
SÆRBESTEMMELSER – BACHELORSTUDIET I BILLEDKUNST (BFA) 

KVALIFIKASJONSRAMMEVERKET - KIT 
Kvalifikasjonsrammeverk for billedkunstutdanningen ved NTNU BFA 

Kunnskaper: 

Etablere et grunnlag gjennom kunnskap og forståelse for å formulere og uttrykke sitt kunstnerskap i relevante 
medier.  
Ha grunnleggende innsikt i kunsthistorie, teori, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid.  
Kandidaten skal under veiledning lære å ta ansvar for sin egen kunstneriske utvikling, og lære seg å oppdatere sin 
kunnskap i takt med billedkunstfeltets utvikling. 
Kunne anvende relevante deler av de kunstfaglige metoder, redskaper og praksisformer de har studert, samt 
forstå analytiske og praktiske ferdigheter som knytter seg til virksomhet innenfor billedkunstfeltet.  

Ferdigheter: 

Utvikle en forståelse for materialets betydning i kunstneriske praksis, og å gi ideene en relevant kunstnerisk form.  
Den kunstneriske praksis skal kombineres med og bygges på en teoretisk plattform for diskusjon, kritikk og 
refleksjon..  
Utvikle ferdigheter som muliggjør at en kan delta i - og påvirke - kunstneriske prosesser, diskusjoner og arenaer  
både nasjonalt og internasjonalt. 

Generell kompetanse: 

Ha innsikt i kunstens rolle i samfunnet og kunne ta hensyn til kunstneriske, samfunnsmessige og etiske 
problemstillinger 
Utvikle  selvstendige holdninger og kritisk refleksjon til sitt eget og andres kunstnerskap.  
Kunne ivareta kunstnerisk formidlingsvirksomhet og kunne diskutere profesjonelle og relevante teoretiske 
problemstillinger overfor både fagfeller og andre. 
Kunne drive kunstnerisk virksomhet inennfor en profesjonel miljø og ha forståelse for profesjonens betingelser. 

 

 
Bachelorutdanningen i billedkunst ved NTNU, Kunstakademiet i Trondheim, er et treårig grunnleggende 
profesjonsstudium for utdanning av billedkunstnere Studieprogrammet er normert til 180 studiepoeng. Bestått 
eksamen gir rett til graden Bachelor i billedkunst (Bachelor of Fine Art). 
 
1. Læringsmål: 
Bachelorstudiet skal gi en utdanning hvor studentene utvikler basiskunnskaper i kunstneriske prosesser og sikrer 
en bredde i studentenes forståelse av samtidens billedkunstfelt.  Videre skal studenten gjennom fordypning i egne 
kunstneriske prosesser utvikle et kunstnerisk språk i dialog med lærere og gjestelærere med variert kunstnerisk 
orientering og bakgrunn. Studenten skal få anledning til å utforske og utfordre, til å samle kunnskap, reflektere og 
handle. Undervisningen er forankret i et bevisst og klart idemessig reflektert teorigrunnlag som skal samsvare 
med samtidens kunstneriske praksis. 
 
Studentens kunstneriske og personlige utvikling står i fokus gjennom hele utdannelsen. Undervisningen er basert 
på utvikling av en felles diskusjon både i veiledningssituasjonen, og innenfor en bredere kunstnerisk diskurs. 
 
2. Hovedprofiler/studieløp 
Studenten kan bevege seg fritt mellom fagområder, medier og materialer, og studentene oppfordres til samarbeid 
på tvers av årskullene. Bachelorstudiet i billedkunst er prosjektorientert. Det stilles store krav til deltakelse – og til 
selvstendighet. Mens studier er preget av et åpent struktur er de allikevel bygget på fundamenter som skal gi 
studenten tilgang til spesialisert kunnskap og muligheten for å fokusere og fordype seg. Studentene evalueres 
semestervis. Det vil være mulig å presentere og/eller stille ut pågående kunstnerisk arbeid regelmessig gjennom 
studieåret. 
 
