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Journalnr.: 002742 Ledelsessekretariatet UH 

 Indstilling til bestyrelsesseminar den 23. og 24. 
oktober 2013 
 

 Vedr. punktet om status for visions- og strategiarbejdet  

 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om status for arbejde med KADK’s vision og strategi for 2013-
2015.  

 
 
 

Bilag:  

- Dynamisk opfølgning på implementering af KADK Strategi 2013-2015 og opfølgning på 
udviklingskontrakt med uddannelsesministeriet 

- Bilag til dynamisk opfølgning på KADK Strategi 2013-2015 

 

Sagsbehandlere:  
 
Svend Lawaetz 
Prorektor 
 
 





Videnskab

Pakke status eVt. bemærkning

1 Styrket kernefaglighed og robuste forskningsmiljøer Mål om øgede eksterne F/U bevillinger - under pres

2 Tværdisciplinær synergier ved ny viden med alliancer Planmæssigt

3 International viden kompetencer Planmæssigt - ikke igangsat

kunst
Pakke status eVt. bemærkning

4 Synlig kunstnerisk profil og kunsterisk udvikling Planmæssigt

5 Levende kunsterisk/kulturelt campusmiljø Planmæssigt

Praksis
Pakke status eVt. bemærkning

6 Tættere dialog med praksis og erhverv Planmæssigt

7 Model for efter- og videreuddannelse Planmæssigt og kun delvis igangsat

nYe rammer

Pakke status eVt. bemærkning

8 Ny faglig struktur Planmæssig 

9 Styrket synlighed Navne/lovproces forsinker proces for visuelt identitet

10 Kvalitetsudvikling Planmæssigt - og kun delvis igangsat

11 En samlet administrativ enhed Planmæssigt

dYnamisk oPfølgning På imPlementering 
af kadk strategi 2013-2015 og oPfølgning  
På udViklingskontrakt med uddannelsesministeriet

Implementering forløber planmæssigt Implementering er udfordret Der er problemer med implementeringen
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Journalnr.: 002742 Ledelsessekretariatet UH/LDL 

 Indstilling til bestyrelsesseminar den 23. og 24. 
oktober 2013 
 

 Punkt vedr. vision for en strategi for hhv. internationalisering og 
samarbejde med aftagere 

 
Sagsfremstilling: 
 
KADK’s vision og strategi for 2013-2015 blev godkendt i marts 2013, og strategiens målsætninger er i 
foråret blevet udfoldet i en strategi for hver enkelt af KADK’s skoler. Som opfølgning på dette 
strategiarbejde har bestyrelsen på seneste bestyrelsesmøde d. 28. august 2013 besluttet, at der er et 
særligt behov for at få påbegyndt arbejdet med en mere langsigtet strategi for skolens samarbejde med 
aftagerne samt en strategi for internationalisering.  

Til indstillingen er vedlagte to notater om hhv. visioner for samarbejde med aftagerne og visioner for en 
internationalisering. Notaterne er udarbejdet som diskussionsoplæg og stiller det grundlæggende 
spørgsmål om hhv. hvor meget samarbejde med aftagerne, og hvor meget internationalisering, der skal 
til, for at forsknings- og læringsmiljøerne har tilstrækkelig kvalitet. Det indstilles til bestyrelsen, at de 
på baggrund af notaterne drøfter de to oplæg nærmere med henblik på at angive et visions- og 
ambitionsniveau, samt at bestyrelsen drøfter og evt. prioriterer de fremlagte pejlemærker.  

KADK’s rammebetingelser betyder, at en diskussion i udgangspunktet må tage afsæt i et fald i 
bevillingerne, og at en øget satsning på et område skal prioriteres i forhold til de eksisterende 
aktiviteter.    

Rektoratet vil udarbejde en sammenfatning af konklusionerne. Denne vil fungere som afsæt for et mere 
målrettet arbejde med KADK’s eksisterende vision og strategipakker og for arbejdet med at forberede 
den vision, der skal gælde fra 2016 og frem.  

 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter de to vedlagte notater om hhv. samarbejde med aftagerne og 
internationalisering med henblik på at angive et visions- og ambitionsniveau samt at bestyrelsen drøfter 
og evt. prioriterer de fremlagte pejlemærker. En proces for disse drøftelser vil blive fremlagt på 
seminaret. 
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Bilag:  

- Notat vedrørende visioner for KADK’s internationaliseringsstrategi 

- Notat vedr. visioner for KADK’s strategi for samarbejde med aftagere 

Notaterne indeholder en række markerede links til relevant baggrundslitteratur og 
myndighedsrapporter m.v., som kan være af interesse for bestyrelsen. Disse links aktiveres ved at klikke 
på dem. 

