tv- og medietilrettelæggelse

Sådan søger du TV- og Medietilrettelæggelse 2018
Adgangskrav
•
•

Gymnasial uddannelse med engelsk på B niveau
Film og TV produktionsuddannelsen Trin 2
Dispensation
Har du ikke en gymnasial uddannelse, har du mulighed for at søge dispensation. Dette gøres
ved at sætte kryds i feltet "Jeg søger om optagelse med særlig tilladelse" på
ansøgningsskemaet. Herefter skriver du en dispensationsansøgning, hvor du gør rede for
hvorfor du skal have dispensation sammen med dokumentation herfor og vedhæfter det
som bilag til din ansøgning.
Send en ansøgning
Du skal søge digitalt via www.optagelse.dk inden den 15. marts kl. 12.00 2018.
Din ansøgning bliver automatisk videresendt til os sammen med beviset for din
adgangseksamen, hvis det findes i optagelsessystemets eksamensdatabase.
Hvis du ikke kan finde dit eksamensbevis i eksamensdatabasen, skal du selv sørge for at
uploade det som bilag til ansøgningen.
Hvis du først afslutter den adgangsgivende eksamen i juni 2018, skal du uploade en
studiebekræftelse med foreløbige karakterer fra din skole.
Optagelsesområdenummeret for TV og medietilrettelæggelse er: 52030

•
•
•

Du skal samtidig indsende:
Motivation,
CV
Erfaringsbeskrivelse
- som pdf-filer, og navngive dem som sådan.
Du kan læse mere om rammerne for de tre ting, og hvad vi lægger vægt på, på vores
hjemmeside:
http://www.dmjx.dk/uddannelser/tv-og-medietilrettelaeggelse/optagelse/ansoegning

På baggrund af oplysningerne i dit ansøgningsskema, dit eksamensbevis og din motivation,
dit CV og din erfaringsbeskrivelse, vil vi vurdere, om du skal inviteres til at deltage i
optagelsesprøven.
Invitationen vil blive sendt til din mailadresse senest den 12. april 2018
Al korrespondance foregår pr. mail til den mailadresse, du har anført i din ansøgning til
www.optagelse.dk.

Optagelsesforløbet
OPTAGELSESPRØVE – på skolen
Hvis du bliver inviteret til optagelsesprøven, skal du deltage i en ca. 3 timer lang prøve - d.
26. april 2018
Prøven består af en Multiple choice test, en kreativ opgave, samt en lille skriveopgave.
Du SKAL medbringe:
• Computer, der kan kobles på skolens trådløse netværk. Det er dit ansvar, at dit
udstyr fungerer.
• En forlængerledning (ca. 6 meter).
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Inden du deltager i prøven, skal du sikre dig, at du kan logge ind i vores digitale
prøvesystem, og at det virker på din computer. Du finder vejledningen her:
http://www.dmjx.dk/uddannelser/studievejledning/digital-optagelsesprove

I forhold til prøven er det en fordel at være godt orienteret om aktuelle samfundsmæssige
og kulturelle emner, samt have viden om traditionelle og nyere medier. Derudover er det en
fordel at have forståelse for journalistisk tænkning, samt sprog og formuleringer. En del af
prøven handler om at løse skriftlige opgaver, hvor både udtryksevner og skriftlig korrekthed
er vigtigt.
Hvis du i forbindelse med prøverne forudser særlige vanskeligheder f.eks. pga. ordblindhed
eller lign., kan du vælge at gøre opmærksom på det ved at skrive det i din ansøgning. Du vil i
så fald have mulighed for at bruge læsescanner, samt få ekstra tid til rådighed.
På baggrund af prøven, bliver et antal ansøgere udvalgt til den sidste prøve, som er en
personlig samtale.

SAMTALEN – på skolen
Vi inviterer ca. 80 ansøgere til en samtale af ca. 15 min. varighed
Samtaler afholdes d. 6. og d. 7. juni 2018
Samtalerne bliver afholdt på Emdrupvej 72, 2400 København NV.
Vi lægger i samtalen bl.a. vægt på sociale kompetencer, omverdensforståelse og motivation,
samt at du som person er konstruktiv, kreativ og kritisk, samt åben og positiv over for nye
indtryk.
Resultatet af samtalen afgør, om du bliver tilbudt en studieplads efter sommer.
Du vil få svar på om du er optaget senest d. 29 juni 2018
Du kan få mere information om uddannelsen på vores hjemmeside:
www.dmjx.dk/uddannelser/tvog-medietilrettelaeggelse

VIGTIGE DATOER:
• Senest 15. marts kl. 12.00: Ansøgningsfrist (via www.optagelse.dk)
• Senest 12. april udsendes invitation til optagelsesprøve
• 26. april afholdes en skriftlig optagelsesprøve på skolen for inviterede ansøgere
• Senest 17. maj udsendes resultatet af den skriftlige optagelsesprøve
• 6. til 7. juni afholdes samtaler for inviterede ansøgere
• 29. juni udsendes resultatet af optagelsesprøven

NB: Hvis du mod forventning ikke modtager en mail fra os på de ovennævnte datoer, skal du
tjekke om der ligger mails fra os i din spammappe, hvis ikke skal du hurtigst muligt sende en
mail til studiekoordinator Henriette Linneberg (hel@dmjx.dk)
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