Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening, NIL, er en interesseorganisasjon for
norske interiørarkitekter og møbeldesignere på Masternivå. Organisasjonen har i ca. 650 medlemmer
og skal ivareta felles faglige interesser og bidra til et høyt kvalitetsnivå innen norsk interiørarkitektur
og møbeldesign. Medlemskapet er personlig.

KRITERIER FOR OPPTAK TIL MEDLEMSKAP I NIL
For søkere med bestått hovedfagseksamen eller master i interiørarkitektur og/eller møbeldesign
 Kunsthøgskolen i Oslo, Fakultet for design
 Universitetet i Bergen, Kunst/Musikk/Design (tidl. Kunsthøgskolen i Bergen, Avdeling for design)
 Utdanningsinstitusjoner i utlandet med godkjent Mastergrad
For søkere med annen relevant utdanning
Faglige kvalifikasjoner tilsvarende ovennevnte, oppnådd gjennom utdanning av lavere grad ved
godkjent høyskole eller universitet og relevant fagpraksis.
Dokumentasjon: Se kravene på nettsiden (https://nil.no/medlemskap/opptakskrav)
 Dokumentasjon av utdanning og fagpraksis (vitnemål og attester/referanser).
 Eksempler på selvstendig utførte prosjekter innen interiørarkitektur og/eller møbeldesign skal
vedlegges søknaden. Søker må spesifisere hvilken rolle man har hatt i prosjektene.
 Faglige referansepersoner kan oppgis.
Søkeren kan velge å sende inn dokumentasjon og bli vurdert i henhold til pkt. 1, interiørarkitektur
og/eller pkt. 2, møbler/innredningskomponenter.
Innleveringsfrist er 1. februar og 1. september..
Innsendt dokumentasjon skal være tilstrekkelig for å kunne vurdere arbeidets faglige
kvalitet. Søknaden blir vurdert av NILs opptakskomité. Komiteens avgjørelse begrunnes skriftlig.
Avslag på søknad kan ankes inn for foreningens styre til endelig avgjørelse.
1. Interiørarkitektur (se evalueringsskjema)
Innsendt materiale vil bli vurdert etter kriterier som arkitektonisk helhet, innovasjon,
funksjonalitet, farge- og materialvalg, valg av innredningskomponenter, belysning og
prosjektpresentasjon.
2. Møbeldesign (se evalueringsskjema)
Innsendt materiale vil bli vurdert etter kriterier som funksjonalitet, konstruksjon, originalitet, form,
materialvalg, dimensjonering og presentasjon.
Se også www.nil.no

UNDERTEGNEDE SØKER MEDLEMSKAP I NIL
Navn:
Fødselsdato:
Privat adresse, postnummer og sted:
Mobil:
E-post adresse du ønsker at NIL skal benytte:
Arbeidssted:
Arbeidsadresse, postnummer og sted:
Telefon:
Nettadresse:
Bladene ønskes sendt til :
privatadresse

arbeidsadresse

FAGUTDANNING
Navn på skole:________________________________________ Sted: _________________________
Avdeling: __________________________________________________________________________
Eksamensgrad:________________________________________ Eksamensår: ___________________
Studietid (normert antall år): __________________________________________________________

Attestert kopi av vitnemål vedlegges.
FAGPRAKSIS
Dokumenteres i vedlegg for søkere med annen relevant utdanning.
Med relevant faglig praksis menes daglig arbeid på arkitektkontor innenfor fagfeltet.
Relevant faglig praksis:

KRYSS AV FOR MEDLEMSKAP som gir redusert kontingent
AFAG

Arkitektbedriftene

Norsk forskerforbund

Norsk lektorlag (fra 1/1-2018)

Sted og dato: …………………………………………………… Underskrift:................................................................

Vedlegg:

Denne side sammen med vedlegg sendes signert til: nil@nil.no eller NIL, Josefinesgt. 34, 0351
Oslo

