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 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014 

 Sted: Schæffergården, Jægerborgs Allé 166, Gentofte 

 
Program 

Pkt. 
 

Tid Tema Ansvar Bilag 

 9:00 Kaffe og ankomst   

 9:30 Ordinært møde 

Meddelelser fra formanden 

Meddelelser fra rektor 

Bestyrelsens 
sammensætning 

Regnskabsinstruks 

JD Referat fra sidste møde 

Bestyrelsens sammensætning 

Regnskabsinstruks 

  Strategiseminar   

1 10:00 Overblik: Bestyrelsens 
strategiproces 

LDL Bilag 1.1: Indstilling vedr. kommende 
strategiproces 

2 10:30 Kommissorium for udvalg 

- Retskrav 

 Bilag 2.1: Notat om retskrav 

Bilag 2.2: Kommissorium for Udvalget til 
fremtidssikring af de kunstneriske uddannelser 

Baggrundsmateriale: 

- Aftagerundersøgelse, KA 2014 
- Handlingsplan udarbejdet med 

organisationerne 

 12.30 Frokost   

3 13.30 Fremtidig positionering    SLAW Bilag 3.1: Indstilling vedr. fremtidig 
positionering af KADK 

Bilag 3.2: Referat fra strategiseminar 2013 

Bilag 3.3: Uddrag fra KADK strategi 2013-2015 

Bilag 3.4: Faktaark om ekstern finansiering 

Bilag 3.5: Udkast til rapport om 
betalingsuddannelser 

 15.30 Eftermiddagskaffe   

 16:00 Fremtidig positionering – 

fortsat 

  

 17:00 Afrunding af seminar   

 18:00 Middag    
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 Notat: Bestyrelsens strategiproces 

 Orientering om processen frem mod ny KADK strategi 

 
Baggrund 
Med den nuværende strategi for 2013-2015 er KADK’s vision om at uddanne skarpt profilerede 
kandidater med et højt internationalt niveau, der besidder kompetencer efterspurgt af både erhvervsliv 
og det omgivende samfund, nået et stort skridt nærmere.  
 
Med knap halvanden år tilbage af den nuværende strategi har KADK efter planen allerede gennemført 
en række større mål – herunder: 
  

• Etablering en ny faglig struktur med 7 nye institutter og 33 nye uddannelsesprogrammer, der i 
højere grad matcher erhvervets behov og sikre synergi mellem forskning, kunst og praksis. 

• Styrket det internationale udbud af programmer  
• Udviklet ny viden og uddannelsesforløb i samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner 

 
Bestyrelsen står med udløbet af den nuværende strategi overfor, at skulle gennemføre en ny 
strategiproces i den kommende periode. Den nye strategi skal bygge videre på den vision og de gode 
resultater, som vi indtil videre har opnået, men som redegjort for nedenfor skal en ny strategi også tage 
bestik af igangværende større politiske processer.  
 
KADK står i den nærmeste periode over for en række forhold, som er afgørende for det kommende 
strategiarbejde. Det drejer sig bl.a. om indgåelse af udviklingskontrakt for 2015-2017 samt resultaterne 
af arbejdet fra Udvalget til fremtidssikring af de kunstneriske uddannelser. 
 
Bestyrelsen orienteres med dette notat om den forventede proces for KADK’s kommende strategi samt 
de igangværende politiske processer med indvirkning på strategiarbejdet. Der redegøres endvidere 
nærmere på bestyrelsesseminaret d. 30. oktober 2014. 
 
Proces for Udviklingskontrakt 2015-2017 
Bestyrelsen er på det seneste bestyrelsesmøde orienteret om det foreløbige oplæg til Udviklingskontrakt 
2015-2017, som er indsendt til Styrelsen for Videregående Uddannelser (VUS). Som led i den videre 
proces er KADK indkaldt til forhandlingsmøde i styrelsen d. 4. november 2014. Den endelige kontrakt 
underskrives senest i december af bestyrelsesformanden og har virkning fra 1. januar 2015. 
 
Bestyrelsen vil som tidligere meddelt blive holdt løbende orienteret. Status for forhandlingerne (evt. 
endelig kontrakt) forventes forelagt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 17. december 2014. 
 
Proces for Udvalget til fremtidssikring af de kunstneriske uddannelser  
I september 2014 nedsatte uddannelsesministeren et udvalg, der har fået til opgave at udarbejde 
konkrete anbefalinger til, hvordan design- og arkitekturuddannelserne på KADK, Arkitektskolen 
Aarhus eller Designskolen Kolding fremtidssikres fagligt og økonomisk, herunder evt. i  
samspil med de øvrige arkitektur- og designuddannelser (jf. vedlagt kommissorium).  
 
Udvalget fremlægger sit arbejde til uddannelses- og forskningsministeren i marts 2015, hvorefter 
eventuelle forhandlinger med den politiske forligskreds finder sted. KADK forventer en politisk 
udmelding inden november 2015, hvor vi senest skal meddele ”Den koordinerede Tilmelding” (KOT), 
hvilke uddannelsesretninger vi udbyder i studieåret 2015/2016. På baggrund den endelige politiske 
udmelding forventes bestyrelsen at skulle tage stilling til behovet for evt. tiltag på det faglige og /eller 
økonomiske område samt vurdere behovet for at tilpasse den kommende strategi.  
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Proces for ny strategi for KADK 
Som drøftet på seneste bestyrelsesmøde tager den nye treårige aftaleperiode for udviklingskontrakten 
ikke højde for KADK’s nuværende vision- og strategiperiode som løber fra 2013-2015. Den tidsmæssige 
forskydning mellem de to dokumenter er uhensigtsmæssig og har som konsekvens, at 
udviklingskontraktens mål for 2015 skal indarbejdes i KADK’s nuværende strategi, mens de øvrige 
udviklingsmål for 2016 og 2017 skal indarbejdes i KADK’s kommende strategi. For at sikre at 
udviklingskontrakten og KADK’s strategi i højere grad er sammenstemt fremadrettet, lægges der op til, 
at den kommende strategi tilpasses den nye treårige aftaleperiode for udviklingskontrakten. 
 
Ledelsen anbefaler, at den kommende strategi bliver femårig, gældende fra 2016-2020 (dvs. femårigt 
perspektiv med konkrete målpunkter for de første 2 år). Derved er strategien sammenstemt med 
udviklingskontraktens aftaleperiode.  
 
Bestyrelsens mødeplan for 2015 
Den kommende mødeplan er forsøgt planlagt, så det er muligt at samle bestyrelsen til strategiseminar i 
april, umiddelbart efter Udvalget til fremtidssikring af de kunstneriskeuddannelser har rapporteret til 
Uddannelses- og forskningsministeren. De øvrige møder i 2015 er lagt strategisk hen over året, som 
anført nedenfor. Endelig mødeplan vil blive sendt ud til godkendelse i bestyrelsen. 
  
