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Masterprogrammet samtida cirkuspraktik 

Så här går antagningen till: 

Tidsplan: 

15 januari 2020:                         Sista ansökningsdag 
16 januari – 23 februari 2020: Bedömning av behörighet 
31 mars- 2 april 2020:              Urvalsprov  på DOCH 

Del 1. Bedömning av behörighet är indelad i två delar 

a. Den grundläggande behörigheten och de ”akademiska” kraven i särskild behörighet d.v.s

kandidatexamen, Konstnärlig kandidatexamen och betyg i Engelska 6 eller motsvarande. Ev.

ansökan om reell kompetens granskas av en speciellt utsedd lärare.

b. Bedömning av det särskilda behörighetskravet Godkänt behörighetsprov som visar

konstnärlig förmåga i cirkus.

Juryn

Bedömningen av behörighetsprov och urvalsprov görs av en jury med expertkunskaper som

är relevanta för programmet. Den består både av lärare vid Stockholms konstnärliga

högskola och av representanter för det professionella fältet.

Behörighetsprovet Godkänt behörighetsprov som visar konstnärlig förmåga i cirkus

bedöms av en mindre del av juryn. Bedömningen baseras på det inskickade materialet:

motiveringsbrev, projektbeskrivning, reflektionstext och film.

a. Juryn bedömer nivån på den sökandes cirkusteknik genom att titta på filmen och

värdera:

- Förnyelse och originalitet på en hög cirkusteknisk nivå

- Tydligheten i det konstnärliga uttrycket i arbetet/cirkusakten

b. Juryn bedömer nivån på den sökandes förmåga att artikulera från projektbeskrivning

och motiveringsbrev  utifrån:

- Konstnärliga intentioner

- Kontextualisering inom cirkusfältet

- Arbetsmetoder

- Förmågan att tydligt formulera en position inom det större fältet ”samtida konstnärlig

produktion”

c. Reflektion över den givna texten bedöms utifrån:

- Förståelse för de grundläggande koncepten i texten

- Förmågan att formulera sambanden mellan teori och praktik
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Bedömning 

Bedömning av behörighetsprovet relaterar till kriterierna för de tre delarna i provet. Den 

sökande måste ha godkänt i alla tre delar för att bli godkänd på behörighetsprovet.  

Betygsskalan för bedömningarna är: 

Godkänt 

Den sökande visar den efterfrågade förmågan 

Underkänt 

Den sökande visar inte den efterfrågade förmågan 

Slutligen görs en sammanlagd bedömning av den sökandes behörighet. De som uppfyller 

behörighetskraven blir inbjudna till urvalsprov på Dans och Cirkushögskolan. 

Del 2 Urvalsprov den 31mars - 2 april 

2020 Intervju och praktikbaserad uppgift 

Den här delen av antagningsprocessen består av en intervju med juryn. Den sökande får tillfälle att 

mer utförligt beskriva sin praktik och sitt projekt. Juryn kommer att fokusera på den sökandes 

konceptuella, estetiska och teoretiska intressen, samt förväntningar och visioner för två års 

masterstudier. Därefter får hen en uppgift som är baserad på intervjun. När den sökande har 

presenterat uppgiften följer en kortare diskussion tillsammans med juryn.  

Utifrån  intervjun och den praktikbaserade uppgiften bedömer juryn den sökandes förmåga att ta till 

sig och processa information utifrån: 

- kapaciteten att generera nya idéer, positioner och fysiskt material från input utifrån

- den sökandes öppenhet för nya arbetsprocesser

Betygsskalan för bedömningarna är: 

Bedömningen relaterar till kriterier för de olika delarna i urvalsprovet. Bedömningen görs i en skala 

på 1 – 5, där 1 är det lägsta betyget och 5 är det högsta. Resultatet av urvalsprovet bedöms enligt 

följande:  

1 - Den sökande visar inte efterfrågad förmåga. 

2 - Den sökande visar till viss del efterfrågad förmåga. 

3 - Den sökande visar efterfrågad förmåga. 

4 - Den sökande visar väl efterfrågad förmåga. 

5 - Den sökande visar med lätthet efterfrågad förmåga. 