 

 
Sagsbehandlere:  
 
Uffe Hundrup 
Udviklingsmedarbejder 
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 Vision for KADK’s internationaliseringsstrategi  
 Oplæg til KADK’s bestyrelsesseminar d. 23.-24. oktober 2013 

 
Indledning 
Notatet lægger op til en drøftelse af, i hvilken grad KADK’s forskning og uddannelser skal 
internationaliseres. Ifølge KADK’s vision skal vi være en synlig og førende international forsknings- og 
uddannelsesinstitution, der samtidig er kendetegnet ved sine nordiske særkender og værdier. 

Allerede i dag nyder KADK stor international anerkendelse og internationale studerende, undervisere 
og forskere, der kender skolen, fremhæver bl.a. campusmiljøet med gode værkstedsfaciliteter, den 
særlige didaktiske tilgang med fokus på én til én laboratorie- og tegnebordsundervisning, den 
kunstneriske profil og den særlige nordiske tilgang til formgivning, baseret på velfærdsstatens værdier, 
som værende væsentlige og attraktive kvaliteter ved skolens uddannelser. KADK påtager sig allerede i 
dag et ansvar for den globale udvikling. 

Øget internationalisering skal bidrage til at fastholde og udvikle det højeste niveau, der kendetegner 
skolens forskning, praksis- og forskningsbaserede uddannelser og den kunstneriske 
udviklingsvirksomhed, bl.a. gennem benchmarking. En øget internationalisering skal også sikre, at 
KADK’s aktiviteter er relevante i en international kontekst og har en tilstrækkelig kritisk masse til at 
levere forskning og kandidater på et sådan internationalt højt niveau, at det kan bidrage til at løfte 
branchens udfordringer og tage konkurrencen op på et stigende internationalt jobmarked. Dansk 
eksport udgør f.eks. 54 % af bruttonationalproduktet. Der er ingen tvivl om, at vækst og velfærd 
afhænger af at være en attraktiv partner. Det handler bl.a. om at have en høj bevidsthed om egen 
merværdi. 

Det er åbenlyst, at der er mange fordele ved internationalisering, men det er også åbenlyst, at der er tale 
om et dilemma. Lidt karikeret, så forholder det sig sådan, at jo mere man fokuserer på internationale 
aktiviteter og dermed anlægger et internationalt ”sprog”, jo færre ressourcer har man til at fordybe sig i 
det særlige nordiske. Konkret betyder det f.eks., at hver gang KADK sender en studerende i 
international praktik, så er det på bekostning af en studerende i praktik på en dansk arbejdsplads.  

En kommende vision for internationalisering må nødvendigvis anvise en balance, men spørgsmålet er, 
hvor meget KADK skal vægte hhv. den internationale horisont med fokus på at ”kende verden” overfor 
aktiviteter, som giver en forståelse af det særlige nordiske og udviklingen af denne tilgang? Hvor på 
vægtstangen skal vi placere os? 

Notatet vil i det følgende nærmere beskrive nogle af de udfordringer og muligheder, som KADK står 
over for, give en status på de tre skolers igangværende internationaliseringsindsats samt beskriver de 
overordnede rammebetingelser som skolen er underlagt, og som har afgørende betydning for det videre 
arbejde. Med baggrund i dette er der afsluttende opsummeret en række relevante pejlemærke for en 
fremadrettet internationaliseringsindsats. Pejlemærkerne er til videre drøftelse i bestyrelsen. 
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Internationaliseringens udfordringer og muligheder  
KADK’s uddannelser har altid haft et internationalt udsyn og en åbenhed i forhold til at søge inspiration 
og fornyelse udefra. En ny internationaliseringsstrategi kommer således til at bygge videre på et solidt 
grundlag, hvor KADK's uddannelser, forskning og kunstneriske udviklingsarbejde allerede nyder stor 
international anerkendelse, og alle tre skoler leverer kandidater med viden og kompetencer på et 
internationalt højt niveau. 