 
Foreløbige plan for bestyrelsens møder i 2015 

MØDETYPE OVERORDNET MØDEPLAN BEMÆRKNING 

Ordinært møde  Primo marts Godkendelse af årsrapport 

Strategiseminar Primo April  Udvalg til fremtidssikring af 
kunstneriske uddannelsers 
anbefalinger foreligger senest 
ultimo marts 

Ordinært møde Medio juni Ordinært møde  

Ordinært møde Ultimo oktober/primo november KADK skal indmelde til KOT senest 
november/december 

Ordinært møde Medio december Godkendelse af budget 

  

Indstilling: 

- Det indstilles, at bestyrelsen på baggrund vedlagte notat og præsentation på 
bestyrelsesseminaret drøfter processen for en ny KADK strategi.  

- Det indstilles endvidere, at bestyrelsens drøftelser indgår som input til yderligere debat og 
kvalificering i KADK’s aftagerpaneler, faglige miljøer mv. i forbindelse med ledelsens 
udvikling af den kommende strategi. 

 
 

 
Sagsbehandler: 
 
Uffe Hundrup 
Ledelsessekretariatet 
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 Notat: Bachelorers retskrav på optag på 
kandidatuddannelsen  

  
Drøftelse af anbefaler fra regeringens Udvalg for Kvalitet og Relevans i de videregående uddannelser  

 
Baggrund 
I rapporten ”nye veje” kom regeringens Kvalitetsudvalg i foråret 2014 med en række anbefalinger. 
Blandt udvalgets anbefalinger er ophævelse af studerendes retskrav på optag på en kandidatuddannelse 
efter endt bacheloruddannelse. Regeringen forventes i den kommende tid at skulle tage endeligt stilling 
til udvalgets anbefaling, der kan betyde, at KADK fremover skal ruste de studerende bedre til mødet 
med et bachelorarbejdsmarked.  

Med dette notat lægges op til en drøftelse i bestyrelsen af fortrukne modeller for en evt. fremtidig 
ændring af retskravet på optag på KADK’s kandidatuddannelser samt drøftelse af perspektiver for et 
bachelorarbejdsmarked for arkitekter og designere.    

Kvalitetsudvalgets anbefalinger 
Kvalitetsudvalget anbefaler i deres rapport, at bachelorgraden gøres til en 4-årig afsluttet uddannelse og 
at retskravet på at fortsætte direkte fra bachelorgrad til kandidatstudier ophæves med henblik på, at der 
i stedet indføres to sæt af kriterier for optagelse på en 1-årig kandidatuddannelse: 

1. Karakter på bacheloruddannelsen – evt. kombineret med optagelsessamtale. Primært møntet på de 
studerende, der ønsker at gå direkte på en teoretisk og forskningsorienteret kandidatuddannelse 
og/eller ph.d.-uddannelse. 

2. Relevant bachelorgrad og erhvervserfaring eller - tilknytning. Primært møntet på de studerende, 
der ønsker en mere praksis- og anvendelsesorienteret kandidatuddannelse i tæt sammenspil med 
arbejdsmarkedet. 

Udover optagelseskriterierne anbefaler Kvalitetsudvalget samtidig, at der indføres en 
adgangsbegrænsning til kandidatuddannelsen, således at der i gennemsnit, på tværs af 
universitetsuddannelserne højst bør være en tredjedel af bachelorerne, der får tilbudt 
kandidatuddannelsen direkte efter bachelorforløbet.  

Udvalget foreslår konkret tre forskellige modeller for fremtidig optagelse på kandidatstudierne. 
Den ene er den, der er kendt i dag, nemlig at man tager kandidatgraden i direkte forlængelse af 
bachelorgraden. Den anden er, at man får et offentligt eller privat deltidsjob og samtidig tager sin 
kandidatgrad – ligeledes på deltid. Den tredje, at man efter at have arbejdet nogle år søger tilbage og 
bliver fuldtidsstuderende med SU. Fælles for de tre adgangsveje til kandidatniveauet er, at man skal 
kvalificere sig til at blive optaget. 

Med Kvalitetsudvalgets anbefaling skeles til England, USA, Canada, Australien (og til dels Sverige), 
hvor 4+1 er den gængse uddannelsesmodel.  
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KADK’s nuværende erfaringer med retskravet 
Den nuværende udmøntning af retskravet på KADK er med de nye studieordninger ensartet på arkitekt- 
og designuddannelserne, mens bachelorgraden på konservatoruddannelsen anses som en 3-årig 
afrundet og erhvervskompetencegivende uddannelse, hvor man enten kan søge direkte om optagelse på 
kandidatuddannelsen eller søge ind efter en årrække på arbejdsmarkedet.  
 
Af arkitekt- og designuddannelserne optagelsesbekendtgørelse til kandidatuddannelsen fremgår det at:   
 
”…§ 10. En bestået bacheloruddannelse ved en uddannelsesinstitution giver ret til optagelse på den 
kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af bacheloruddannelsens fagområde eller 
fagområder, ved samme uddannelsesinstitution i direkte forlængelse af den afsluttede 
bacheloruddannelse…” (BEK nr 1523 af 16/12/2013). 
 
Bachelorer fra arkitekt- og designuddannelserne har desuden som følge af de respektive uddannelsers 
studieordninger mulighed for at udsætte starten på kandidatuddannelsen i op til to år efter afsluttet 
bacheloruddannelse. Hvis studiestart på kandidatuddannelsen udsættes mere end to år, er man ikke 
længere sikret en studieplads, men må søge på lige fod med andre ansøgere. 
 
Arkitekt- og designuddannelserne giver dermed reelt den studerende mulighed for at afprøve 
arbejdsmarkedet i en kortere periode på op til 2 år inden optag på kandidatuddannelsen. 
 
Fremadrettet vil bachelorer på konservatoruddannelsen være omfattet af samme regelsæt som arkitekt- 
og designuddannelserne, men idet konservatoruddannelse har ledige pladser forventes der fortsat ingen 
begrænsninger på ansøgningsfristen efter endt bachelorgrad. 
 
Overvejelser ved afskaffelse af retskravet 
Afskaffelse af retskravet og etablering af en afrundet 4-årig bacheloruddannelse, som kvalitetsudvalget 
foreslår, har nogle klare udfordringer for KADK’s uddannelser, herunder særligt arkitektuddannelsen.  
 
Arkitektuddannelsen er omfattet af EU’s anerkendelsesdirektiv (direktiv 2005/36/EC), der sikrer at 
uddannelserne gensidigt anerkendes i andre EU-lande. Direktivet stiller bl.a. krav til at en 
arkitektuddannelse består af enten:  
 

a) sammenlagt mindst fem års fuldtidsstudier ved et universitet eller en tilsvarende læreanstalt, 
afsluttet med eksamen på universitetsniveau, eller 
 

b) mindst fire års fuldtidsstudier ved et universitet eller en tilsvarende læreanstalt, afsluttet med 
eksamen på universitetsniveau samt bevis for gennemførelsen af to års praktik. 
 

Anerkendelsesdirektivet specifikke krav til arkitektuddannelsen udfordrer Kvalitetsudvalgets 
anbefalinger. Konkret betyder det, at såfremt arkitektuddannelsens bachelorstudier gøres 4-årig med 
henblik på et bachelorarbejdsmarked, så skal uddannelsen sammentænkes med en +2-ordning 
(praktikansættelse efter endt uddannelse) for at være i overensstemmelse med EU-direktivet. 
  