3. Studieløp 
Bachelorstudiet er treårig, og gir tilsammen 180 studiepoeng. Det foretas en semestervis intern vurdering av 
studenten basert på en strukturert muntlig presentasjon av studentens arbeid under semesteret. 
Semestervurderingen foretas av hovedveilederen supplert av en annen intern veileder. Det leveres en kort skriftlig 



rapport til hovedveilederen mot slutten av hvert semester (fra 1. t.o.m. 5. semester) og dette brukes som del av 
vurderingsgrunnlag. 
 
Det er obligatorisk å delta på gruppemøter og individuelle samtaler med hovedveilederen hvert semester gjennom 
hele studiet. Alle studenter skal delta i åpent akademi utstillingen ved slutten av høstsemeteret. 
 
 
Første studieåret inneholder tekniske innføringskurs på akademiet, felles studietur, prosjektperioder og felles 
innføringsemner ved NTNU (ex.phil og perspektivemne). Tekniske kurs, som er nødvendige for å få tilgang til de 
ulike verkstedene, skjer innenfor en ramme som belyser materialenes og medienes betydning innenfor 
samtidskunstpraksis. Studieturen under første semester har som mål å danne gruppeforståelse og en felles 
platform for videre diskusjon. Fra starten av skal studenten begynne å utvikle sitt eget kunstneriske arbeid i dialog 
med sin hovedveileder. Det blir også innføring i nyere tidens kunsthistorie/kunstteori, som danner grunnlag for en 
forståelse av samtidskunstens diskurs. I tillegg blir det kurs som gir introduksjon til skriving rundt kunstpraksis. 
 
Ex.phil: Emnet skal gi studentene kunnskap og ferdigheter til å reflektere over sin egen kunstneriske praksis og 
se den i en større kulturell og teoretisk sammenheng. Dette gjøres ved at utvalgte emner fra filosofi- og 
kulturhistorien kobles til nåtidige diskusjoner og praksisformer i kunsten og vitenskapsteorien. 
  
Perspektivemne: Studentene velger mellom en rekke ulike fag som tilbys ved andre fakulteter ved NTNU både 
innenfor naturvitenskap, teknologi, samfunnsfag og humanoria. 
 
Under andre studieåret skal studenten konsentrere på og fordype seg i prosesser og problemstillinger knyttet til 
sitt eget kunstneriske arbeid. Det blir god muligheter for eksperimentering og utforsking innenfor en ramme som 
avtales mellom studenten og veilederen. Studenten kan delta i valgfri kurs, workshops og seminar. Videregående 
skrivekurs/skriveveiledning skal hjelpe studenten til å utforske ulike måter å anvende tekst som del av sin 
kunstneriske praksis. Etter fjerde semesteret skal studenten ha utviklet ferdigheter og kunnskaper for å kunne 
formulere et større prosjekt som skal danne grunnlaget for tredje studieåret. 
 
Dette året er det mulig å utveksles til akademier i Norden eller Europa via Nordplus/Kuno eller Socrates/Erasmus.  
Eventuelle utveksling inngår i studentens planer for studieåret og diskuteres med hovedveilederen, som skal 
godkjenne planene. 
For mer informasjon se: http://www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet 

 
Tredjeåret avsluttes med en felles offentlig utstilling i Galleri KIT eller et annet egnet utstillingsrom. Studentene 
planlegger og gjennomfører utstillingen i tett samarbeid med en intern koordinator. Hver student presenterer sitt 
bachelorprosjekt, som er utviklet og gjennomført under tredjeåret i tett dialog med hovedveilederen. Bachelor 
teksten (omfang 3,000 - 5,000 ord) leveres i løpet av siste semester, noen uker før selv BA eksamen. BA teksten 
er basert på reflkeksjoner rundt, samt kontekstualisering av, studentens BA prosjekt. 
 
Studentens BA prosjekt, som presentert i BA utstillingen, blir vurdert av en ekstern sensor og studentens 
hovedveileder. Dette er avgangseksamen. Etter fullført utdannelse og bestått eksamen utstedes bachelorgrad.  
 