En stadig mere globaliseret verden stiller dog hele tiden nye krav til KADK, og ikke mindst KADK’s 
omverden. Krav som bl.a. bunder i den øgede konkurrence og foranderlighed som globaliseringen 
medfører, hvor nye ideer og produkter hele tiden udvikler sig, og hvor produkters levetid som følge 
heraf blive stadig mindre. Arbejdskraften er blevet mere mobil, og danske og udenlandske arkitekter, 
designere og konservatorer har i stigende grad mulighed for at finde arbejde på et internationalt 
jobmarked, hvor de indgår i en øget konkurrence med hinanden. Med globaliseringen anfægtes også 
den vestlige verdens hidtidige ”designmonopol”, og det stiller øgede krav til bevidstheden om egne 
særkender, og til evnen til at kunne indgå i nye sammenhænge. Globaliseringen stiller med andre ord 
store krav til de faglige profiler og kompetencer, som kandidater fra KADK skal besidde for at kunne 
klare sig i den internationale konkurrence.  
 
Det danske marked er lille og konjunkturfølsomt. Det kan derfor være svært at opretholde stabil 
indtjening og at opretholde specialviden. Mange spændende udviklingsopgaver ligger på større 
markeder. 
 
Den globale udvikling fordrer, at KADK fortsat leverer uddannelse, forskning og kunstnerisk 
udviklingsarbejde på et højt internationalt niveau, og at KADK i højere grad kaster sig ind i den globale 
konkurrence med andre uddannelsesinstitutioner om at tiltrække de mest kvalificerede studerende, 
undervisere og forskere. Det kræver samtidig, at skolen adresserer og drøfter de udfordringer, der er i 
forhold til f.eks. at skabe et internationalt forsknings- og læringsmiljø, at drøfte hvordan vi styrker den 
internationale mobilitet og rekruttering, og ikke mindst hvilke strategiske uddannelses- og 
forskningssamarbejder og -netværk, der skal satses på fremadrettet, uden at skolen mister sit særkende.  
 
Status for internationaliseringen på KADK 
Med KADK’s strategi for 2013-15 har skolerne fået et samlet udgangspunkt for et videre 
internationaliseringsarbejde, og de overordnede internationaliseringsmålsætninger er i foråret 2013 
blevet udfoldet på skoleniveau. For arkitektskolen gælder desuden, at arbejdet løbende bliver vurderet 
af et internationaliseringsudvalg som har til opgave at kommer med forslag til en yderligere 
kvalitetsudvikling af uddannelsen.   
 
Et overordnet punkt i skolernes internationaliseringsarbejde er sprogpolitikken. Skolerne har, som det 
er i dag, ikke en samlet sprogpolitik udover den fælles administrative understøttelse af viden og 
informationer på engelsk via skolens intranet. Som eksempel på skolernes forskellige praksis kan 
nævnes, at Arkitektskolen har fire engelsksprogede kandidatuddannelser. De øvrige 
kandidatuddannelser på Arkitektskolen har i et vist omfang også mulighed for at udbyde kurser på 
engelsk til udvekslingsstuderende. Alle Designskolens kurser er pr. definition engelske, men udbydes 
kun på engelsk såfremt, der er efterspørgsel. Konservatorskolen modtager Erasmus/Sokrates 
studerende og udbyder et begrænset udvalg af kurser på engelsk. En fremtidig prioritering af 
internationalisering ved KADK hænger derfor nøje sammen med en fælles overordnet sprogpolitik, der 
dækker uddannelserne, forskningen og det administrative område. 
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Sammenfatning  
En drøftelse i bestyrelsen står, som tidligere beskrevet, mellem to modeller – her stillet skarpt op. Den 
ene model tager udgangspunkt i en begrænset internationaliseringsindsats og en højere grad af fokus på 
det danske/nordiske. Den anden model tager udgangspunkt i en fuldt omfattende internationalisering. 
Modellerne har en række fordele og ulemper og er hinandens modsætninger, og en satsning på den ene 
model kan dermed have betydning for indsatsen på den anden model. Som præsenteret kan en 
kommende internationaliseringsstrategi derfor ikke tage udgangspunkt i ”mere af det hele”, men må 
bygge på en velovervejet vægtning og prioritering af udvalgte målsætninger og indsatser.  

Med udgangspunkt i beskrevne internationale udfordringer og muligheder, de tre skolers nuværende 
internationaliseringsindsats samt KADK’s rammebetingelser, er der nedenfor oplistet en række forslag 
til overordnede pejlemærker for en internationaliseringsstrategi:    
 
Forslag til pejlemærker for en kommende internationaliseringsstrategi: 
 

1. Mobilitet af studerende, undervisere og forskere (ind- og udgående) 
En stærk internationaliseringsindsats har ikke blot en målsætning om øget udveksling og 
international praktik af studerende, men også en høj grad af fokus på, hvordan forskningen 
og uddannelserne kan styrkes gennem en øget ind- og udgående mobilitet af gæsteforskere og 
-undervisere. 
 