Idet bachelor- og kandidatuddannelsen inden for arkitektur og design i dag er tænkt som 
sammenhængende uddannelsesforløb, vil en afskaffelse af retskravet herudover stille krav til 
uddannelsernes læringsindhold og progression. Fjernes retskravet som kvalitetsudvalget foreslår og 
rettes bacheloruddannelserne mod arbejdsmarkedet, vil det betyde, at man skal ændre 
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bacheloruddannelserne, så de i højere grad er opbygget som færdige afsluttede uddannelser, i stedet for 
første del af en længere uddannelse. Dermed skal f.eks. også anerkendelsesdirektivets krav til 
arkitektuddannelsen fremadrettet i højere grad kunne gennemføres på fire år frem for de nuværende 5 
år.  
 
Er der et bachelorarbejdsmarked for arkitekter og designere? 
Den altovervejende drøftelse i medierne i skrivende stund er, hvorvidt grundlaget for at uddanne til et 
bachelorarbejdsmarked i det hele taget er til stede? Dvs. er der en reel efterspørgsel på arkitekter og 
designere med en bachelorgrad eller risikerer KADK samme med de andre arkitekt- og 
designuddannelser, at uddanne bachelorer til øget arbejdsløshed og/eller lavere livsindkomst? Der 
foreligger ingen konkrete undersøgelser indenfor arkitekt- og designbranchen af dette spørgsmål. 
Tænketanken DEA har publiceret undersøgelsen: ”Er der et arbejdsmarked for 
universitetsbachelorer?”1. På baggrund af undersøgelsen anbefaler DEA en afskaffelse af retskravet, 
hvilket bakkes op af Dansk Industri’s (DI) forskningspolitiske chef Charlotte Rønhof, der henviser til at 
man bl.a. har haft gode erfaringer med den fire-årig diplomingeniøruddannelse. Hun advarer dog 
samtidig mod, at forkorte kandidatuddannelsen til 1 år og ser et behov for, at der uddannes det 
nødvendige antal kandidater til at sikre virksomhederne har adgang til kvalificeret arbejdskraft og 
samfundet kan hænge sammen2.  
 
Københavns Universitets rektor Ralf Hemmingsen og prorektor Lykke Friis samt Danske Universiteter 
(universiteternes interesseorganisation) har i flere artikler været fortaler for en udvidet 
retskravsmodel3. En sådan udvidet model vil betyde, at studerende efter bachelorgraden kan arbejde i 
nogle år, men stadig fastholder et krav om senere at søge ind på kandidatuddannelsen. På den måde 
kan der gradvist udvikles et bachelorarbejdsmarked samtidig med, at alle studerende fortsat har krav på 
optag på kandidatuddannelsen.  
 
Med dimensioneringsdebatten in mente kunne en yderligere model være at opretholde retskravet på 
optag på kandidatuddannelsen ud fra forudsætningen om, at den studerende ikke nødvendigvis er 
garanteret plads på samme uddannelse/uddannelsesinstitution, når den studerende vender tilbage fra 
arbejdsmarkedet, men at optagelse gøres afhængig af den løbende dimensionering af 
kandidatuddannelserne.  
 
Der er med Kvalitetsudvalgets anbefalinger og den offentlige debat samlet set flere modeller i spil for et 
fremtidigt optag til kandidatuddannelsen, hvoraf flere kan udmøntes sideløbende med hinanden: 
 

1. Optagelse på kandidatuddannelsen kan ske direkte i forlængelse af bachelorgraden 
2. Den studerende har deltidsjob samtidig med, at den studerende tager sin kandidatgrad – 

ligeledes på deltid 
3. Den studerende søger tilbage og bliver fuldtidsstuderende på SU efter en række år på 

arbejdsmarkedet, som f.eks. på Konservatoruddannelsen. 
4. Retskravet opretholdes, men den studerende er ikke nødvendigvis garanteret plads på samme 

uddannelse. 
 
 
 

                                                           
1 http://dea.nu/nyheder-blogs/nyheder/arbejdsmarked-universitetsbachelorer 
2 http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2014/04/03/115345.htm 
3 http://universitetsavisen.dk/politik/nu-skal-vi-pludselig-ikke-uddanne-sa-mange 

http://dea.nu/nyheder-blogs/nyheder/arbejdsmarked-universitetsbachelorer
http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2014/04/03/115345.htm
http://universitetsavisen.dk/politik/nu-skal-vi-pludselig-ikke-uddanne-sa-mange
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Indstilling: 
- Det indstilles, at bestyrelsen drøfter det vedhæftede notatet med henblik på at rådgive rektor 

om fortrukne model/-ler for ændring af retskravet for optagelse på kandidatuddannelsen 
samt med henblik på evt. at kunne bidrage med input til Udvalget for fremtidssikring af de 
kunstneriske uddannelsers drøftelser heraf. 

- Det indstilles, at bestyrelsens drøftelse på seminaret tager udgangspunkt i følgende to 
spørgsmål: 

1. Hvilke muligheder giver ophævelse af retskravet for KADK? 
2. Hvilke fordele og ulemper er der, såfremt KADK deltager i et pilotprojekt omkring 

ophævelse af retskravet? 
 
Bilag:  

- Kvalitetsudvalgets rapport ”Nye veje” findes her:  http://ufm.dk/publikationer/2014/nye-veje  
  

http://ufm.dk/publikationer/2014/nye-veje


 

 

 

Kommissorium for Udvalget for fremtidssikring af de 

videregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses- og 

Forskningsministeriet 

 
25. juni 2014 

  

Baggrund 

De tre videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og 

Forskningsministeriet – Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arki-

tektur, Design og Konservering (KADK), Arkitektskolen Aarhus samt Design-

skolen Kolding – har stor søgning, men har særligt i de senere år haft udfordrin-

ger, når det handler om den efterfølgende beskæftigelse for dimittenderne.  

 

Når nyuddannede ikke kan finde job, hvor de kan bruge deres kompetencer, er 

det et tab for den enkelte og samfundet. Det er derfor regeringens målsætning, at 

studiesøgende, når de vælger en uddannelse, i højere grad skal være sikre på, at de 

kvalifikationer som uddannelsen giver, er efterspurgte. Med henblik på at nå dette 

mål, har regeringen med Vækstudspillet – ”Danmark helt ud af krisen” – lagt op til 

mere aktivt at regulere antallet af studiepladser på de videregående uddannelser. 

 

Regeringen har konkret igangsat et arbejde, der skal identificere uddannelser med 

problemer med samfundsmæssig relevans og komme med anbefalinger til en mo-

del for øget brug af dimensionering. Det forventes, at dimensioneringen, der som 

udgangspunkt gælder for alle de videregående uddannelser, træder i kraft for opta-

get september 2015. 

