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Informasi untuk Orang Tua
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Pengenalan
Glasgow School of Art

Peringkat sekolah

Didirikan pada tahun 1845, GSA adalah salah satu
dari sedikit sekolah seni independen yang tersisa
di Inggris dan telah berada di pusat Glasgow sejak
tahun 1899. Lebih dari 2.400 siswa membentuk
komunitas siswa yang beragam di GSA, dengan
35% dari populasi siswa kami berasal dari luar
Inggris.

Akomodasi untuk Pelajar

Siswa di GSA memiliki akses ke fasilitas yang
canggih dan unik untuk belajar dan produksi
kreatif baik di seluruh Sekolah dan di dalam
masing-masing departemen. Kolaborasi di
seluruh program kami dan pendekatan
multidisipliner untuk bekerja secara aktif
didukung di GSA.

Kami memiliki semua akomodasi kami sehingga siswa
tidak berurusan dengan pihak ketiga, dan anggota tim
akomodasi kami tersedia 24 jam sehari untuk membantu
jika ada pertanyaan. Gedung asrama kami juga memiliki
hubungan yang berharga dengan bagian lain sekolah
termasuk departemen seperti Kesejahteraan Mahasiswa,
GSA Sports, dan Keberlanjutan.

Dengan bukti sejarah telah menghasilkan
beberapa seniman, perancang, dan arsitek
yang paling berhasil dan berpengaruh di dunia,
Glasgow School of Art, spesialis berbasis-studio
dan pendidikan berbasis praktik, telah menarik
individu-individu berbakat yang sama-sama
memiliki semangat dan kepedulian pada budaya
visual dari seluruh dunia.

Anda mungkin telah melihat di berita, kebakaran
besar terjadi di Gedung Mackintosh GSA pada
Jumat 15 Juni 2018. Anda mungkin sudah tahu
bahwa Gedung Mackintosh sedang menjalani
periode pemulihan secara luas dan bukan
merupakan bagian dari kampus GSA saat ini.
Yakinlah bahwa kesejahteraan siswa kami adalah
prioritas utama kami - siswa yang belajar saat
ini dan yang akan masukpada September 2018
tidak akan terpengaruh.

Glasgow School of Art berada di peringkat ke-4 di Inggris,
peringkat ke-5 di Eropa dan peringkat 16 di dunia dalam
peringkat dunia QS untuk mata pelajaran Seni Rupa & Desain.
Mackintosh School of Architecture secara konsisten
digolongkan sebagai sekolah arsitektur terbaik di Skotlandia
oleh Jurnal Arsitek. Para siswa Arsitektur kami juga sukses
mendapatkan Medali perunggu dari Presiden RIBA yang
bergengsi dan memenangkan Medali Perak dari Presiden
RIBA (kehormatan tertinggi) pada tahun 2015. Lulusan Seni
Rupa kami telah memenangkan Turner Prize (penghargaan
seni rupa paling bergengsi di Inggris) lima kali, dan menjadi
25% dari nominasi sejak tahun 2005.

Akomodasi yang dikelola GSA
Murid baru di GSA memiliki kesempatan untuk tinggal
di salah satu gedung asrama kami yang dibangun khusus;
Blythswood House atau Margaret Macdonald House.
Terletak di West Regent Street dan Buccleuch Street,
keduanya terletak dalam jarak 5 menit berjalan kaki
dari kampus utama Garnethill.

Akomodasi swasta yang disewakan
Ini biasanya adalah rumah yang disewakan oleh pemilik
rumah independen. Ini bisa berarti hidup sendiri, berbagi
dengan sejumlah siswa lain, atau tinggal di rumah pemilik
rumah tersebut. Glasgow juga memiliki pilihan akomodasi
mahasiswa yang dikelola secara komersial yang dapat
dipertimbangkan oleh para siswa. Departemen Kesejahteraan
Mahasiswa kami dapat memberikan informasi umum tentang
Glasgow dan beberapa bidang yang mungkin dapat
dipertimbangkan oleh siswa.

Informasi untuk Orang Tua
Pergi ke Sekolah dan berkeliling kota

Glasgow memiliki dua bandara: bandara utama, Glasgow
International, dan bandara yang lebih kecil, Glasgow
Prestwick. Ada layanan bus khusus dari bandara Internasional
Glasgow ke pusat Glasgow, meskipun siswa yang datang
dengan koper besar harus naik taksi dengan argo dari
pangkalan taksi di bandara. Semua taksi di pangkalan
taksi memiliki lisensi. Harganya sekitar £20 ke pusat Glasgow,
yang memakan waktu sekitar 20 menit.
Kampus Garnethill berjarak sekitar 15 menit berjalan kaki
dari stasiun kereta utama Glasgow Central dan Queen Street.
Sekolah mudah diakses dari semua jalan utama terdekat,
termasuk jalan tol M8.
Stasiun kereta api lokal terdekat adalah Charing Cross dan
stasiun kereta bawah tanah terdekat adalah Cowcaddens.
Glasgow juga memiliki bus dengan stasiun bus utama kota
(Buchanan Bus Station) yang berjarak lima menit berjalan
kaki sepanjang Renfrew Street dari kampus. Bus jarak jauh
juga berangkat dari stasiun bus ini.