2. Rekruttering af studerende, undervisere og forskere (ind- og udgående) 
En højnelse af kvaliteten i forsknings- og læringsmiljøerne ved KADK skal i højere grad ske 
gennem strategisk rekruttering og fastansættelse af undervisere og forskere med 
international baggrund og gennem større grad af f.eks. udstationering af undervisere og 
forskere fra KADK. Der skal ligeledes være fokus på rekruttering af de bedste internationale 
studerende og mulighederne for at tiltrække flere betalingsstuderende.       
 

3. Internationalt forpligtende uddannelsessamarbejder 
Internationale netværk og samarbejdsaftaler udgør allerede i dag en væsentlig indsats. KADK 
bør i højere grad vælge strategiske satsninger, der kan styrke de interne forsknings- og 
læringsmiljøer.  
 

4. Uddannelser udbudt på internationale markeder 
Den internationale udvikling går mod, at flere og flere af de større universiteter udbyder 
uddannelser i udlandet, og en række nye internationale samarbejdsformer er i stigende grad 
blevet mere almindelige – f.eks. joint programmes/dobbelt-programmer, samarbejder via 
internationale uddannelsescentre eller udbud på eget campus i udlandet.   
 

5. Internationalt forpligtende forskningssamarbejder 
Internationale forskningsnetværk og samarbejdsaftaler er væsentlige for udviklingen af 
KADK’s forskning og kvaliteten af den forskningsbaserede undervisning som KADK tilbyder. 
KADK bør i højere grad vurdere om samarbejdsaftalerne er i overensstemmelse med KADK’s 
satsningsområder, og vurdere hvordan nye formelle samarbejder kan udvikles.  
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6. Sprogpolitik og interkulturelle kompetencer 

En fortsat internationalisering af KADK’s forsknings- og læringsmiljøer hænger nøje sammen 
med udarbejdelsen af en fælles overordnet KADK-sprogpolitik, hvori niveauet for anvendelse 
af engelsk i administrationen og som undervisnings- og forskningssprog er fastlagt, og 
tilpasset det øvrige visions- og ambitionsniveau. Sprogpolitikken danner dermed rammen om 
en drøftelse af, hvorvidt eller i hvor høj grad KADK skal anvende engelsk som ”corporate” 
sprog.  
 
 
 

Faktabox - KADK’s rammer for internationaliseringsarbejdet 
KADK er underlagt en række politiske rammebetingelse, der er med til at angive retningen for skolens 
internationaliseringsarbejde – herunder den politiske flerårsaftale, udviklingskontrakt 2013-14, 
regeringens design- og arkitekturpolitikker, uddannelsespolitiske strategier og indsatser, konkrete 
målsætninger fra regeringens nylige vækstrapport for de kreative erhverv m.m.  

KADK’s uddannelser er også underlagt en række internationale politiske rammer. Især EU’s 
professionsdirektiv (arkitektur) og Bologna-processen med sine krav om en harmonisering af 
uddannelsesstrukturer, indførelse af ECTS, kvalifikationsramme og akkreditering har haft stor 
indvirkning på KADK’s uddannelser og de øvrige danske uddannelsesinstitutioner gennem de seneste 
mange år. 

Der er generelt et stort politisk fokus på internationalisering af de videregående uddannelser i disse år, 
og blandt de mere centrale politiske tiltag kan nævnes, at Kulturministeriet i samarbejde med 
Kulturministeriets Rektorer (KUR) i februar 2012 udgav publikationen: ”Internationalisering ved de 
kunstneriske og kulturelle uddannelser” (forarbejdet blev til i 2011, mens KADK’s uddannelser fortsat 
hørte under Kulturministeriets ressort). Sidenhen har regeringen i juni 2013 under overskriften: ”Øget 
indsigt gennem globalt udsyn” lanceret den første af to handlingsplaner for en styrket 
internationalisering af de videregående uddannelser i Danmark.  
Ifølge handlingsplanen er regeringens overordnede målsætninger for en styrket internationalisering, 
at: 

1. Flere studerende på de videregående uddannelser skal have studie- eller praktikophold i 
udlandet. 

2. Danske videregående uddannelsesinstitutioner skal have stærkere internationale 
læringsmiljøer. 

3. De studerende skal have styrkede fremmedsprogskompetencer. 

Ovennævnte tiltag og rammebetingelser udgør samlet set væsentlige forudsætninger i forbindelse med 
udviklingen af en ny internationaliseringsstrategi. Dertil kommer, at dele af regeringens handlingsplan 
for en øget internationalisering forventes at blive indarbejdet i KADK’s kommende udviklingskontrakt.  