 

Færdiguddannede fra de videregående kunstneriske uddannelser under Uddannel-

ses- og Forskningsministeriet er en de uddannelsesgrupper, der har høj dimittend-

ledighed. De videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner er samtidig rela-

tivt små institutioner med få uddannelser, hvilket betyder, at tilpasninger i antallet 

af studiepladser kan medføre udfordringer i forhold til understøttelse af fagligt og 

økonomisk bæredygtige uddannelsesmiljøer. 

 

Samtidig er der gennem de senere år udbudt en række nye uddannelser omhand-

lende arkitektur og design på universiteter, professionshøjskoler og erhvervsaka-

demier, som der kan være behov for at se i sammenhæng med design- og arkitekt-

uddannelserne på KADK, Arkitektskolen Aarhus og Designskolen Kolding.  

 

Med henblik på at sikre, at Danmark fortsat kan uddanne dygtige arkitekter og 

designere, herunder i et omfang så de efterfølgende kan finde relevant beskæfti-

gelse skal der tages stilling til, hvordan de videregående kunstneriske uddannel-

sesmiljøer kan fremtidssikres. 

 

Formål 

Der nedsættes et udvalg, som får til opgave at udarbejde konkrete anbefalinger til, 

hvordan design- og arkitekturuddannelserne på KADK, Arkitektskolen Aarhus 

eller Designskolen Kolding fremtidssikres fagligt og økonomisk, herunder evt. i 

samspil de øvrige arkitektur- og designuddannelser.  

 



 

  Side 2 af 2 
 
 
 
 
 
 
 

Mens udvalgets arbejde pågår fritages de tre videregående kunstneriske uddannel-

ser fra den generelle model for dimensionering af de videregående uddannelser 

under Uddannelses- og Forskningsministeriet i 2015.  

 

Som udgangspunkt for udvalgets arbejde udarbejdes en opgørelse af, hvor meget 

optaget på de tre videregående kunstneriske uddannelser, ville have været dimen-

sioneret i 2015 i regi af den generelle dimensionering. Udvalget forventes at ind-

drage opgørelsen over dimensioneringen på de tre videregående kunstneriske ud-

dannelser, og overveje behovet for organisatoriske ændringer samt justeringer i 

optaget i lyset heraf. 

 

Udvalget skal i den forbindelse forholde sig til følgende: 

 

 Uddannelsernes indhold og tilrettelæggelse, herunder evt. tilpasninger heraf  

 Spørgsmålet om eventuelt opgør med retskrav på en kandidatoverbygning 
samt betydning for anerkendelsesdirektivet (direktiv 2005/36/EC), der sikrer 
at uddannelserne gensidigt anerkendes i andre EU-lande. 

 Sammenhængen mellem de tre videregående kunstneriske uddannelser og 
beslægtede uddannelser på andre institutioner. 

 Institutionsstrukturer, herunder muligheder for øget arbejdsdeling og/eller 
øget samarbejde. 

 Forudsætninger der sikrer at den fremtidige organisering og tilrettelæggelse af 
uddannelserne er økonomisk og faglig holdbar, herunder en vurdering af en 
hensigtsmæssig institutionsstørrelse. 

 

Udvalget nedsættes med henblik på at fastholde og styrke kvaliteten i de kunstne-

riske uddannelser og skal ses i sammenhæng med produktivitetskommissionens 

og kvalitetsudvalgets anbefalinger om relevans. 

 

Udvalget afrapporterer sit arbejde til uddannelses- og forskningsministeren primo 

marts 2015. 

 

Udvalgets sammensætning 

Udvalget sammensættes med 5-7 personer, der dækker viden om det kunstneriske 

uddannelsesområde, generel uddannelsespolitik og institutionsøkonomi samt ar-

bejdsmarkedet for design og arkitektur såvel nationalt som internationalt. 

 
Styrelsen for Videregående Uddannelser varetager sekretariatsfunktionen for ud-
valget. Undervejs orienteres FM vedr. kortlægningen og udvalgets analyser. 
 

Økonomi 

Udvalget skal komme med anbefalinger til den mest hensigtsmæssige tilrettelæg-

gelse af de videregående kunstneriske uddannelser inden for den eksisterende 

økonomiske ramme. 
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 Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 

 

 Indstilling til strategiseminar d. 30. oktober 2014  

 Indstilling vedr. drøftelse af fremtidig overordnet positionering af KADK 

 
Det indstilles, at bestyrelsen som led i eftermiddagens program for strategiseminaret d. 30. oktober 
2014 drøfter forskellige overordnede fremtidige positioner for KADK i forhold til nuværende strategi og 
nuværende positionering. 

Bestyrelsens drøftelser af KADK’s fremtidig overordnet positionering vil indgå som et vigtigt 
udgangspunkt for arbejdet med KADK’s videre strategiproces. 

Præsentation af profil og porteføljeanalyse fremlægges på seminaret. 

 

Bilag:  

- Uddrag af KADK’s vision og strategi 2013-2015 (Powerpoint-udgave) 

- Faktaark vedrørende KADK’s eksterne finansiering 

- Rapportudkast vedr. betalingsuddannelser  

 

 
Sagsbehandler: 
 
Svend Lawaetz 
Prorektor 
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   Journalnr.: 002742   Ledelsessekretariatet    UH 

 Referat fra bestyrelsesseminar d. 23.-24. oktober 2013, 
Schæffergården, Jægerborgs Allé 166, Gentofte.  

  
Bestyrelsesdeltagere: 
Formand Johannes Due (JD), Anders Byriel (AB), Debora Domela (DD), Carsten Holgaard (CH), Heidi 
Jacobsgaard Schøbel (HJS), Jesper Stub Johnsen (JSJ), Karen Mosbech (KM), Ann Merethe Ohrt (AMO), 
Mikkel Scharff (MS), Anne-Louise Sommer (ALS). 
 
Øvrige deltagere: Rektor Lene Dammand Lund (LDL), Prorektor Svend Lawaetz (SL); Fagleder Tine 
Kjølsen, Fagleder Mikkel Scharff (VIP-repræsentant fra Konservatorskolen var repræsenteret ved fagleder 
Mikkel Scharff). 
 
Afbud: Mette Kynne Frandsen (MKF), Thomas Bo Jensen (TBJ); Tobias Koefoed-Nordentoft (TKN); 
Debora Domela (afbud d. 23. oktober); Anders Byriel (afbud d. 24. oktober), Lene Dammand (afbud d. 24. 
oktober); fagleder Peter Thule Kristensen. 
 