Kehidupan di Glasgow

Glasgow memiliki tradisi musik selama berabad-abad dan
dengan bangga memiliki salah satu adegan musik live terbaik
di Eropa Barat. Ada banyak musik dan teater yang berbeda
untuk memenuhi semua selera, dari klasik dan opera hingga
indie dan pop. Terdapat juga banyak restoran, galeri dan
museum dan Anda tidak akan pernah kurang kesibukan bahkan banyak festival yang berlangsung di kota.
Siswa sekolah seni akan merasa mudah untuk terlibat
dalam komunitas kreatif yang lebih luas di Glasgow,
dan akan memiliki banyak kesempatan untuk melihat
karya dan bertemu dengan seniman, desainer dan arsitek
yang berlatih di kota.

Keamanan di Glasgow

Glasgow, dan Inggris pada umumnya, memiliki tingkat
kejahatan yang rendah dan Glasgow secara konsisten
digolongkan sebagai salah satu kota teratas di Inggris
untuk tinggal di Indeks Kualitas Hidup Mercer. Namun,
seperti di semua kota ada tindakan pencegahan yang
bijaksana yang harus dilakukan para siswa, terutama pada
malam hari atau saat membawa uang dalam jumlah besar
atau barang berharga lainnya. Pada masa pengenalan pada
awal semester akan mencakup tips bagi siswa tentang cara
menjaga keamanan, dan semua gedung sekolah dimonitor
oleh kamera CCTV.
Sebelum menggunakan peralatan di workshop kami,
semua siswa diberikan pengenalan keselamatan oleh teknisi
kami yang berpengalaman untuk memastikan mereka
mengetahui fitur keselamatan dan cara mengoperasikannya
dengan benar. Workshop selalu dikelola oleh teknisi.
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Biaya

Selain biaya kuliah yang dipublikasikan di situs web kami,
siswa juga perlu menganggarkan biaya untuk makanan,
akomodasi, kegiatan sosial, dll. Dan juga materi yang
mereka butuhkan untuk program khusus mereka. Biaya ini
bervariasi secara substansial sesuai dengan disiplin, tahun
studi biasanya lebih tinggi di tahun terakhir - dan jenis
pekerjaan yang dihasilkan siswa. Setiap departemen biasanya
memberikan panduan untuk biaya materi rata-rata, dan
Sekolah mengoperasikan sejumlah skema untuk membeli
materi yang umum digunakan yang dapat dibeli siswa
dengan biaya yang lebih ekonomis daripada pembelian
individu.
Dalam beberapa tahun ada juga kunjungan lapangan
opsional, dan jika siswa memutuskan untuk berpartisipasi
dalam program pertukaran internasional kami, ini dapat
meningkatkan biaya kehadiran di tahun itu tergantung
pada tujuannya.

Dukungan Mahasiswa Internasional

Sekolah ini memiliki ketentuan dukungan siswa yang luas
yang meliputi kesejahteraan dan saran pembuatan visa,
konseling, dukungan bahasa Inggris, dukungan belajar,
dan karir serta saran kelayakan kerja.

Bekerja setelah masa studi

Lulusan kami memiliki catatan bagus untuk memasuki
studi yang lebih lanjut atau pekerjaan dalam enam bulan
kelulusan, memiliki berbagai karir yang berbeda termasuk
praktik sebagai seniman, perancang dan arsitek, serta
administrasi seni atau mengajar.
Sejak penghapusan Kerja Pasca Studi pada tahun 2012,
siswa yang lulus harus beralih ke visa Tier 1 atau 2 untuk
memungkinkan mereka bekerja di Inggris setelah lulus.
Informasi lebih lanjut tersedia di sini:
gov.uk/browse/visas-immigration/work-visas
Setiap siswa internasional yang mempertimbangkan
untuk bekerja di Inggris selama waktu mereka belajar
di GSA harus mengunjungi Petugas Karir untuk memastikan
mereka mengetahui peraturan ketenagakerjaan dan normanorma budaya untuk bekerja di Inggris, dan saran tentang
waktu dan tempat optimal untuk mencari pekerjaan.