 
 

 
 

http://kum.dk/servicemenu/publikationer/2012/internationalisering-ved-de-kunstneriske-og-kulturelle-uddannelser/
http://kum.dk/servicemenu/publikationer/2012/internationalisering-ved-de-kunstneriske-og-kulturelle-uddannelser/
http://fivu.dk/publikationer/2013/filer-2013/oget-indsigt-gennem-globalt-udsyn-1.pdf
http://fivu.dk/publikationer/2013/filer-2013/oget-indsigt-gennem-globalt-udsyn-1.pdf
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 Journalnr.:002742  Sidsel Nygård 

 

 Visioner for KADK’s strategi for samarbejder med 
aftagere 
 

 Oplæg til KADK’s bestyrelsesseminar d. 23-24. oktober 2013 

 

Indledning 
Notatet lægger op til en drøftelse af, hvorledes og i hvilket omfang en strategi for samarbejdet med 
aftagerne kan højne kvaliteten af forskning og uddannelse. Det fremgår af KADK’s vision, at vi skal 
understøtte KADK som en profileret institution, der skaber kandidater og viden, som former fremtiden, 
samfundet og kulturarven og udspringer af en unik kobling mellem videnskab, praksis og kunstnerisk 
udvikling. 

Allerede i dag er KADK en professionsnær uddannelsesinstitution og alle tre skoler har et tæt 
samarbejde med aftagerne. KADK er præget af et stærkt værdisæt funderet i den danske designtradition 
og kultur og kandidaterne kan indgå i en lang række professionelle og kulturelle sammenhænge. KADK 
anerkender vigtigheden af, at der ikke er tale om envejskommunikation, men at der f.eks., jf. teorien om 
Triple Helix, er tale om en dialog mellem samfund, forskning og erhvervsliv. 

Fokus på aftagerne sikrer, at der på KADK udvikles relevante løsninger på nogle af de store 
samfundsmæssige udfordringer. Den viden KADK producerer, skal komme samfundet til gode. Det sker 
i dag gennem en bred vifte af aktiviteter fra offentlig debat til interdisciplinær forskning. Fokus på 
aftagerne må også formodes at højne beskæftigelsen for kandidater og ph.d.’ere og omsætningen af 
forskningsbaseret viden til innovation.  

Det er åbenlyst, at der er mange fordele ved at fokusere på aftagerne, men det er også åbenlyst, at der er 
tale om et dilemma. Lidt karikeret, så forholder det sig sådan, at jo mere man fokuserer på aftagernes 
behov (f.eks. anvendt forskning), som ofte har en kort tidshorisont, jo færre ressourcer har man til at 
beskæftige sig  med de forhold, som har en længere tidshorisont (grundforskning/kunstnerisk 
udviklingsvirksomhed). Man kan, groft sagt, vælge mellem en strategi som går ”udefra og ind” eller man 
kan vælge en strategi som går ”indefra og ud”. Debatten om kvaliteten i AU’s humanistiske uddannelser, 
som bygger på den såkaldte Ålborgmodel med problembaseret læring, viser dette skisma. AU er kendt 
som værende landets førende universitet, hvad angår overførsel af viden fra universitet til erhvervsliv. 
Kritikken går på, at de studerende læser for få originaltekster, altså at deres kompetencer ikke er spidse 
nok. Et andet eksempel kunne være, at hvis den studerende bruger tid på at lære al den nyeste tegning-
software til perfektion (og dermed være en attraktiv medarbejder for en virksomhed her og nu), så kan 
han ikke samtidig bruge tid på en dyb forståelse af, hvad digitalisering af tegninger betyder for 
formgivningen (og dermed potentielt medvirke til at rykke virksomheden hen mod en anden 
arbejdsmetode eller et andet marked, hvor denne software ikke er relevant). 

En kommende vision for samarbejder med aftagerne må nødvendigvis anvise en balance, men 
spørgsmålet er, hvor meget KADK skal vægte hhv. den aftagerrettede horisont med fokus på relevans 
her og nu og samarbejdsrelaterede kompetencer overfor aktiviteter af mere grundlæggende, langsigtet 
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karakter, som gør de studerende i stand til at agere på et arbejdsmarked, som med sikkerhed er 
anderledes om 5 år, end det er i dag? 

