
 

Godkendelsesbrev 

 Side 1/5 

 

 

24. april 2020 

 

Styrelsen for Forskning og 

Uddannelse 

Professions- og Erhvervsrettede 

Videregående Uddannelser 

 

Bredgade 40 

1260 København K 

Tel. 3544 6200 

 

www.ufm.dk 

 

CVR-nr. 1991 8440 

 

Sagsbehandler 

Jørgen Prosper Sørensen 

Tel. 72 31 90 01 

jso@ufm.dk 

 

Ref.-nr.  

20/06422-18  

 

  

 

Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering 

E-mail: info@kadk.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreløbig godkendelse af ny uddannelse 

 
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført præ-
kvalifikation af Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konserve-
rings (KADK) ansøgning om godkendelse af ny uddannelse truffet følgende 
afgørelse:  
 

Godkendelse af ny masteruddannelse i bygningskultur –  
bæredygtighed, strategi og transformation 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 20 i bekendtgørelse nr. 853 af 12. august 

2019 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godken-

delse af videregående uddannelser. 

 
Det er en forudsætning for godkendelsen, at uddannelsen og dennes studieord-
ning opfylder uddannelsesreglerne, herunder bekendtgørelse om masteruddan-
nelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddan-
nelses- og Forskningsministeriets område bekendtgørelse nr. 1013 af 2. juli 
2018 (masterbekendtgørelsen). 
 
Som udgangspunkt gives godkendelsen på betingelse af en efterfølgende posi-
tiv institutionsakkreditering opnået senest 1. oktober 2020.  
 
Såfremt Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om en betinget positiv instituti-
onsakkreditering, er godkendelsen derefter betinget af en efterfølgende positiv 
uddannelsesakkreditering opnået senest 1. august 2021. 
 
Giver Akkrediteringsrådet afslag på institutionsakkreditering eller uddannel-
sesakkreditering, bortfalder den foreløbige godkendelse. 
 
Godkendelsen er endelig, når Akkrediteringsrådet har truffet afgørelse om po-
sitiv akkreditering.  
 
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af ud-
bud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag.  
 
Det skal bemærkes, at Uddannelses- og Forskningsministeren i sin afgørelse 
har valgt ikke at følge RUVU’s vurdering af ansøgningen fra KADK. 
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Hovedområde:  
Uddannelsen hører under det kunstneriske område.  
 
Titel:  
Efter reglerne i masterbekendtgørelsens § 4, fastlægges uddannelsens titel til: 
 
Dansk: Master i Bygningskultur – Bæredygtighed, Strategi og Transformation 
 
Engelsk: Master of Building Culture – Sustainability, Strategy and Transfor-
mation 
 
Udbudssted:  
Uddannelsen udbydes i København.  
 
Sprog:  
Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen udbydes på dansk.  
 
Normeret studietid:  
Efter reglerne i masterbekendtgørelsens § 2, fastlægges uddannelsens norme-
ring til 60 ECTS-point.  
 
Koder Danmarks Statistik: 
UDD: 8048 
AUDD: 8048 
 
Censorkorps: 
Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen tilknyttes det fælles censorkorps for 
de videregående kunstneriske uddannelser. 
 
Maksimumramme: 
Der er ikke fastsat et aktivitetsmål for institutionens efter- og videreuddan-
nelsesaktiviteter. 
 
Adgangskrav:  
Efter det oplyste er bl.a. følgende uddannelser adgangsgivende til masterud-
dannelsen:  
 
- En relevant bacheloruddannelse, en relevant mellemlang videregående ud-

dannelse eller en relevant diplomuddannelse.  
 
Derudover er det oplyst at ansøgere til uddannelsen skal opfylde følgende ad-
gangskrav:  
 

- Minimum to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgi-
vende eksamen.  

- Optagelse på uddannelsen sker på baggrund af en vurdering af ansø-
gers uddannelsesmæssige baggrund, erhvervserfaring og ansøgers mu-
ligheder for at anvende uddannelsen i sit aktuelle arbejde. 

 

Ministeriet bemærker, at kravet om 2 års relevant erhvervserfaring ligger inden 

for rammerne af masterbekendtgørelsen § 9.  
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Ministeriet bemærker herudover, at det af hensyn til de studerendes retssikker-

hed skal fremgå tydeligt af uddannelsens studieordning, hvad der anses som 

relevant erhvervserfaring og faglige forudsætninger, jf. masterbekendtgørel-

sens § 13. 

