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INFODAG 27.06.15  14:00—17:00
 Bijloke, Louis Pasteurlaan 2

1 onthaal infodag
2 studentensecretariaat /  

inschrijvingen
3 algemene info /  

trajectbegeleiding /  
cursussen

4 info drama / mode / textiel
5 info muziek 

— klassieke muziek 
— jazz / pop 
— compositie 
— muziekproductie 
— muziektheorie 
— hedendaagse muziek

6 info vrije kunsten 
— schilderkunst 
— beeldhouwkunst 
— tekenkunst 
— installatiekunst 
— mediakunst

7 info specifieke  
lerarenopleiding (SLO)

8 info tentoonstelling  
en beheer actuele kunst (TEBEAC)

9 info autonome vormgeving
10 info interieurvormgeving 

infosessies om  
16:15, 15:15 en 16:25

11 info landschaps-  
en tuinarchitectuur

12 info landschapsontwikkeling
13 onthaal infodag  

& graduation
14 KASKcafé
15 info grafisch ontwerp 

— grafische vormgeving 
— grafiek 
— illustratie 
— nieuwe media

16 info muziek 
— instrumentenbouw

17 info film
18 info animatiefilm
19 fotografie



INFODAG 27.06.15
De infodag van 27 juni is de ideale dag om  

onze faculteit in al zijn aspecten te leren kennen. 
Deze infonamiddag valt namelijk middenin  
Graduation 2015, het afstudeerevenement  
van onze laatstejaarsstudenten. Meer info op 
www.graduation2015.be

Doorheen de infonamiddag kan je kennismaken 
met, of je verder informeren over de verschillende 
opleidingen en voorzieningen binnen onze  
kunstenfaculteit. Onze docenten en mede-
werkers zijn speciaal aanwezig om je hierin  
zo goed mogelijk bij te staan.

WWW.SCHOOLOFARTSGENT.BE

WAAR START JE?

De onthaalpunten zijn 
– Louis Pasteurlaan 2 

Startpunt voor het tentoonstellingsparcours  
Graduation 2015 en voor de infopunten  
fotografie, grafisch ontwerp, instrumentenbouw, 
animatiefilm en film

– Jozef Kluyskensstraat 2 
Startpunt voor de andere opleidingen 

Op beide startpunten kan je informatie krijgen 
over wat er precies te doen is op de campus  
en een plannetje met waar je wat kan vinden. 
Daar waar mogelijk installeren we het infopunt 
van de opleiding in de nabijheid van het werk 
van de afstuderende studenten van die opleiding.

WAT KAN JE VERWACHTEN?

Tijdens de infodag staan er per opleiding /  
afstudeerrichting docenten en studenten klaar 
om met jou in gesprek te gaan. Indien je speci-
fieke vragen hebt op vlak van administratie  
of trajectbegeleiding kan je terecht bij de stu-
dietrajectbegeleiders van de dienst studenten-
aangelegenheden. We denken hierbij aan toela-
tingsvoorwaarden, deeltijds studeren, studeren 
met een functiebeperking, vrijstellingen,…enz. 
Ook kan je het cursusmateriaal van al onze 
opleidingen inkijken. Voor de opleiding interieur-
vormgeving worden er specifiek infosessies  
gegeven om 14:15, 15:15 en 16:15.  Deze gaan 
door op het infopunt interieurvormgeving in  
atelier interieurvormgeving 2.

INSCHRIJVINGEN / 
STUDENTENSECRETARIAAT

Op de infodag is in het bijzonder ook het 
studenten secretariaat open. Kandidaat- 
studenten interieurvormgeving en landschaps- 
en tuinarchitectuur die alle nodige documenten 
bij hebben, kunnen zich reeds inschrijven  
op het studentensecretariaat.

Dat geldt ook voor de kandidaten die reeds  
geslaagd zijn op een artistieke toelatingsproef 
voor het academiejaar 2015-2016.  
Bekijk op voorhand best even de lijst van  
de documenten die je nodig hebt om in te  
schrijven. Je vindt die op schoolofartsgent.be  
onder onderwijs / inschrijven.

KASKCAFÉ

Op de campus Bijloke is er naast een studenten-
restaurant ook het KASKcafé. Je kan er elke 
middag terecht voor een gezonde maaltijd of  
om even uit te blazen. ’s Avonds zijn er regel-
matig jamsessies en optredens van studenten 
en oud-studenten muziek. We nodigen je uit 
om er bij een drankje even de sfeer te proeven.
(doorlopend open, vlakbij inkom Pasteurlaan)

 14:00—17:00
 Bijloke, Louis Pasteurlaan 2


