
 
 
 
 
 
 

Retningslinjer for å søke opphold i atelierhuset i Arcueil 
 
 
 
Atelierhuset i Arcueil stilles til rådighet for studenter ved Kunsthøgskolen i Oslo for kortere 
studieopphold og/eller prosjektarbeid relatert til deres studier.  
 
 
Hvem kan søke  
I prioritert rekkefølge: 
• Bachelor- og masterstudenter ved Kunstakademiet kan søke om opphold med forankring i 

studieplanen og semesterplan 
• Bachelor og masterstudenter ved andre avdelinger ved Kunsthøgskolen kan søke om 

opphold med forankring i studieplanen og semesterplan  
• Stipendiater ved Kunsthøgskolen  
• Fagansatte som organiserer kurs for studenter  
• Fagansatte og andre ansatte ved Kunsthøgskolen, ved ledig kapasitet 

 

Studenter som søker må få sin søknad om opphold anbefalt av programansvarlig eller 
emneansvarlig på avdelingsnivå som skal godkjenne oppholdet i forhold til studieplan og 
forpliktelser på avdelingen. Studenten er selv ansvarlig for å sende inn søknadsvedlegg samt 
signert skjema.  
 
 
Søknadsfrister 
Atelierhuset har to søknadsfrister per år, 
• 1. april for opphold i høsthalvåret 
• 1. oktober for opphold i vårhalvåret 

 
 
Lengde på opphold 
• Kurs og undervisning: minimum 1 uke  
• Andre opphold: minimum 2 uker, maksimum 3 måneder 

 
 
Husleie 
Pris for leie er kr. 2 000 per rom per uke eller kr. 1 000 per seng i delt rom. Reise og opphold 
dekkes ikke av Kunsthøgskolen i Oslo.  
 
 
Behandling av søknader 
Søknadene behandles av en komite på tre personer sammensatt av faglige ansatte ved 
Kunsthøgskolen i Oslo. Komiteen skal alltid ha ett medlem fra Kunstakademiet, Medlemmer i 
komiteen oppnevnes av rektor for to år. Studieseksjonen er sekretariat for komiteen.  
 
 



 
 
Hva skal søknaden inneholde 
• Utfylt søknadsskjema 
• Prosjektbeskrivelse der det redegjøres for planen for oppholdet i atelierhuset. Det legges 

særlig vekt på prosjekter med en spesifikk tilknytning til institusjoner og 
samarbeidspartnere i Paris 

 
 
Leietakerne i atelierhuset signerer en leiekontrakt med informasjon om huset, brukerveiledning 
mm. Nøkkel utleveres ved betaling av depositum på kr. 1 000, og signering av kontrakt.  
 
 
 

Vedtatt direktør 01.06.17 
 


