Designskolen Kolding
E-mail: dk@designskolenkolding.dk

Afgørelse om foreløbig godkendelse
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Designskolen Koldings ansøgning om godkendelse af nyt udbud truffet
følgende afgørelse:

12. december 2016
Styrelsen for Videregående
Uddannelser
Uddannelsespolitik 2

Foreløbig godkendelse af diplomuddannelse i Designledelse
Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 852 af 3. juli 2015 om
akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående uddannelser og § 9 i lovbekendtgørelse nr. 59 af 26. januar 2015 om vide-

regående kunstneriske uddannelsesinstitutioner.
Godkendelsen er betinget af efterfølgende positiv uddannelsesakkreditering. Hvis
den positive akkreditering ikke er opnået senest den 1. august 2018 bortfalder den
foreløbige godkendelse.
Godkendelsen er endelig, når Akkrediteringsrådet har truffet afgørelse om positiv
akkreditering.
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Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af
videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag.
Uddannelsen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 1089 af 16. november
2005 om diplom- og masteruddannelser på Kulturministeriets område.
Udbudssted:
Kolding.
Sprog:
Dansk

Med venlig hilsen
Jørgen Sørensen
Chefkonsulent
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Nr. C14 - Nyt udbud – prækvalifikation
(efterår 2016)
Ansøger og udbudssted:
Designskolen Kolding (Kolding)

Status på ansøgningen:
Foreløbig godkendt

Uddannelsens type/navn
(fagbetegnelse):
Den uddannedes titler på
hhv. da/eng:
Hovedområde:

Diplomuddannelse i Designledelse

Sprog:

Dansk

Link - ansøgning/portal:

http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d112a795

Link - UddannelsesGuiden:
Om uddannelsen: indhold
og erhvervssigte
Beskrivelse af uddannelsen,
herunder erhvervssigte

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/s
Uddannelser
amfundsvidenskabeligekandidatuddannelser/forvaltningmv/designledelse
Beskrivelse af den nye uddannelse, dens konstituerende
elementer/struktur, erhvervssigte, adgangskrav, udbud og optag
Sætter fokus på at kunne lede processer, hvor der er behov for dybtgående forståelse for de kreative processer, der sættes i gang i en designproces. Uddannelsen skal
give designlederen forståelse for de alsidigheder en designproces rummer.
Erhvervssigte: efteruddanne designere, der er uddannet før 2013, samt ikkedesignere, der ønsker generiske designkompetencer.

Adgangskrav:

Relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller relevant videregående voksenuddannelse.
Skal beherske dansk, norsk eller svensk på højeste niveau. Læse og forstå engelsk.

Hvor mange forventes optaget
på uddannelsen:
Særlige politiske knaster/indsatsområde/historik:

2-3 diplommoduler pr. semester med et optag på 14-18 studerende per modul.

RUVU’s vurdering på
møde d. 3. november
2016:

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som fastsat i bekendtgørelse
nr. 852 af 03. juli 2015, bilag 4.

- Diplom i designledelse
- Diploma in Design Management
Kunstneriske område
Antal ECTS:

Genansøgning
(J/N):
60 ECTS

N

Styrelsen for Videregående

Anbefaling og opfordring til, bl.a. fra Kunstudvalget, at Designskolen Kolding udbyder efter- og videreuddannelsesaktiviteter, der er ECTS-belagte.

RUVU har ved vurderingen lagt vægt på, at ansøger har sandsynliggjort, at der er
behov for den søgte uddannelse, som er en efteruddannelse med deltagerbetaling.
Endvidere bemærker RUVU, at den pågældende uddannelse i dag kun udbydes i
København.
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