Notatet vil i det følgende beskrive de overordnede rammebetingelser, udfordringer og muligheder, som 
KADK står overfor og give en status på de tre skolers igangværende samarbejder med erhvervet. Med 
baggrund i dette er der afslutningsvis listet en række pejlemærker for en fremadrettet indsats. 

 

Udfordringer og muligheder  
Vi lever i en globaliseret verden, hvor store og meget komplekse samfundsudfordringer, f.eks. indenfor 
klima og velfærd, fordrer innovative løsninger, der går på tværs af fagligheder og landegrænser og 
kræver tæt og øget samarbejde mellem videninstitutioner, den offentlige sektor og private 
virksomheder.  Virksomheder lever i stadig kortere tid, og det samme gælder for deres produkter. Der 
er kort vej fra udvikling til produktion og hurtig fornyelse af produktporteføljen. 

På grund af den økonomiske situation hersker der p.t. i Danmark en meget offensiv vækstdagsorden, og 
der er et særligt politisk fokus på den kreative sektors betydning og krav til, at denne skal kunne bidrage 
til vækst og innovation i samfundet. Samtidig er arbejdsløsheden for arkitekter og designere alt for høj, 
hvilket set i et samfundsøkonomisk og professionsorienteret perspektiv, harmonerer dårligt med 
målsætningen om vækst, udvikling og bred faglig forankring og indflydelse i samfundet. 

Samtidig ændrer arbejdsmarkedet sig, og der er en stigende grad af international mobilitet, hvad angår 
både studerende, kandidater og forskere. Derudover er der konkurrence fra andre faggrupper og 
nationaliteter på det nationale arbejdsmarked, hvilket stiller krav til KADK’s kandidaters faglige profil.  

Der er også særligt politisk fokus på, hvordan man i Danmark kan omsætte forskning til innovation i 
både den offentlige og i den private sektor. I forhold til øvrige OECD-lande, halter Danmark bagud med 
hensyn til antallet af virksomheder, der eksporterer vidensbaserede produkter samt antallet af 
innovative virksomheder generelt. Fokus på innovation er både en udfordring og en mulighed for 
KADK, der ikke har en politik på området lige nu. 

Med regeringens oprettelse af Danmarks Innovationsfond, der har et årligt budget på 1,5 mia. kr. og 
med initiativet INNO+ kan der potentielt være nogle helt nye muligheder for KADK i forhold til at blive 
langt mere aftagerrettede på forskningsområdet. 

Der er skærpet opmærksomhed på vækst- og udviklingspotentialet i de små og mellemstore 
virksomheder, i hvilken gruppe de fleste design- og arkitektvirksomheder befinder sig. Disse 
virksomheder har typisk ikke tradition for og ressourcer til at investere i forskning og udvikling, og hvor 
forskningen ofte har et langt tidsperspektiv, er der i de mindre virksomheder behov for hurtige og 
anvendelige resultater. En yderligere udfordring lige nu er, at erhvervet ofte ikke har tilstrækkeligt 
kendskab til den forskning, der foregår på KADK, og at ErhvervsPhD-studerende og de samfinansierede 
ph.d.’ere, forsvinder fra KADK efter endt uddannelsesforløb. 

Samtidig ses en stigende tendens til, at der stilles krav om erhvervsdeltagelse ved eksternt finansierede 
projekter – særligt i forhold til finansiering med EU-midler, hvilket stiller krav til et stærkt netværk 
med erhvervet samt ekspertise til at lave ansøgninger, der kan klare sig i den internationale 
konkurrence.   
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Status for samarbejder med aftagere   
Med KADK’s strategi for 2013-15 har skolerne fået et samlet udgangspunkt for det videre samarbejde 
med aftagerne, og de overordnede samarbejdsmålsætninger er i foråret 2013 blevet udfoldet på 
skoleniveau (skolestrategier). For hver af de tre skoler er der desuden nedsat et aftagerpanel. 

For studerende på KADK styrkes praksiskompetencer f.eks. gennem målrettede kurser, gennem 
studieprojekter (svarende til AU’s Ålborgmodel), gennem praktikforløb, gennem kvote 2-optag og 
gennem konkurrencer. Endelig er uddannelsernes teoretiske og praktiske indhold tonet af, at de sigter 
mod praktisk anvendelse, samt at et stort antal undervisere, der udøver faget i praksis, eller er aktivt 
involveret i en række faglige netværk. 