Referent: 
Uffe Hundrup (UH), Ledelsessekretariatet 
 
Program for bestyrelsesseminaret: 
 
Onsdag den 23. oktober 2012  
Kl. 12.00 Ankomst og frokost  
Kl. 13.00 Velkomst v. bestyrelsesformand Johannes Due og rektor Lene Dammand Lund  
Kl. 13.10 Lukket punkt:  

KADK’s økonomi (kvartalsregnskab og strategisk budget 2014-2017) m. deltagelse af 
økonomichef Villy D. Jensen og revisor Claus Jacobsen, PwC  

Kl. 14.15 Status på visions- og strategiarbejdet  
Kl. 14.30 Eftermiddagskaffe  
Kl. 15.00 Oplæg vedr. vision for en ny strategi for internationalisering 
Kl. 17.30 Pause inden middagen 
Kl. 18.00 Middag 
Kl. 20.00 Aftenkaffe og evt. videre drøftelser  
 
Torsdag den 24. oktober 2013  
Kl. 08.00 Tjek ud samt morgenbuffet i Wohlert  
Kl. 09.00 Oplæg v. Tine Kjølsen om samarbejde med erhvervet i forbindelse med Milano-messen 
Kl. 09.30 Oplæg vedr. vision for en ny strategi for samarbejde med aftagere  
Kl. 10.15 Kort formiddagspause  
Kl. 10.30  Oplægget drøftes videre   
Kl. 11.15 Opsamling på seminaret 
Kl. 12.00 Forventet afslutning på seminar 

 
Ad 1. Velkomst ved bestyrelsesformand Johannes Due og rektor Lene Dammand Lund 
Bestyrelsesformand Johannes Due bød velkommen til bestyrelsens årlige strategiseminar. 
Bestyrelsesformanden gennemgik deltagerlisten, og meddelte at udover forhåndsafbuddene, så har 
Debora Domela meldt afbud onsdag d. 23. oktober pga. sygdom.    
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Meddelelser fra bestyrelsesformanden: 
• At han og rektor har været til møde med Uddannelsesminister Morten Østergaard, og 

orienteret om arbejdet med den faglige struktur og udfordringerne i forhold til at fusionere 
samtidig med at man håndterer faldende bevillinger.  

• At bestyrelsesformanden og rektoratet har anmodet om et møde med direktionen i Styrelsen 
for Videregående Uddannelser d. 11. november 2013, hvor bl.a. KADK’s økonomi og status for 
selveje vil blive drøftet mere indgående. 

• At bestyrelsen vil blive orienteret om status på selveje, og involveret når et endeligt udkast til 
lovgivningen forligger. 

• At forespørgsel vedrørende KADK’s adgang til Ph.d.-midler fra sidste bestyrelsesmøde vil blive 
behandlet på næste ordinære møde d. 18. december 2013. 

• At bestyrelsens møder for 2014 nu er fastlagt og godkendt af bestyrelsen. 
 
Ad 2. KADK’s økonomi (kvartalsregnskab og strategisk budget 2014-2017) – lukket 
punkt. 
Svend Lawaetz orienterede om KADK’s økonomi, og de udfordringer der har været som følge af 
fusionen og udskiftninger i personale med ansvar og indsigt i økonomien. På sidste møde blev 
bestyrelsen præsenteret for Rigsrevisionens rapport samt halvårsregnskabet, der viste en række 
usikkerheder. På bestyrelsens opfordring blev det besluttet, at der som opfølgning skulle udarbejdes et 
3. kvartalsregnskab. Svend Lawaetz orienterede om, at KADK efterfølgende har været i dialog med 
Rigsrevisionen, der har meddelt, at de er tilfredse med at KADK har iværksat en række positive tiltag – 
herunder oprydning i økonomifunktionen og opnormering af personalet. Som opfølgning på rapporten 
har Rigsrevisionens meddelt, at de besøger KADK i november 2013. 
 
Svend Lawaetz orienterede endvidere om, at KADK på baggrund af halvårsregnskabet har vurderet, at 
det var hensigtsmæssigt at kontakte et revisionsfirma (PricewaterhouseCoopers) til at gennemgå 
udvalgte dele af regnskabet, og komme med fremadrettede anbefalinger til styringsprocesser og 
strukturer.  
 
Rapport fra revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers (PwC) 
Herefter gennemgik Claus Jacobsen, autoriseret revisor (PwC) resultaterne af PwC’s analyse. Claus 
Jacobsen understregede, at PwC’s analyse bygger på et skøn, idet en del af usikkerhederne som er 
nævnt i halvårsregnskabet, endnu ikke er opgjort. Der er bl.a. behov for hurtigst muligt at skaffe sig et 
overblik over de mere end 300 eksternt finansierede projekter. 
 
Rapporten fra PwC indeholder følgende anbefalinger som gennemgået af Claus Jacobsen: 

1. Etablering af procedurer for månedlig afstemning af balancekonti 
2. Kompetenceløft af økonomifunktionen 
3. Gennemgang og afstemning af alle eksterne finansierede projekter 
4. Implementering af en gennemsigtig projektøkonomistyring – herunder også at kunne følge 

feriepengeforpligtigelser løbende. 
 
Økonomichef Villy D. Jensen påpegede, at der findes forskellige projektstyringsværktøjer, og at KADK 
allerede er i dialog med Moderniseringsstyrelsen om muligheden for at etablere et sådan værkstøj. 
Bestyrelsen opfordrede til at prioritere og gennemgå projekterne hurtigst muligt, og sikre at der bliver 
gjort krav på evt. udestående midler.   
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Svend Lawaetz informerede om at Uddannelsesministeriet er orienteret om KAKD’s økonomiske 
forhold, og at det vil blive drøftet nærmere på mødet med Styrelsen for Videregående Uddannelser d. 11. 
november 2013.  

 
3. Kvartalsregnskabet  
Økonomichef Villy D. Jensen gennemgik 3. kvartalsregnskabet. Budgettet for 2013 angiver et overskud 
på 0,3 mio. kr.  
 
Resultatet efter 3. kvartal og forventningerne til 4. kvartal viser til sammen indtægter på 304,8 mio. kr. 
og udgifter på 317,3 mio. kr. Det giver et underskud på 12,5 mio. kr. Årsagen til underskuddet er 
primært reguleringer i forhold til feriepengeforpligtigelser, eksterne projekter, varelager og beskæring 
af bevillingen hen over året. Det forventede underskud på 12,5 mio. kr. skal reguleres på egenkapitalen. 
Primo 2012 udgør den frie egenkapital 12,0 mio. kr. PwC’s gennemgang af balancen har betydet en 
positiv regulering af egenkapitalen med 2,2 mio. kr., så den herefter udgør 14,2 mio. kr. Modregning af 
det forventede underskud på 12,5 mio. kr. betyder en resterende egenkapital på 1,7 mio. kr. i 2013. 
Bestyrelsens drøftede herefter regnskabet, og anvendelse af KADK’s egenkapital. 

 
Strategisk budget 2014-2017 
Svend Lawaetz gennemgik det udsendte notat vedrørende strategisk budget for 2014-17. Seneste 
prognose for budgetperioden 2014-17 viser følgende negative resultattal (foreløbige tal): 
 
2014: ca. -8,5 mio. kr. 
2015: ca. -14,0 mio. kr. 
2016: ca. -19,0 mio. kr. 
2017: ca. -23,0 mio. kr. 
 
[I tallene for 2015 – 2017 er der ikke indregnet KADK’s andel af omstillingspuljen.] 
 