 
 
Med venlig hilsen 
 
Jørgen Prosper Sørensen 
Chefkonsulent 
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Bilag: RUVU’s vurdering 
 

           Nr. A2 - Ny uddannelse – prækvalifikation 
(forår 2020) 

Status på ansøgningen:  
Foreløbig godkendt 

Ansøger og udbudssted: 
 

Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) 

Uddannelsestype: 
 

Master 

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 

Arkitektur 

Den uddannedes titler på 
hhv. da/eng: 

- Master i Bygningskultur – Bæredygtighed, Strategi og Transformation 
- Master of Building Culture – Sustainability, Strategy and Transformation 

Hovedområde: Kunstnerisk Genansøgning: 
(ja/nej) 

Nej 

Sprog: 
 

Dansk Antal ECTS: 60 ECTS 

Link til ansøgning på 
http://pkf.ufm.dk: 

http://pkf.ufm.dk/flows/9881dde29c14e30b6cc229b7d102e1b5 

Om uddannelsen: indhold 
og erhvervssigte 

Beskrivelse af den nye uddannelse, dens konstituerende  
elementer/struktur, erhvervssigte og adgangskrav 

Beskrivelse af  
uddannelsen: 

Master i Bygningskultur - Bæredygtighed, Strategi og Transformation er en 
praksisorienteret kompetencegivende videreuddannelse med fokus på at udvikle 
den teoretiske viden, metodiske fremgangsmåde og strategiske tænkning i ar-
bejdet med bevaringen, forvaltningen og udviklingen af vores byer og bygninger 
i et bæredygtigt helhedsperspektiv.  
 
Målet med uddannelsen er at styrke virksomheder og offentlige aktørers teoreti-
ske viden, analytiske færdigheder og strategiske kompetencer til at formulere 
løsninger med afsæt i helhedsorienterede bæredygtige transformationsproces-
ser i alle skalatrin – bygning, by og landskab – baseret på en tæt udveksling 
med praksis og den nyeste forskning inden for fagområdet. 
 

Erhvervssigte: 
 

Målet med uddannelsen er at styrke virksomheder og offentlige aktørers teoreti-
ske viden, analytiske færdigheder og strategiske kompetencer til at formulere 
løsninger baseret på værdisætning for bæredygtige transformationsprocesser i 
det eksisterende byggeri. 
 
Deltagerne bliver autoriteter i branchen i forhold til at operationalisere en brede-
re værdiskabelse af teknisk, kulturel og funktionel karakter i bygningskultur og 
transformationsprojekter. De bliver ledende i branchen inden for værdisætning af 
en række kvalitative parametre, som i dag og fremadrettet vil indgå som forkla-
ringsvariable i økonomiske modeller og investeringskalkuler. Deltagerne bliver 
således ambassadører og garanter for en meget efterspurgt tilnærmelse i bran-
chen mellem de økonomiske og kvalitative parametre i værdisætningen. 
 

RUVU’s vurdering på mø-
de d. 11. marts 2020: 

RUVU vurderer, at ansøgningen ikke opfylder kriterierne som fastsat i bekendt-
gørelse nr. 853 af 12. august 2019, bilag 4. 
 
RUVU noterer sig, at der på finansloven er afsat midler til at øge aktiviteten in-
den for efter- og videreuddannelse på de kunstneriske institutioner. RUVU har 
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endvidere noteret sig at der tale om en praksisorienteret videreuddannelse med 
fokus på at løfte bl.a. arkitekter, ingeniører, og bygningskonstruktørers kompe-
tencer i forhold til arbejdet med bevaringen, forvaltningen og udviklingen af byer 
og bygninger i et bæredygtigt helhedsperspektiv. RUVU har tillige noteret sig, at 
KADK har gennemført en behovsanalyse der påviser et behov for opkvalificering 
i forhold til renovering og bygningsvedligeholdelse i både arkitektvirksomheder, 
rådgivende ingeniørvirksomheder og entreprenørvirksomheder. 
 
Samlet set er RUVU dog ikke overbevist om, at den ansøgte masteruddannelse 
har det rette indhold og læringsmål i forhold til behovet for den nævnte efter- og 
videreuddannelse på området. Bæredygtighed er relevant men dette afspejles 
ikke klart i ansøgningen, idet uddannelsens fokus ikke i nævneværdig grad in-
kluderer væsentlige aspekter på materialevalg, energioptimering mm. 
 
RUVU finder det endvidere ikke tilstrækkeligt dokumenteret i behovsre-
degørelsen, at der er et marked for uddannelsens dimittender. 
 


