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Kære Lene Dammand Lund 

 

På baggrund af gennemført prækvalifikation af Det Kongelige Danske 

Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konserverings (KADK) 

ansøgninger om godkendelse af nye udbud er der truffet følgende afgørelse: 

 

Godkendelse af nye udbud af bachelor- og kandidatuddannelse i arkitektur 

(Kalundborg) 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 20, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse om 

akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af 

videregående uddannelser (nr. 1558 af 2. juli 2021 med senere ændring). 

 

Med godkendelsen henstilles til, at KADK indgår i dialog med Uddannelses- og 

Forskningsstyrelsen med henblik på at følge op på KADK’s arbejde med at tone 

uddannelsen, herunder etablere samarbejder med lokale og regionale aktører, der 

kan fremme en forankring af uddannelsen i området og understøtte dimittendernes 

beskæftigelsesmuligheder. 

 

Da KADK er positivt institutionsakkrediteret, gives godkendelsen til umiddelbar 

oprettelse af udbuddet. 

 

Det er en forudsætning for godkendelsen, at uddannelsen og dennes studie-

ordning opfylder uddannelsesreglerne, herunder bekendtgørelse nr. 27 af 13. 

januar 2020 om uddannelser ved de videregående kunstneriske 

uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område med 

senere ændringer og bekendtgørelse nr. 85 af 20. januar 2022 om bekendtgørelse 

om adgang til videregående kunstneriske uddannelser tilrettelagt på heltid.  

 

Ministeriet har noteret sig, at udbudssproget er dansk, samt at bachelordimittender 

fra bacheloruddannelsen i arkitektur (Kalundborg) kan optages på 

kandidatuddannelsen i arkitektur (Kalundborg).  

 

Ansøgningerne er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud 

af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingerne er vedlagt som bilag. Ved 

spørgsmål til afgørelserne kan Uddannelses- og Forskningsstyrelsen kontaktes på 

pkf@ufm.dk. 

mailto:pkf@ufm.dk
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Med venlig hilsen 

 
Christina Egelund 

 

 

 

Bilag: 1 – RUVU’s vurderinger af ansøgningerne 
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Bilag 1 – RUVU’s vurderinger af ansøgningerne 

 

Nr. C1 – Nyt udbud – prækvalifikation 
(Efterår 2022) 

Status på ansøgningen:  
Godkendt 

Ansøger og 
udbudssted: 

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, 
Design og Konservering (Kalundborg) 
 

Uddannelsestype: Kandidatuddannelse 
 

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 

Arkitektur 

Den uddannedes 
titler på hhv. da/eng: 

- Cand. arch. (candidatus/candidate architecturae) 
- Master of Arts (MA) in Architecture 

Hovedområde: Kunstneriske område 
 

Genansøgning 
(ja/nej): 

Nej 

Sprog: Dansk 
 

Antal ECTS: 120 ECTS 

Link til ansøgning 
på pkf.ufm.dk: 

https://pkf.ufm.dk/flows/b01924ab75899bf4a60157647814b91
2  

Link – Uddannelses-
Guiden: 

https://www.ug.dk/uddannelser/bachelorogkandidatuddannelse
r/kandidatuddannelser/kunstneriskeuddannelser/arkitekt  

RUVU’s vurdering 
på møde d. 24. 
oktober 2022: 

RUVU vurderer, at ansøgningen ikke opfylder kriterierne som 

fastsat i bilag 4 i bekendtgørelse om akkreditering af 

videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af 

videregående uddannelser (nr. 1558 af 2. juli 2021 med senere 

ændring). 

RUVU bemærker, at udbuddet indgår i den politiske aftale om 

’Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele landet’. RUVU 

har noteret sig den politiske ambition, men RUVU har i sin 

vurdering, og som det følger af reglerne om prækvalifikation, 

alene forholdt sig til behov og relevans ved de pågældende 

uddannelser og udbud, herunder om disse elementer er 

tilstrækkeligt belyst og dokumenteret i ansøgningen. 