For forskningen gælder det, at KADK har succes med at opnå finansiering til ErhvervsPhD’ere og 
samfinansierede Ph.d.’ere.  I flere seniorforskningsprojekter indgår partnere fra erhvervslivet, dog ofte 
uden økonomi involveret. KADK indgår i innovationsnetværk. Nogle af skolens forskere har gjort brug 
af den såkaldte videnkupon-ordning, og forskere indgår i samarbejder med offentlige institutioner, 
museer mv. samt bidrager qua forskningsformidling til oplysning til gavn for samfundet. 

Udover de før nævnte aktiviteter i relation til forskning og uddannelse rækker KADK også ud mod 
aftagerne på en række andre områder, bl.a. via løbende dialog med uddannelsernes 
interessenter/faglige organisationer, via konferencer, symposier og udstillinger, og derudover har 
KADK’s bibliotek kontakt til aftagerne.  

 

Sammenfatning og pejlemærker 
Som nævnt indledningsvis kan KADK operere indenfor et felt, der spænder mellem en indre- og en 
ydrestyret skole. Begge modeller har en række konsekvenser, hvor fordele ved den ene ofte udgør 
ulemper for den anden. I realiteten skal KADK finde en balance, der giver flest mulige fordele ved begge 
strategier. Men hvor på denne vægtstang skal vi placere os? 

For at nuancere billedet og finde en vægtning, der giver mening i en KADK sammenhæng, er det 
nødvendigt at kunne drøfte de særskilte områder, hvor der finder samarbejder sted, og hvor 
konsekvenserne af enten den ene eller den anden tilgang vil være meget forskellige og retningsgivende 
for KADK’s profil. 

Forslag til pejlemærker for en kommende strategi for aftagersamarbejder: 
1. Forskningssamarbejder; herunder innovationskonsortier, større nationale og 

internationale forskningsprojekter, innovationsnetværk, forsknings- og 
udviklingskonsortier, ErhvervsPhD, Videnpilot, Videnkupon og konsulentrådgivning. 
Relevante drøftelsespunkter kunne være; Strategiske samarbejdspartnere (store internationale 
konsortier, nationale SMV´er), graden af ekstern finansiering, graden af erhvervsrettet 
forskning, formidling af viden mellem KADK og erhverv, kommercialisering og eksport af 
viden, ansættelsesformater.  

2. Undervisningssamarbejder; herunder projektsamarbejder med erhvervet, 
undervisningssamarbejder med uddannelsesinstitutioner med merkantilt/teknisk fokus, 
gæsteundervisere samt VIP´ere med praksisforankring. 
Relevante drøftelsespunkter kunne være; omfanget af samarbejder alle projekter, alle 
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kandidatprojekter, afgangsprojekter, en procentdel på alle institutter osv.), vægtningen af 
praksis i opgaver, graden af samarbejder (ad hoc versus langvarige forpligtende samarbejder), 
krav til den faglige bredde (undervisere, virksomheder og censorer), strategiske samarbejder 
på institutionsniveau versus personbårne ad hoc prægede samarbejder, rekrutteringsstrategi 
og ansættelsesformater. 
 

3. Praktik, herunder danske studerende i DK og udlandet, men også udenlandske studerende i 
praktik i en dansk virksomhed. 
Relevante drøftelsespunkter kunne være; obligatorisk praktik, placering af praktikperioden, 
udbytte af og krav til praktikperioden (KADK + praktiksted), sammenhæng med praktik, 
uddannelseselementer og efteruddannelsen samt bredden i praktikudbuddet. 
 

4. Efter/videreuddannelse, herunder masterprogrammer, diplommoduler, +2 m.m. 
Relevante drøftelsespunkter kunne være; samarbejde med erhvervet omkring udvikling af 
efter/videreuddannelse, samtænkning af uddannelse og efter/videreuddannelse, relation 
mellem uddannelse og formaliserede uddannelsesforløb som diplommoduler og+2. 
 

5. Overgang uddannelse/erhverv; herunder alumne, mentorordning, inkubatormiljøer, 
karrieremodning og matchmaking. 
Relevante drøftelsespunkter kunne være; samlet karriereværksted overfor decentral indsats, 
større samarbejder med f.eks. CAKI, Vækstcentrene og lign. overfor ren KADK platform. 
 

6. Strategisk dialog med uddannelserne interessenter, herunder formel dialog med 
erhvervet samt ad hoc samarbejder med fagenes organisationer og netværk. 
Relevante drøftelsespunkter kunne være; dialog om udvikling af uddannelse, forskning, 
praktik, efter-/videreuddannelse samt overgang uddannelse/erhverv, videnopbygning og  
-udveksling til SMV, strategisk udbygning af bredden af dialogparter, samarbejde om 
synlighed.  

