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Afgørelse om foreløbig godkendelse
Styrelsen for Videregående

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund
af gennemført prækvalifikation af Arkitektskolen Aarhus ansøgning om godkendelse af ny uddannelse, truffet følgende afgørelse:
Foreløbig godkendelse af
Masteruddannelse i arkitekturens teknik, æstetik og metoder i Aarhus
Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013 om
akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser.. og § 9 i lovbekendtgørelse nr.465 af 8. maj 2013 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner.
Godkendelsen er betinget af efterfølgende positiv uddannelsesakkreditering. Hvis
den positive akkreditering ikke er opnået senest 1. januar 2015, bortfalder den foreløbige godkendelse.
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Godkendelsen er endelig, når Akkrediteringsrådet har truffet afgørelse om positiv
akkreditering.
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af
videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag.
Udbudsgodkendelsen kan bortfalde efter reglerne i lovbekendtgørelse nr.465 af 8.
maj 2013 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, § 3.
Uddannelsen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 1089 af 16. november
2005 om diplom- og masteruddannelser på Kulturministeriets område.
Titel:
Uddannelsens titel fastlægges til:
Dansk:
Masteruddannelse i arkitekturens teknik, æstetik og metoder
Engelsk:
Master of Aerchitectural Technics, Aesthetics and Methods
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Udbudssted:
Aarhus
Sprog:
Dansk
Normeret studietid:
60 ECTS
Takstindplacering:
Uddannelsen godkendes til udbud inden for institutionens eksisterende rammebevilling.
Censorkorps:
Styrelsen for Videregående Uddannelser har noteret, at uddannelsen tilknyttes uddannelsesinstitutionens censorkorps.

Med venlig hilsen

Jette Søgren Nielsen
Kontorchef
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Bilag 1: RUVUs Vurdering
Ansøger:
Arkitektskolen Aarhus
Uddannelse:
Masteruddannelse i arkitekturens teknik, æstetik og metoder
Engelsk titel: Master of Architectural Technics, Aesthetics and Methods
Udbudssted:
Aarhus
Uddannelsessprog Dansk
Masteruddannelsen i arkitektur er en 1-årig arkitektfaglig efteruddannelse på deltid rettet
Beskrivelse af
mod i første omgang bygningskonstruktører. Uddannelsen skal give de studerende viden om
uddannelsen:
arkitektfaglige teknikker og metoder, som skal styrke kompetencer til at agere i brydningsfeltet mellem konstruktion og arkitektur.
Konstituerende elementer:
- Arkitekturteori (10 ECTS)
- Arkitekturhistorie (10 ECTS)
- Arkitekturens metoder og redskaber (5 ECTS)
- Bæredygtighed (5 ECTS)
- Nye materialer og komponenter (5 ECTS)
- Faglige optikker (10 ECTS)
RUVU s vurdering

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som fastsat i bekendtgørelse nr. 745 af
24. juni 2013, bilag 4.
RUVU lægger herunder i særlig grad vægt på, at der er tale om en efteruddannelse, der med
udgangspunkt i bygningskonstruktørernes særlige faglighed sigter mod at højne den tværfaglige forståelse mellem bygningskonstruktørerne og arkitekterne. Da eksisterende videreuddannelsesmuligheder for bygningskonstruktørerne fokuserer på ingeniørmæssig faglighed, vurderes den søgte uddannelse at opfylde et efteruddannelsesbehov, som ikke kan dækkes af eksisterende uddannelser.
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