RUVU hæfter sig ved, at arkitektuddannelsen har høj 

dimittendledighed, og at ansøgningen ikke i tilstrækkelig grad 

dokumenterer et behov blandt de adspurgte virksomheder.  

Yderligere finder RUVU ikke, at ansøgningen i tilstrækkelig 

grad begrunder behovet for at placere et udbud af 

uddannelsen i Kalundborg, herunder hvordan KADK vil 

samarbejde med lokale og regionale aktører, der kan fremme 

en forankring af uddannelsen i området og understøtte 

dimittendernes beskæftigelsesmuligheder. 

 

  

https://pkf.ufm.dk/flows/b01924ab75899bf4a60157647814b912
https://pkf.ufm.dk/flows/b01924ab75899bf4a60157647814b912
https://www.ug.dk/uddannelser/bachelorogkandidatuddannelser/kandidatuddannelser/kunstneriskeuddannelser/arkitekt
https://www.ug.dk/uddannelser/bachelorogkandidatuddannelser/kandidatuddannelser/kunstneriskeuddannelser/arkitekt
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Nr. C2 – Nyt udbud – prækvalifikation 
(Efterår 2022) 

Status på ansøgningen:  
Godkendt 

Ansøger og 
udbudssted: 

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, 
Design og Konservering (Kalundborg) 
 

Uddannelsestype: Bacheloruddannelse 

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 

Arkitektur 

Den uddannedes 
titler på hhv. da/eng: 

- Bachelor (BA) i arkitektur 
- Bachelor of Arts (BA) in Architecture  

Hovedområde: Kunstneriske område 
 

Genansøgning 
(J/N): 

Nej 

Sprog: Dansk 
 

Antal ECTS: 180 ECTS 

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

https://pkf.ufm.dk/flows/b01924ab75899bf4a601576478147d3
b 
 

Link - 
UddannelsesGuiden
: 

https://www.ug.dk/uddannelser/bachelorogkandidatuddannelse
r/bacheloruddannelser/kunstneriskeuddannelser/arkitekt 

RUVU’s vurdering 
på møde d. 24. 
oktober 2022: 

RUVU vurderer, at ansøgningen ikke opfylder kriterierne som 

fastsat i bilag 4 i bekendtgørelse om akkreditering af 

videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af 

videregående uddannelser (nr. 1558 af 2. juli 2021 med senere 

ændring). 

RUVU bemærker, at udbuddet indgår i den politiske aftale om 

flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele landet. RUVU har 

noteret sig den politiske ambition, men RUVU har i sin 

vurdering, og som det følger af reglerne om prækvalifikation, 

alene forholdt sig til behov og relevans ved de pågældende 

uddannelser og udbud, herunder om disse elementer er 

tilstrækkeligt belyst og dokumenteret i ansøgningen. 

RUVU hæfter sig ved, at arkitektuddannelsen har høj 

dimittendledighed og at ansøgningen ikke i tilstrækkelig grad 

dokumenterer et behov blandt de adspurgte virksomheder.  

Yderligere finder RUVU ikke, at ansøgningen i tilstrækkelig 

grad begrunder behovet for at placere et udbud af 

uddannelsen i Kalundborg, herunder hvordan KADK vil 

samarbejde med lokale og regionale aktører, der kan fremme 

en forankring af uddannelsen i området og understøtte 

dimittendernes beskæftigelsesmuligheder. 

 

https://pkf.ufm.dk/flows/b01924ab75899bf4a601576478147d3b
https://pkf.ufm.dk/flows/b01924ab75899bf4a601576478147d3b
https://www.ug.dk/uddannelser/bachelorogkandidatuddannelser/bacheloruddannelser/kunstneriskeuddannelser/arkitekt
https://www.ug.dk/uddannelser/bachelorogkandidatuddannelser/bacheloruddannelser/kunstneriskeuddannelser/arkitekt

