Opptaksprøve for
Bachelor i spilldesign
Oppgave 1 og 2 er obligatoriske. I tillegg skal du velge ut
og levere inn én av de to valgfrie oppgavene. Til sammen
skal du levere tre oppgaver.

Oppgave 1 – Motivasjonsbrev (obligatorisk)

Oppgave 4 - Prototype (valgfri)

Fortell oss litt om deg selv. Du kan skrive inntil

Lag en enkel prototype av et spill. Prototypen

500 ord. Dette bør omfatte følgende punkter:

kan gjøres på papir eller i et program som Ga-

•	Hvilken motivasjon har du for å studere

meMaker/Unity, for eksempel. Prototypen skal

spilldesign?
•	Hobbyer, tidligere studier eller annen erfaring du har som er relevant for dette studiet.
•	Kort om hvilke egenskaper eller ferdigheter
har du som vil gi deg et fortrinn som spilldesigner.

inkludere disse elementene:
• Et todimensjonalt spillområde/brett
•	En avatar (spillerstyrt karakter) som kan
bevege seg
•	Et målområde avataren må nå for å fullføre
spillet. (Win/End scenario)
•	Et tittelskjermbilde (vises når spillet begyn-

Oppgave 2 - Forslag til spillkonsept
(obligatorisk)
Skriv et forslag til et nytt spillkonsept på maks

ner)
•	Et “Game Over” skjermbilde (vises når avataren dør)

500 ord. Forslaget skal inneholde informasjon
om:

Grafikken til spillet trenger ikke være spesi-

•	Sjanger: Hvilken type spill dreier det seg om?

allaget og vi ser mer etter systemoppsett og

(for eksempel idle games)
	Plattform: Hva skal spillet spilles på? (for
eksempel iOS/Konsoll)
•	Målgruppe: Hvem skal spille spillet? (for

signposting i prototypen. Du kan sende inn
maksimum ti bilder, ett minutts video eller en
executable med instruksjoner om hvordan man
spiller spillet m.m.

eksempel tenåringsjenter som liker sport)
•	Beskrivelse av spillets gameplay (for eksempel hva skal spillerne rent faktisk gjøre i
spillet?)

Opptak til studiet forutsetter innsendt og
bestått opptaksprøve.

Oppgave 3 – Tidligere arbeider (valgfri)

Les mer om søknadsprosess og opptak på våre

Send inn bilder eller video fra minst to kreative

nettsider.

prosjekter som du har laget i løpet av de siste
to årene, eksempelvis innen grafisk design,
web design, streaming/Twitch/YouTube, fotografi, musikk, eller andre former for kunst eller
håndverk.

