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Afgørelse på ny uddannelse afventer 

 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført 

prækvalifikation af Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arki-

tektur, Design og Konserverings (KADK) ansøgning om godkendelse af ny 

uddannelse truffet følgende afgørelse:  

 

Afgørelse på ny kandidatuddannelse i byggeteknik og  

arkitektonisk projektering afventer 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 20 i bekendtgørelse nr. 205 af 13. marts 

2018 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og god-

kendelse af videregående uddannelser. 

 

Uddannelses- og Forskningsministeren er positiv overfor, at KADK udvikler 

videreuddannelsesmuligheder målrettet bygningskonstruktører. Ministeren 

er således indstillet på, at godkende ansøgningen om kandidatuddannelsen 

i byggeteknik og arkitektonisk projektering, hvilket også er i tråd med RU-

VU’s indstilling til ministeren (se bilag nedenfor).  

 

Ministeren er dog også opmærksom på, at RUVU i deres vurdering angiver, 

at det er RUVU’s opfattelse, at KADK med fordel i stedet kunne ansøge om 

en masteruddannelse, hvilket skønnes at være en mere relevant videreud-

dannelsesmulighed for den nævnte målgruppe. 

 

I lyset af det specielle forløb i forbindelse med prækvalifikationsprocessen 

– herunder ikke mindst KADK’s sene ønske om at trække den allerede ind-

sendte ansøgning om en masteruddannelse, vil ministeriet derfor bede 

KADK om en nærmere redegørelse. I redegørelsen bedes KADK præsentere 

sine overvejelser omkring ansøgningen om en kandidatuddannelse og be-

kræfte, at KADK finder, at den ansøgte kandidatuddannelse vil være den 

rigtige efteruddannelsesmulighed for bl.a. bygningskonstruktører (evt. i 

kombination med en senere ansøgning om en masteruddannelse). 
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Når ministeriet har modtaget svar fra KADK på ovennævnte spørgsmål vil 

sagen blive forelagt Uddannelses- og forskningsministeren med henblik på 

en endelig afgørelse i sagen. 

 

Såfremt KADK har spørgsmål til afgørelsen og det videre arbejde bedes I 

kontakte Mia Wallin i kontoret for Forskning og Forskningsbaserede Ud-

dannelser på mail: miw@ufm.dk eller telefon: 72 31 80 27. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Jørgen Prosper Sørensen 

Chefkonsulent   
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Bilag: RUVU’s vurdering 

 

 

 

Nr. A4 - Ny uddannelse – prækvalifikation 
(forår 2019) 

Status på ansøgningen:  
Afventer 

Ansøger og udbudssted: 
 

Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, design og Konservering (KADK) 

Uddannelsestype: 
 

Kandidatuddannelse 

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 

Kandidat i Byggeteknik & Arkitektonisk Planlægning 

Den uddannedes titler på 
hhv. da/eng: 

- Cand. Tech. Byg 
- Master of Science (Msc) in Architectural Technology 

Hovedområde: Kunstneriske område Genansøgning: 
(ja/nej) 

Nej 

Sprog: 
 

Dansk Antal ECTS: 120 ECTS 

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

http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d14e7866 

Om uddannelsen: indhold 
og erhvervssigte 

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

Beskrivelse af  
uddannelsen: 

Formålet med uddannelsen er at give studerende indsigt og erfaring med 
arbejdsmetodiske redskaber og vigtige elementer i det teoretiske og hi-
storiske vidensgrundlag som arkitekten skaber ud fra.  
 
Uddannelsen skal give tværfaglig dialog og forståelse på baggrund af 
studier af sammenhænge mellem helhed og detalje, mellem teknik, kon-

struktion, materiale og form.  
 
Uddannelsen skal samtidig bidrage til, at den studerende evner at udvikle 
og kombinere tekniske principper med de bevidste designmæssige valg 
og sætte den studerende i stand til at reflektere forskellige formgiv-
ningsmuligheder i forhold til udvalgte bygningsdele og bygningsfunktio-
ner. 

 

RUVU’s vurdering på 
møde d. 7. marts 2019 

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som fastsat i be-
kendtgørelse nr. 205 af 13. marts 2018, bilag 4. 
 
RUVU anerkender, at der er tale om en relevant videreuddannelsesmulig-

hed for bygningskonstruktører, og at der tidligere er bevilget 1 mio. kr. i 
udviklingsmidler til at udvikle videreuddannelsesmuligheder målrettet 
bygningskonstruktører. 
 
Umiddelbart er det dog RUVU’s opfattelse, at KADK med fordel i stedet 
kunne ansøge om en masteruddannelse, hvilket skønnes at være en mere 

relevant videreuddannelsesmulighed for den nævnte målgruppe. 
 

http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d14e7866