Svend Lawaetz konkluderede, at såfremt KADK ikke foretager sig noget, så vil får vi et underskud på 8,5 
mio. kr. i 2014 (bygger på et foreløbigt skøn). Underskuddet vil fortsat være stigende i perioden 2015-
2017 som følge af faldende statslige bevillinger. Svend Lawaetz redegjorde herefter for mulige tiltag i 
forhold til at sikre en genopretning af KADK’s økonomi. En plan bør se nærmere på følgende elementer: 
frivillige fratrædelser, bygningsforhold, effektiviseringer samt udnyttelse af synergieffekten i 
forbindelse med den nye faglige struktur og mulighederne for øget ekstern finansiering m.v. Det kan 
blive nødvendigt med eventuelle afskedigelser såfremt ovenstående indsatser ikke er dækkende. 
   
Rektor påpegede at udover de nævnte usikkerhedsposter i 3. kvartalsregnskabet, så er det nødvendigt at 
følge op på de tiltag som blev lagt med spareplanen i 2012, og sikre en bedre styring med især 
lønbudgettet. 
 
Bestyrelsen drøftede herefter nødvendige tiltag for henholdsvis 2013 og 2014-2017. Bestyrelsen roste 
inddragelsen af revisionsfirmaet PwC i forhold til at sikre bl.a. nye og fremadrettede styringsprocesser 
og strukturer, og udtrykte tillid til at ledelsen kan løse opgaven. En enig bestyrelse konkluderede på 
baggrund af indstillingen, at det er nødvendigt at udnytte egenkapitalen i 2013 samt at den daglige 
ledelse frem mod næste ordinære bestyrelsesmøde skal udarbejde et forslag til at bringe budgettet for 
2014 i balance samt udarbejder en strategi, der skaber rum for opbygning af egenkapitalen og udvikling 
af KADK. Bestyrelsen bad om, at der i denne forbindelse også vurderes, om kan spares på 
bygningsomkostningerne. 
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Bestyrelsen ønskede ydermere at rektor orienterede SU om bestyrelsens indstilling til spareplanen på 
næstkommende samarbejdsudvalgsmøde, således at medarbejderne hurtigst muligt bliver informeret 
om muligheden for at indgå frivillige fratrædelsesaftaler. 
 
Ann Merete Ohrt (på vegne af hende selv og Thomas Bo Jensen) opfordrede til at alle sten vendes med 
henblik på at sikre at en økonomisk plan påvirker processen med den ny faglige struktur mindst muligt. 
  
Ad 3. Status for visions og strategiarbejdet   
Svend Lawaetz fremlagde forslag til format for projektoversigter over dynamisk opfølgning på 
implementering af KADK Strategi 2013-2015 samt opfølgning på udviklingskontrakt med 
uddannelsesministeriet (jf. mødebilag). Svend Lawaetz gennemgik på opfordring fra bestyrelsen 
punktet vedrørende øget ekstern finansiering. Bestyrelsen drøftede herefter projektoversigterne, og 
godkendte formatet som værende tilfredsstillende som fremtidig afrapporteringsform. Bestyrelsen 
foreslog endvidere, at der bliver gjort halvårlig status, og at de opdaterede statusoversigter i den 
forbindelse bliver udsendt forud for møderne. 
 
Rektor orienterede herefter om status for arbejdet med strategipakke 8: Ny faglig struktur. Rektor 
orienterede om den inddragende proces, som har affødt et stort antal møder i SU, Fagligt råd, i 
ledergrupperne, de studerendes formandskab og skolemøder (dialogmøder) m.v.  
 
Rektor præsenterede herefter de nye institutter, og informerede om at Konservatorskolens struktur 
stort set er bibeholdt, og som følge heraf har arbejdet i højere grad koncentreret sig om Arkitektskolen 
og Designskolen. Programmerne for de enkelte institutter er nu på plads, og der forestår et større 
arbejde med bemandingen af VIP og efterfølgende fordeling af studerende på de nye institutter.  
 
Der vil være en periode, hvor KADK er nødt til at køre med en overgangsløsning, således at studerende 
på den nuværende studieordning kan gennemføre deres påbegyndte studier. Dette har desuden 
betydning for den endelige bemanding og fordeling af studerende. 
 
Alt materiale vedrørende vision og strategi samt ny faglig struktur er tilgængeligt for medarbejderne på 
intranettet. 
 
Bestyrelsen var tilfreds med status, og udtrykte anerkendelse i forhold til ledelsens arbejde med at få 
strukturen til at falde på plads. 
 
Ad 4. Oplæg vedr. vision for en ny internationalisering 
Rektor præsenterede seminarets udvalgte strategiemner: Internationalisering og samarbejde med 
aftagerne. Emnerne blev godkendt på sidste bestyrelsesmøde, og bygger videre på det arbejde der ligger 
i KADK’s vision og strategi for 2013-15. En strategi for hhv. internationalisering og for samarbejde med 
aftagerne skal dog ses i et tidsperspektiv, der ligger udover den nuværende strategi. Rektor informerede 
om, at der vil blive udarbejdet en samlet opfølgning på strategidrøftelserne. Opfølgningen kommer ikke 
ud sammen med referatet, da ledelsen gerne vil have mulighed for at arbejde med det (nærværende er 
derfor en kort gengivelse af de overordnede konklusioner). 
 
Som oplæg til bestyrelsens videre drøftelser lagde rektor op til en analyse i plenum, der så på fordelene 
ved hvert af de to yderliggående standpunkter vedr. internationalisering: et altovervejende fokus på det 
særlige nordiske/regionale og et altovervejende fokus på det internationale. Bestyrelsen drøftede 
herefter oplægget. 
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  Rektor konkluderede på baggrund af disse drøftelser, at fordelene ved et internationalt fokus pegede 
på, at KADK i langt højere grad skal tage denne strategiske retning. Drøftelserne af de to yderliggående 
strategier førte til en nuancering af, hvilke fordele, der skal høstes fra hhv. den ene og den anden i en 
balanceret model. Der er betydelige fordele at hente ved at styrke den særlige nordiske og kunstneriske 
tilgang samt vores unikke didaktiske undervisningsmetoder m.v. Herved bidrager vi kvalificeret til at 
udvikle det danske samfund, samtidig med at vi har nogle særlige kompetencer at byde ind med i en 
international sammenhæng. Omvendt har vi brug for løbende at måle vores indsats op mod højeste 
internationale standarder, ligesom vi har brug for at se aftagerkredsen og vores samarbejdspartnere i et 
langt større perspektiv end det danske, fordi vi ellers ikke får tilstrækkelig kritisk masse i de faglige 
specialer eller medvirker til at sikre vores kandidater kompetencerne til at agere på et internationalt 
marked. 
Bestyrelsen anbefalede på baggrund af rektors konklusioner, at ledelsen udarbejder en strategi for, 
hvorledes KADK på længere sigt kan blive mere engelsksproget, og at der ses på muligheden for at 
styrke international udveksling og udenlandske samarbejder.  
 
 
Ad 5. Oplæg vedr. samarbejde med aftagere  
Bestyrelsesformanden bød velkommen til seminarets anden dag, og meddelte at rektor desværre har 
meldt afbud grundet sygdom. Programmet blev som følge heraf ændret. Tine Kjølsen holdt et kort 
oplæg om samarbejde med erhvervslivet i forbindelse med Designskolens og Arkitektskolens fælles 
udstillingsaktiviteter på Milano-messen i 2013. 
 