 
3. Kontaktinformasjon om studiet 
For informasjon om studiet gå inn på www.kit.ntnu.no  
4. Opptak til studiet 
Det kreves ikke generell studiekompetanse for å søke om opptak til bachelorstudiet, men det er ønskelig med 
relevant bakgrunnskunnskap, helst fra en heltids kunstskole. For opptak til Kunstakademiet i Trondheim kreves 
det at man behersker et nordisk språk, se NTNUs språkkrav:  
http://www.ntnu.edu/studies/langcourses/norwegianlanguagerequirements 
 
Opptaket skjer i to faser:  
1. Førsteopptak  
Søknaden skal inneholde søknadsskjema, dokumentasjonsskjema, dokumentasjon av arbeider og bekreftede 
kopier av vitnemål og attester.  
Søknadsfristen er 15. mars (poststemplet).  
Søknadsmateriale sendes til:  
Kunstakademiet i Trondheim, NTNU  
7491 Trondheim  
 
2. Opptaksprøve  
På grunnlag av det innsendte materialet vil ca 40-50 søkere bli innkalt til opptaksprøve og intervju i en uke, 
(mandag til fredag), vanligvis i slutten av mai. Det gis ingen oppgaver. Kandidatene står fritt til å bruke akademiets 
verksteder forutsatt at de behersker det tekniske utstyret. Kandidatene får teknisk hjelp og støtte fra 
studentassistenter og akademiets tekniske personale. Søkerne blir innkalt til et intervju med opptakskomiteen 
under opptaksuka. Opptakskomiteen består av akademiets faste fagstab og en studentrepresentant. Komiteen 

http://www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet
http://www.kit.ntnu.no/
http://www.ntnu.edu/studies/langcourses/norwegianlanguagerequirements


følger arbeidsprosessen under hele uka, og lørdag foretas en helhetsvurdering basert på innsendt materiale, 
intervju, arbeidsprosess og resultat fra opptaksuka. Akademiet beholder dokumentasjon fra innkalte søkere til 
opptaket er avgjort. Opptaket kunngjøres lørdag i opptaksuka.  
Søknadsinformasjon og søknadsskjema finnes på http://www.kit.ntnu.no 
   
5. Generelle bestemmelser om emnevalg/utdanningsplan 
For studenter som er tatt opp til studier på 60 studiepoeng eller mer, skal utdanningsplan inngås mellom 
studenten og fakultetet innen utløpet av første semester. En utdanningsplan er en gjensidig avtale mellom den 
enkelte student og NTNU. Frist for bekreftelse av utdanningsplanen er 15. september for høstsemesteret og 15. 
februar for vårsemesteret. Valg av emner i alle årskurs foregår elektronisk ved registrering i ”Utdanningsplanen” 
på Studentweb. 

 
6. Frister 
Generelle frister for studieåret 
15. september Frist for å bekrefte utdanningsplanen for høstsemestrene og oppmelding til eksamen - 

obligatorisk deltagelse i "Åpent akademi" med påfølgende gruppegjennomgang. 
15. februar Frist for å bekrefte utdanningsplanen for vårsemestrene og oppmelding til eksamen obligatorisk 

deltagelse i semesterutstilling med påfølgende gruppegjennomgang. 6. semester deltakelse i 
BFA utstilling. 

 
7. Studiekalender 2015-2016 
Før hvert semester settes det opp en foreløpig semester plan som legges ut på vår nettside www.kit.ntnu.no  

 
Høstsemesteret 
Immatrikulering:     uke 33 tirsdag 11. august 
Nye studenters første møte med KIT:   
 
Ukeplaner utarbeides innen informasjonsmøtene kl 10:00 hver mandag, ved disse møtene er det forventet 
fremmøte av alle studenter. 
 
Vårsemesteret 
Oppstart     4. januar 
Første felles infomøte   4. januar 
 
Gjennomgang – semestereksamen     
 
Ukeplaner utarbeides innen informasjonsmøtene kl 10:00 hver mandag, ved disse møtene er det forventet 
fremmøte av alle studenter. 

 

 

http://www.kit.ntnu/
http://www.kit.ntnu.no/

