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Afgørelse om foreløbig godkendelse 
 
Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund 

af gennemført prækvalifikation af Det Kgl. Danske Kunstakademis Skoler for Arki-

tektur, Design og Konserverings ansøgning om godkendelse af ny uddannelse, truf-

fet følgende afgørelse: 

 

Foreløbig godkendelse af  

Diplomuddannelse i designstrategi- og designledelse 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013 om 
akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye vide-
regående uddannelser.. og § 9 i lovbekendtgørelse nr.465 af 8. maj 2013 om vide-
regående kunstneriske uddannelsesinstitutioner. 

Godkendelsen er betinget af efterfølgende positiv uddannelsesakkreditering. Hvis 

den positive akkreditering ikke er opnået senest 1. juli 2015, bortfalder den forelø-

bige godkendelse. 

 

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:  

Diplomuddannelse i designstrategi- og designledelse  

 

Engelsk: 
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Diploma degree program in Design Strategy and Design Management 

Udbudssted: 

København 

 

Sprog: 

Dansk 

 

Normeret studietid: 

60 ECTS 

 

Takstindplacering: 

Uddannelsen godkendes til udbud inden for institutionens eksisterende rammebe-
villing. 
 

Censorkorps: 

Styrelsen for Videregående Uddannelser har noteret, at uddannelsen tilknyttes det 

foreslåede censorkorps.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jette Søgren Nielsen 

Kontorchef 
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Bilag 1: RUVUs vurdering 

Ansøger: Det Kgl. Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, 
Design og Konservering 

 

Uddannelse: Diplomuddannelse i designstrategi- og designledelse  
Engelsk titel: Diploma degree program in Design Strategy and Design Management 

Udbudssted: København 

Uddannelsessprog Dansk 

Beskrivelse af ud-
dannelsen: 

Uddannelsen er en 1-årig deltidsuddannelse, hvis formål er at imødekomme de ændrede 
vilkår, som mange virksomheder, organisationer og institutioner står overfor i dag, hvor 
der stilles krav om øget innovation og kreativitet, og hvor nye organisationsstrukturer og 
varierende samarbejdsformer udfordrer både ledelse og medarbejdere. 
Målsætningen med diplomuddannelsen er at tilbyde designere og arkitekter samt ledere 
og medarbejdere i innovations- og udviklingsorienterede virksomheder og i undervis-
ningssektoren nye indsigter og metoder i designbaseret projektledelse og innovationsud-
vikling. Diplomuddannelsen tilbyder en række moduler, der bidrager med konkrete værk-
tøjer til brug i flere typer af brancher og giver deltagerne mulighed for at tage udgangs-
punkt i egne problemstillinger og gå i dybden med specifikke brancheorienterede udfor-
dringer. 
 
Konstituerende elementer: 

Uddannelsen er bygget op omkring seks moduler, som er opdelt i tre hovedområder: 
Modul 1 og 2 bygger på uddannelseskonceptet ”Design to Improve Life Education” samt 
teorier og metoder i designbaseret procesledelse med et bæredygtigt og socialt fokus. 
Modul 3 og 4 har fokus på anvendt strategisk design og projektledelse. 
Modul 5 fokuserer på de teoretiske aspekter af designmanagement, organisations- og le-
delsesteori. 
Modul 6 er den afsluttende opgave. 

 

RUVU’s vurdering RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som fastsat i bekendtgørelse nr. 745 
af 24. juni 2013, bilag 4.  
 
RUVU har herunder lagt vægt på, uddannelsen har været udbudt som forsøg i forlængelse 
af opfølgningen på handlingsplanen fra Vækstteam for de kreative erhverv. Det vurderes 
desuden, at der alene er beslægtet videre- og efteruddannelse på masterniveau, hvorfor et 
udbud på diplomniveau vil kunne tilgodese efteruddannelsesbehovet hos en anden grup-
pe.  
 

 