Bestyrelsen drøftede kort oplægget, og mulighederne for at styrke erhvervssamarbejdet samt hente 
sponsorater til udvikling af nye initiativer fra såvel offentlige myndigheder (f.eks. Kulturstyrelsen) som 
private virksomheder og organisationer. Herunder opfordrede bestyrelsen rektor til at undersøge, om 
Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelsers rektorer (RKU) evt. kan etablere et 
samarbejde i forhold til at rejse midler fra f.eks. Erhvervs- og Vækstministeriet. Ledelsen opfordres til 
at undersøge muligheden for en samlet sponsorstrategi.  

 
Svend Lawaetz præsenterede ledelsens oplæg vedr. visioner for samarbejde med aftagerne. Der er stor 
politisk fokus på området, og KADK arbejder allerede med området som en del af KADK’s 
udviklingskontrakt med uddannelsesministeriet. Samarbejde med aftagerne, innovation og 
entrepreneurship er dermed allerede elementer i KADK’s strategi for 2013-2015, og kan i endnu højere 
grad indarbejdes som en del af KADK’s arbejde med forskningen, uddannelsen og kunstnerisk 
udviklingsvirksomhed.  
 
Bestyrelsen drøftede oplægget, og understregede at et hovedsigte bør være at sikre en bedre 
beskæftigelse for KADK’s kandidater, og at aftagerpanelernes input skal sikres som en del af processen.  
 
Bestyrelsesformanden konkluderede på baggrund af drøftelserne at: 

• Studieordningen bliver udarbejdet, således at flest muligt har mulighed for at tage i praktik. 
Bestyrelsen anbefaler ikke at praktikken blive obligatorisk, og vil overlade det til 
ledelsen/studienævn at fastlægge indhold og placering af praktikken.  
  

• En strategi skal indeholde elementer vedrørende udvikling af efter- og 
videreuddannelsesområdet i samarbejde med eksterne aktører - f.eks. i form af en mere 
systematisk plan for yderligere masterprogrammer samt ad hoc prægede efter- og 
videreuddannelsesaktiviteter (KADK har f.eks. allerede samarbejde med CBS, der kan 
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udmønte sig i reelle kandidatuddannelser eller et masterprogram om kunstnerisk 
ledelse/design management). 

 
• KADK’s arbejde med alumne-aktiviteter bør tage udgangspunkt i allerede eksisterende 

erfaringer på de tre skoler.  
 
I forlængelse af de to dages strategidrøftelser anmodede bestyrelsen ledelsen om at undersøge 
muligheden for at løfte ambitionsniveauet med en samlet globaliseringsindsats. Globaliseringsindsatsen 
skal gøre det muligt at hæve ambitionsniveauet for de præsenterede strategier, og skal søges finansieret 
gennem en større fundraising-indsats.   

 
Bestyrestyrelsesformanden understregede, at det er op til ledelsen at prioritere en strategiindsats i 
forhold til eksisterende indsatser og KADK’s ressourcer. 
 
Uffe Hundrup orienterede bestyrelsen om, at de vil få adgang til KADK’s intranet, og herigennem vil få 
mulighed for at følge relevante aktiviteter og presseklip m.v.  
 
Svend Lawaetz takkede for gode input til det videre arbejde med strategierne. Ledelsen vil nu arbejde 
videre, og præsentere bestyrelsen for et endeligt et visionsoplæg på et kommende møde. 
 
Bestyrelsesformanden tilsluttede sig Svend Lawaetz, og takkede for et godt seminar. 



KADK Vision og strategi 2013-2015  
Kandidater og viden, der former fremtiden
 
- vi vil styrke kandidaternes internationale og faglige profiler med 
en tilgang baseret på videnskab, kunst og praksis. Vi vil udvikle 
rammer, der fremmer koblingen mellem de tre vidensdomæner.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler
for Arkitektur, Design og Konservering
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KADK Strategi, marts 2013

"Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design 
og Konservering har som højere uddannelsesinstitution til opgave på 
kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i arkitektur, 
design, konservering og restaurering indtil det højeste niveau samt at 
udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag at 
drive forskning inden for arkitektur, design, kunsthåndværk, konservering 
og restaurering”.

-  Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske 
uddannelsesinstitutioner, lovbekendtgørelse nr. 465 af 8. maj 2013
 

Mission
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Stærke traditioner
KADK bygger videre på tre historisk velforankrerede skoler. Disse har udviklet kultur- 
og naturbevaring og formgivning af fysiske objekter og miljøer til standarder, der er 
internationalt anerkendte.

Kvalitet på højeste niveau
På KADK stræber vi efter højeste kvalitet i undervisning og vidensproduktion indenfor 
fagfelterne arkitektur, design og konservering.

Kunst og videnskab på lige fod
Udvikling af ny viden er på KADK både baseret på forskning og kunstnerisk 
udviklingsvirksomhed og i dialog med professionernes faglige praksis.

Innovation og udforskning af nye felter
Vi udforsker kontinuerligt nye felter og på tværs af kunst, videnskab og praksis opstår 
innovation, som befrugter både kulturbærende og praksisrettede tematikker, der 
understøtter erhvervsområdets behov for ny viden.

KADK værdier
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Individuel læring både i teori og praksis
Undervisningen er baseret på en kombination af teori og praksis. En væsentlig del af 
undervisningen foregår ved tegneborde og værksteder og ved fælles fremlæggelser og faglig 
diskussion i mindre enheder af undervisere og studerende.

Internationalt udsyn
PÅ KADK udvikler studerende og medarbejdere kompetencer i dialog med en international 
omverden for at sikre en stadig højnelse af kvaliteten i vores aktiviteter.

Tydelig ledelse med stor faglig frihed
Vi tror på at tydelig ledelse med store frihedsgrader i de faglige miljøer er grundlaget for 
både trivsel og stor værdiskabelse.

KADK værdier
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KADK ønsker at være internationalt anerkendt som Nordens førende 
akademi inden for arkitektur, design og konservering. Vi vil skabe kandidater 
og viden, der former fremtiden, samfundet og kulturarven og udspringer af 
en unik kobling mellem videnskab, praksis og kunstnerisk udvikling.
 
Det skal ske i et internationalt campusmiljø med de bedste værksteder, 
tegnebordsundervisning og projektbaseret uddannelse.  
 
KADK’s kandidater skal være kendetegnet ved bevidstheden om, hvordan 
en særlig nordisk tilgang til formgivning kan udvikles og omsættes i nye 
kontekster. Vi vil sikre, at vores kandidater går ud i verden med analytiske, 
metodiske og kunstneriske færdigheder, der sætter dem i stand til at skabe, 
forandre og bevare fremtidens samfund og kultur.