 
 
 
 
Fakta Box - Rammer for samarbejde med erhvervet 

KADK er underlagt en række politiske rammebetingelser, der er styrende i forhold til KADK’s arbejde 
med erhvervssamarbejder – p.t opereres med den politiske flerårsaftale for 2011-2014,  
Udviklingskontrakt 2013-2014, regeringens design- og arkitekturpolitikker samt uddannelsespolitiske 
strategier. Derudover gennemfører KADK egne strategipakker, der er beskrevet i KADK’s strategi 
2013-2015.  

I de senere år er der opstået et øget politisk fokus på den kulturelle sektors betydning i forhold til at 
styrke samfundets konkurrenceevne med særlig fokus på, hvordan de kreative erhverv kan bidrage til 
innovation og vækst. I december 2012 udkom Regeringens Innovationsstrategi Danmark 
Løsningernes land og i februar 2013 en særskilt vækstplan for de kreative erhverv og design Danmark 
i arbejde. Her peges der på, at uddannelse og forskning er vigtige faktorer i forhold til at bidrage til 
øget innovation, vækst og jobskabelse og at en tæt kobling til erhvervet spiller en vigtig rolle i forhold 
til dette.  

http://fivu.dk/aktuelt/temaer/innovationsstrategi
http://fivu.dk/aktuelt/temaer/innovationsstrategi
http://fivu.dk/aktuelt/nyheder/2013/regeringen-lancerer-vaekstplan-for-kreative-erhverv-og-design
http://fivu.dk/aktuelt/nyheder/2013/regeringen-lancerer-vaekstplan-for-kreative-erhverv-og-design
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I Innovationsstrategien skal ”Nye løsninger, Vækst og Beskæftigelse” tage afsæt i ”Globale 
udfordringer”, ”Stærke forskningskompetencer” og ”Stærke erhvervskompetencer”.  

Strategien har tre indsatsområder, hvor det første har fokus på, at det er samfundsudfordringer, der 
skal drive innovation, hvilket bl.a. kræver samarbejde mellem den offentlige og private sektor. Punkt to 
fokuserer på gensidig videnudveksling mellem virksomheder og videninstitutioner og mere effektive 
innovationsordninger, hvor et af delmålene er at fremme samarbejdet mellem 
uddannelsesinstitutioner og virksomheder om praksisnær innovation. Det sidste punkt handler om, 
hvordan en kulturændring i uddannelsessystemet med mere fokus på innovation skal øge 
innovationskapaciteten, hvilket bl.a. skal ske ved at udbrede praksiselementer på alle 
uddannelsesniveauer og ved at styrke Ph.d.’ernes innovations- og erhvervsrettede kompetencer.  

Også i regeringens vækstplan er der fokus på uddannelsesinstitutioners rolle, hvor et af de 
overordnede indsatsområder er, at væksten i de kreative erhverv skal understøttes af gode uddannelser 
og stærk forskning. Her pointeres vigtigheden af, at de videninstitutioner, som i overvejende grad 
uddanner til de kreative erhverv, har fokus på at understøtte væksten i erhvervene, hvilket bl.a. skal 
ske gennem stærk dialog, gensidig videndeling og partnerskaber med virksomheder, 
brancheorganisationer og netværk. 

INNO+ er et tema-katalog der peger på de væsentlige samfundsudfordringer, som Danmark står 
overfor. Det indeholder 22 temaer, hvoraf 3-4 vil blive udvalgt i forbindelse med dette års 
finanslovsforhandlinger og blive udformet som opslag i 2014. Opslagene vil invitere til indgåelse i 
større samfundspartnerskaber, hvor offentlige og private aktører samt forskningen, sammen skal 
bruge 3-4 år på at udvikle innovative løsninger, der skal ende i konkrete slutprodukter. 

KADK har bidraget væsentligt til kataloget gennem en aktiv inddragende proces i foråret 2013, og 
indsatsen har båret frugt. Dels er innovationsbegrebet blevet bredere end det oprindeligt snævre 
teknologisk fokuserede, derudover er flere af KADK’s indspil indskrevet i temaerne. 

Ovennævnte tiltag og rammebetingelser udgør samlet set væsentlige forudsætninger i forbindelse med 
udviklingen af en ny strategi for samarbejdet med erhvervet. 

 

http://fivu.dk/forskning-og-innovation/politiske-indsatsomrader/inno
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