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Foreløbig godkendelse af ny uddannelse
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af KADK’s ansøgning om godkendelse af ny uddannelse truffet
følgende afgørelse:
Foreløbig godkendelse af uddannelsen som professionsbachelor i kunsthåndværk inden for glas og keramik
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.
Godkendelsen er betinget af en efterfølgende positiv uddannelsesakkreditering
opnået senest 1. marts 2019.
Godkendelsen er endelig, når Akkrediteringsrådet har truffet afgørelse om positiv akkreditering.
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Styrelsen for Forskning og Uddannelse kontakter KADK med en kode til Danmarks Statistik, når godkendelsen er blevet endelig.
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag.
Titel:
Uddannelsens titel til:
Dansk:
Professionsbachelor i kunsthåndværk inden for glas og keramik
Engelsk:
Bachelor of Crafs in Glass and Ceramics
Udbudssted:
Uddannelsen udbydes på Bornholm.
Sprog:
Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen udbydes på engelsk.

Side 1

Normeret studietid:
Uddannelsen er normeret til 210 ECTS-point.
Takstindplacering:
Uddannelsen indplaceres til: Ingen (pulje).
Aktivitetsgruppekode: 6700.
Maksimumramme:
Styrelsen har meddelt ministeriet, at styrelsen ikke ønsker at fastsætte en
maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen.
KADK bestemmer derfor selv efter reglerne om frit optag, hvor mange studerende der optages på uddannelsen.

Med venlig hilsen

Jørgen Prosper Sørensen

Side 2

Nr. A15 - Ny uddannelse – prækvalifikation
Status på ansøgningen: Godkendelse
(efterår 2017)
Ansøger og udbudssted:
Kunstakademiets skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK)
– udbudsted: Nexø - Bornholm
Uddannelsestype:
Professionsbachelor
Uddannelsens navn
(fagbetegnelse):
Den uddannedes titler på
hhv. da/eng:
Hovedområde:
Sprog:
Link til ansøgning på
http://pkf.ufm.dk:
Om uddannelsen: indhold
og erhvervssigte
Beskrivelse af
uddannelsen:

RUVU’s vurdering på møde
d. 15. november 2017:

Crafts: Glass & Ceramics / Kunsthåndværk: Glas & Keramik
Professionsbachelor (prof.bach.) i Kunsthåndværk: Glas & Keramik
Bachelor (prof.bach.) in Crafs: Glass & Ceramics
Det kunstneriske område
Genansøgning:
(ja/nej)
Engelsk
Antal ECTS:
210 ECTS

(Nej)

http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d12c8166
Beskrivelse af den nye uddannelse, dens konstituerende
elementer/struktur, erhvervssigte og adgangskrav
KADK udbyder i dag en bacheloruddannelse i kunsthåndværk med titlen:
Craft: Glass & Ceramics. Den nye professionsbacheloruddannelse vil erstatte
og bygge videre på denne uddannelse.
Kernestoffet i den nye professorionsbachelor vil (på linje med den nuværende
bacheloruddannelse) være den kunstneriske beherskelse af materialerne glas
og keramik, i spændingsfeltet mellem brugskunst og kunstobjekt.
RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som fastsat i bekendtgørelse nr. 852 af 3. juli 2015, bilag 4.
RUVU bemærker, at den ansøgte professionsbacheloruddannelse skal erstatte den eksisterende bacheloruddannelse i kunsthåndværk med titlen: Craft:
Glass & Ceramics.
RUVU har noteret sig, at dimittendernes arbejdsmarked er begrænset, men
finder, at ansøgningen har godtgjort, at omlægningen vil understøtte en styrkelse af uddannelsens fremtidige erhvervsrelevans.
RUVU har endvidere noteret sig, at omlægning af uddannelsen skal ses som
en opfølgning på kunstudvalgets anbefalinger.

SFU’s indstilling til M:

Ansøgningen indstilles til godkendelse med henvisning til RUVU’s vurdering.

Takstforslag:

Uddannelsen takstindplaceres til: Ingen grundet pulje.
Aktivitetsgruppekode: 6700.
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