arbetsamma
kvällens stämning förmedlas av bilden.
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Genomförande
Uppgifterna placeras i postens förpackningslåda XS (mått 330 x 290 x 100 mm) på det sätt som visas
i den bifogade skissen.
1. Uppgift 1 limmas fast i bottnen.
2. Uppgift 2 limmas i lockets inre del.
3. Uppgift 3 placeras löst i lådan. På baksidan av uppgiften i nedre högra hörnet skrivs
upphovsmannens namn, personbeteckning (eller födelsetid) och underskrift.
4. Upphovsmannens namn, personsignum (eller födelsetid) och underskrift skrivs enligt ritning A.
Genom din underskrift styrker du att du har utfört uppgifterna självständigt.
Utför uppgifterna enligt de givna anvisningarna. En uppgift som har genomförts på annat sätt än det
anvisade kan förkastas.
Om arbetena går sönder eller försvinner i posten är det på ditt eget ansvar.
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Ritning A
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Uppgifternas förpackning
Skriv följande uppgifter på förpackningslådan med väl synlig penna och stora bokstäver enligt
bilden:

1 Mottagarens adress:
Aalto-universitetet
Urvalsprovskansliet vid institutionen för arkitektur
PL 16500
00076 AALTO

2 Returadress för posten:
Tillnamn
Alla förnamn
Returadress

3 Bokstavskoden för den ort där du har anmält att du
ska delta i urvalsproven:
E Aalto-universitetet, Esbo
T Tammerfors tekniska universitet, Tammerfors
O Tekniska fakulteten vid Uleåborgs universitet, Uleåborg

4 För arkivering:

”Urvalsprov”
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5 Anteckningen
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Tillnamn
Alla förnamn
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OBS!
Ansökningsblanketten fylls i och skickas på adressen
www.opintopolku.fi.

Förhandsuppgifterna bedöms som en helhet enligt principen godkänd-underkänd.
Förhandsuppgifterna inverkar inte på det slutliga poängantalet eller på det slutliga urvalet. Bara de
som har godkänts till det fortsatta urvalet får en urvalsguide på posten.
Skicka inte med något extra material, till exempel betyg, kopior av ansökningsblanketter eller
förpackningsmaterial.
Också uppgifter som inlämnas personligen ska vara förpackade och markerade enligt
anvisningarna.

5

FÖ RHA NDS U P P G I F T E R F Ö R ANS Ö K NING S ALT ERNAT I V E N I N OM A R K ITE K TU R 2015

Förhandsuppgifterna ska oavsett prov- och ansökningsort lämnas in till urvalsprovskansliet vid
institutionen för arkitektur vid Aalto-universitetet senast 9.4.2015 kl. 15:00 Adressen dit uppgifterna
skickas är Aalto-universitetet, Urvalsprovskansliet vid institutionen för arkitektur, PB 16500,
00076 AALTO.
Förhandsuppgifterna måste vara framme inom utsatt tid, det räcker inte med inlämningsdagens
poststämpel. Vid personlig inlämning ska uppgifterna lämnas till representant av Urvalsprovkansliet
vid Institutionen för arkitektur vid Aalto-universitetet senast 9.4.2015 kl. 15:00. Besöksadressen är
Karlavägen 3, Esbo (se kartan nedan).
Resultaten från förhandsuppgifterna fås per telefon från urvalsprovskansliet på Institutionen för
arkitektur vid Aalto-universitetet onsdagen 15.4.2015 kl. 12.00–18.00 och torsdagen 16.4.2015 kl.
9.00–15.00. Urvalsprovskansliets telefonnummer är 050 383 50 11.
Information om vem som valts till det fortsatta urvalet publiceras onsdagen 15.4.2015 kl. 12.00.
Förhandsuppgifterna överlämnas inte. Namnlistan på dem som har valts till det fortsatta urvalet
publiceras på sidan dia.fi, om upphovsmannen har getts tillåtelse till det.

LÖVÖN

Busshållplatser
Från Kampen:
102(T)
103(T)

Bensinstation
KÄGELUDDEN
Karlavägen 3,
ingång

Från Elielsplatsen:
194
195

Granskningsförfarande
Om den sökande misstänker att det har skett ett fel i bedömningen eller registreringen, har han eller hon
rätt att ansöka om granskning. Skriftlig ansökan om granskning ska riktas till arkitekturbildningarnas
urvalsprovskommitté och lämnas in till urvalsprovskansliet på Institutionen för arkitektur vid Aaltouniversitetet senast 24.4.2015 kl. 12. Försenade ansökningar om granskning behandlas inte. Den
maximala längden för en granskningsbegäran är ett A4-ark.
Granskningsansökningarna ges skriftliga svar, men ingen bedömning av uppgifterna ges.
Granskningsresultaten skickas fredagen den 29.4.2015 kl. 12.00. Resultaten från granskningen fås
också per telefon fredagen 29.4.2015 kl.12.00–18.00 på telefonnummer 050 383 50 11.

6

