Diplomingenjörs‐ och arkitektutbildningens gemensamma antagning
Förhandsuppgifterna 2018

Valmarunionen
Forskare har upptäckt en ny blötdjursart, som fått namnet valmar (Balaena lolligo). Den är 5 cm lång och det
berättas att den har liknande egenskaper som valar och kalmarbläckfiskar. Valmare är mycket sociala och
umgås genom att nynna. När de nynnar lyser de.

Uppgift 1
Ett samhälle av valmare i världshavens djup består av flera enheter. Det ryms upp till 20–30 valmare i en en‐
het när de samlas.
Skaffa 50 vita engångsmuggar i plast (ca 2 dl). Formge och utför av plastmuggarna en enhet av ett valmar‐
samhälle, som ger skydd och gör valmarnas sociala liv möjlig. Samhället och enheten ligger i ett havsdjup.
Det får finnas bara en ingångsöppning till enheten. Öppningen leder till det centrala inre rummet.
Genomför och fotografera enheten (1 st.) som ingår i valmarsamhället och belys den inifrån vid fotografe‐
ringen (t.ex. med LED‐lampa).
Du får klippa och vika muggarna samt göra hål i dem. Olika slags fästmaterial (klister, tejp, häftklamrar för en
häftapparat osv.) är tillåtna. Du behöver inte använda alla muggarna.
Häng upp enheten enligt den bifogade anvisningen mot en svart bakgrund. Fotografera enheten och skriv ut
en lodrätt bild i A3‐storlek ((297 mm x 420 mm). Endast en enhet som ingår i samhället fotograferad mot
bakgrunden ska synas på bilden.

Bedömningsgrunder:
Vid bedömningen fästs uppmärksamhet vid det kreativa utförandet av uppgiften, attraktionen av enhetens
byggnadssätt, hur kreativ material‐ och ljusanvändningen och hur prydligt utförandet är.

Uppgift 2
Teckna och/eller måla en bild inifrån enheten som du har byggt och som ingår i valmarsamhället. På bilden
nynnar och lyser 5‐10 valmarbläckfiskar i det centrala rummet inne i enheten.
Utförande på ett svart lodrätt A3‐ark.
Bedömningsgrunder:
Vid bedömningen fästs uppmärksamhet vid gestaltningen av och stämningen inne i interiören, framställ‐
ningsförmågan samt förmågan att ge en bild av situationen.
Uppgift 3
Utför en bild där flera enheter av valmarsamhället syns snett uppifrån sett. De lyser i världshavsdjupet och
bildar en helhet, en samhällskonstruktion, som forskarna har döpt till ”Valmarunionen”.
Utförande på ett lodrätt, valfritt färgs A3‐ark.
Bedömningsgrunder:
Vid bedömningen fästs uppmärksamhet vid hur intressant samhällskonstruktionen är, vid det rumsliga djup‐
intrycket i teckningen och vid framställningen av stämningen under vattnet.
Utför uppgifterna enligt instruktioner. Uppgifter som utfört på annat sätt kan underkännas.
Förhandsuppgifter bedöms som en helhet enligt principen godkänd – underkänd. Förhandsuppgifterna in‐
verkar inte på bedömningen eller poängantalet av urvalets följande fas.
Ingen personlig feedback ges om förhandsuppgifterna och de returneras inte.
Urvalsprovguiden skickas (per epost) endast till sökande som valts till fortsättningen.

Förpackning av förhandsuppgifterna
Fäst uppgifterna 1‐3 ihop med varandra så som den bifogade ritningen visar genom att tejpa fast dem baki‐
från. Limma fotografiet på ett A3‐ark.
Bakom varje A3 ska du skriva:
Efternamn och alla förnamn
Personbeteckning
Underskrift (med din underskrift försäkrar du att du har utfört uppgifterna självständigt)

Inlämning av förhandsuppgifterna
Förhandsuppgifterna lämnas in i en bubbelplast‐ eller postpåse i storlek L. Skriv följande uppgifter på kuver‐
tet enligt instruktioner nedan:

Även om du lämnar in uppgifterna personligen ska de vara förpackade enligt instruktioner.
Förhandsuppgifterna ska oberoende av provort och ansökningsmål återlämnas till Aalto‐universitetets An‐
sökningsservice 28.3.2018 senast kl. 15.00. Postadressen är Aalto‐universitet, Ansökningsservice, PB 11110,
00076 AALTO.
Om du lämnar in uppgifterna personligen ska de lämnas in till Aalto‐universitets Ansökningsservice. Besöksa‐
dressen är Otsvängen 1, rum Y199a, Esbo (se kartan).
Reservera tillräckligt med tid till postgången. Skicka förhandsuppgifterna i första hand som vanlig postpaket
(inte som till dörr –paket, smartpost eller paket med porto betalt i förhand).
Förhandsuppgifterna ska vara framme inom den utsatta tiden, det räcker inte med en poststämpel med inläm‐
ningsdagens datum.

Aalto‐universitet, Kandidatcentrum, Otsvängen 1
Huvudingång

Uppgifterna om fortsatt urval
Uppgifterna om dem som kommit in till fortsättningen publiceras torsdagen 12.4.2018 kl. 12.00. De som får
fortsätta meddelas per e‐post till epost adressen som finns på ansökningsblanketten.
Du kan höra dig för om resultatet av förhandsuppgifterna per telefon till Aaltouniversitetets Ansökningsser‐
vice torsdagen 12.4.2018 kl. 12.00–14.00, telefonnumret 02944 29290.
Begäran om granskning
Om sökanden misstänker att det förekommit ett fel i bedömningen eller registreringen av förhandsuppgif‐
terna har hen rätt till ett granskningsförfarande. En granskningsbegäran ska riktas till arkitekturutbildningar‐
nas urvalsprovskommitté och ska, i skriftlig form, vara framme vid Aalto‐universitetets Ansökningsservice
senast torsdagen 19.4.2018 kl. 15.00. Försenade ansökningar om granskning behandlas inte. Den maximala
längden på en granskningsbegäran är sammanlagt en A4‐sida.
Beslutet med anledning av en granskningsbegäran meddelas skriftligt, men skriftliga bedömningar av uppgif‐
terna ges inte. Meddelandet om resultatet av granskningsbegäran skickas senast torsdagen 26.4.2018 kl.
12.00. Information om resultatet av granskningsbegäran kan även fås per telefon torsdagen 26.4.2018 kl.
12.00–14.00 på telefonnumret 02944 29290.

