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Godkendelse af ny uddannelse  

Uddannelses- og Forskningsministeren traf i foråret 2019, på baggrund af gennemført prækva-

lifikation af Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konserve-

rings (KADK) ansøgning, afgørelse om foreløbig godkendelse af kandidatuddannelsen i bygge-

teknik og arkitektonisk projektering. Godkendelsen var betinget af en efterfølgende uddannel-

sesakkreditering. 

 

Med Akkrediteringsrådets afgørelse af 9. juni 2020 om positiv uddannelsesakkreditering er 

betingelsen opfyldt, og uddannelsen endeligt godkendt. 

 

Godkendelse af ny kandidatuddannelse i byggeteknik og arkitektonisk projektering 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 20 i bekendtgørelse nr. 853 af 12. august 2019 om akkredi-

tering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående uddannelser.  

 

Det er en forudsætning for godkendelsen, at uddannelsen og dennes studieordning skal opfyl-

de uddannelsesreglerne, herunder bekendtgørelse nr. 683 af 27. juni 2019 om uddannelser 

ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forsknings-

ministeriets område.  

 

Hovedområde:  

Uddannelsen hører under det kunstneriske område.  

 

Titel 

Efter reglerne i § 12, og en fremtidig ændring af bilag 1, i bekendtgørelse om uddannelser ved 

de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsmini-

steriets område, fastlægges den færdiguddannedes titel til:  

 

Dansk: Cand.tech.arch 

Engelsk: Master of Science (MSc) in Architectural Technology 

 

Udbudssted:  

Uddannelsen udbydes i København. 

 

Sprog:  

Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen udbydes på dansk. 

 

Normeret studietid:  

Efter reglerne i § 11 i bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske ud-

dannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område fastlægges uddan-

nelsens normering til 120 ECTS-point.  

 

Takstindplacering:  
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Finansieringen af uddannelser under KADK er ikke omfattet af taxametersystemet, men af den 
til enhver tid gældende finanslov.  

 
Koder – Danmarks Statistik:  
UDD: 8051  

AUDD: 8051  

 

Censorkorps:  

Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen vil anvende censorkorps for de kunstneriske ud-

dannelser. 

 

Adgangskrav:  

Efter det oplyste er følgende uddannelser direkte adgangsgivende til kandidatuddannelsen, jf. 

§ 2, stk. 1, i bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelses-

institutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område: 

 

- Professionsbacheloruddannelsen til bygningskonstruktør 

(Udbydes i Esbjerg (EASV), Holstebro (VIA), Horsens (VIA), København (KEA), Næst-

ved (EASJ), Odense (UCL), Aarhus (VIA) og Aalborg (UCN) 

- DTU: Diplomingeniøruddannelsen i byggeri og infrastruktur. 

- DTU: Diplomingeniøruddannelsen i bygningsdesign 

- SDU: Diplomingeniøruddannelsen i bygningsteknik 

- VIA University College: Diplomingeniøruddannelsen til bygningsingeniør 

- AU: Diplomingeniør, bygning 

- DTU: Bacheloruddannelsen i teknisk videnskab, (byggeteknologi) 

- AAU: Bacheloruddannelsen i teknisk videnskab (byggeri og anlæg) 

- Arkitektskolen Aarhus: Bacheloruddannelsen i arkitektur 

- KADK: Bacheloruddannelsen i arkitektur  

- AAU: Bacheloruddannelsen i teknisk videnskab (arkitektur og design) 

 

Ministeriet bemærker hertil, at det af hensyn til de studerendes retssikkerhed tydeligt skal 

fremgå af uddannelsens studieordning samt KADK’s hjemmeside, såfremt der er andre uddan-

nelser end de ovenfor nævnte, der anses som adgangsgivende til uddannelsen.  

 

Med venlig hilsen 

 

Camilla Badse 

Specialkonsulent 

 

 