KADK vision
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På seneste bestyrelsesmøde var der fokus på en ny faglig 
struktur. Denne gang er der fokus på visioner og strategi 

Bestyrelsesmøde
december 2012

Bestyrelsesmøde
marts 2013

Evt. bestyrelsesseminar
efteråret 2013

Strategisk grundlag
Afdækning af skolestrategier
Interview med virksomheder
Workshop for medarbejdere
Workshop for studerende
Postkort input
Research af internat. skoler
Strategibog 2012
Workshop for bestyrelse

+ afdækning af politiske 
strategier, branche-
rapporter osv.

Udvikling af 
ny faglig struktur

Udvikling af KADK
vision/strategi

Udvikling af 
vision/strategi 
tværfaglig og for 
skoler,  institutter,
administration

}

Foranalyse

Figur 1
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Præsentationen er i tre dele. Først analysen

I foråret udarbejdede vi en strategibog. 
Vi viser på de næste slides en række
supplerende analyser og modeller.

Strategisk 
analyse

Strategisk 
udvikling Implementering
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Megatendenser: Viden får større betydning. 
Den flyder mere internationalt og sammen med høj 
kompleksitet stiller det større krav til specialisering

Vi er i vidensamfundet, hvor betydningen og omfanget af uddannelse og viden øges markant. 

Den deraf afledte kompleksitet kræver øget specialisering og syntetiserende tænkning.

Globaliseringen anfægter den vestlige verdens hidtidige ”designmonopol” og stiller dermed øgede 

krav til bevidstheden om egne særkender og til evnen til at kunne indgå i nye sammenhænge.

Vi befinder os i et multifacetteret videnssamfund, hvor der findes mange videnskabelige 

paradigmer, og hvor kunstneriske praksisser i stigende grad integrerer videnskabelige praksisser. 

Digitaliseringen understøtter at undervisning i højere grad bliver uafhængig af tid og geografi. Det 

understøtter nye didaktiske former og øget internationalisering af uddannelsessektoren. 

1.

2.

3.

4.
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 Uddannelse er højt på den politiske dagsorden.  
 Her er fem politiske omdrejningspunkter:

 Stigende internationalisering med særligt fokus på antallet af  
 udvekslingsstuderende – begge veje 

 Konsolidering af uddannelses- og forskningsinstitutioner

 Skifte fra uddannelsesakkreditering til institutionsakkreditering

 Udvikling af ét sammenhængende uddannelsessystem

 Stort fokus på høj arbejdsfrekvens og sammenhænge mellem 
 uddannelsesinstitutioner og samfund/erhverv.

Strategisk analyse/Strategisk udvikling/Implementering

1.

2.

3.

4.

5.
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Figur 2: Kilde: Danmarks Statistik, 2013

Udviklingen på de videregående uddannelser og 
forskning/udvikling er stabilt stigende 

Strategisk analyse/Strategisk udvikling/Implementering

Figur 3: Kilde: Danmarks Statistik, 2013
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Forskning, 
Ph.d. og 
kandidat

Stor 
faglig
bredde

Smal
faglig
bredde

BA grader Kurser
Akademi-
grader

Figur 4

KADK Strategi, marts 2013

Aktørerne i den danske viden- og uddannelsessektor 
kan inddeles i grupper. KADK kan placeres i gruppen 
med smalle universiteter/skoler

Strategisk analyse/Strategisk udvikling/Implementering

Brede universiteter

Smalle universiteter/skoler
(DTU+ITU+CBS+KADK)

Professions-
højskoler

Erhvervs-
akademier

Forsknings-
institutter

Faglige
foreninger

Ekspert
konsulenter

Konsulenthuse og
konferenceudbyder
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KADK DTU ITU CBS

Forskningsmidler pr studenterårsværk

Strategisk analyse/Strategisk udvikling/Implementering

Rammevilkårene er forskellige både for antal studerende
og forskningsmidler

Figur 6: 2011 tal i 1000 kr.: Kilde FL 2013 

Figur 5

Figur 7
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Strategi, 
forretning 
planlægning, 
analyse

By, landskab, 
bygninger, 
kulturarv 
osv.

Produkter
(Industrielle,  
beklædning, 
møbler osv.)

Kommu-
nikation og 
medier

Kunstnerisk/
kreativ 
udmøntning 

Produktion 
og logistik

KUA

KADK

VIA/
Teko

KEA

ÅU

DTUAU

AAA

DK

En række uddannelses- og forskningsinstitutioner har 
positioneret sig i de kreative felter 

AAA: Arkitektskolen Aarhus

CBS: Copenhagen Business School

DK: Designskolen Kolding

DMJX: DK Medie- og Journalist- 

højskole

DTU:Danmarks Tekniske Universitet

FS: Filmskolen

ITU: IT Universitetet

Kea: Københavns erhvervsakademi

KUA: Københavns Universitet

RUC: Roskilde Universitetscenter

SDK: Syddansk Universitet

VIA: VIA University College (Aarhus)

AU: Århus Universitet 

ÅU: Alborg Universitet

CBS

RUC
SDK DMJX, ITU, FS

AU

KADK Strategi, marts 2013 Strategisk analyse/Strategisk udvikling/Implementering

Figur 7



14

KADK Strategi, marts 2013

 Der er bevægelser i de kunstneriske og kreative erhverv   
 som får betydning for alle aktører – herunder også KADK

Krav til bæredygtighed og miljømæssige aspekter får stadigt større 
betydning på tværs af sektorer 

Flere design- og arkitektvirksomheder bliver internationale bl.a. fordi de 
nye økonomier efterspørger stadigt højere niveau på design og arkitektur

Arbejdsstyrken bliver mere international og danske arkitekter, designere 
og konservatorer kommer oftere i direkte jobkonkurrence med 
udenlandske ansøgere 

Nogle områder som f.eks. arkitektur befinder sig i lavkonjunktur med 
deraf følgende arbejdsløshed, mens andre områder som medier, spil og 
underholdning er i kraftig vækst

Strategisk analyse/Strategisk udvikling/Implementering

1.

2.

3.

4.
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Figur 13: Ledighedsprocenter for KADK kandidater og andre faggrupper

Kilde: Danmarks statistik for KADK-området,

AC’s ledighedsstatistik for de øvrige områder

Stor konjunkturfølsomhed og højere arbejdsløshed 
for KADK-uddannede designere og arkitekter. 
Konservatorer undtaget

Strategisk analyse/Strategisk udvikling/Implementering

Figur 14: Ledighedsprocent i perioden

Kilde: AC Ledighedsstatistik
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Uddannelser
(studerende)

Forskning/
Kunstnerisk
udv. (årsværk  
inkl. ph.d.)

Arkitektskolen Designskolen Konservatorskolen

938 554 68

49 13 8

På Designskolen og Konservatorskolen er der små og 
fagligt sårbare miljøer

Fi
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KADK grad af
internationalisering

Fx når studerende tager 
undervisning på et 
udenlandsk universitet

Fx når vi udbyder engelsk-
sproget undervisning for 
udenlandske studerende

Fx når vi i samarbejde med 
et udenlandsk universitet 
udbyder fælles uddannelse

Fx når vi etablerer eget 
campus i udlandet og 
udbyder egne uddannelser

Ny viden: Udvikles 
primært fra DK med 
international formidling

Ny viden: Udvikles af 
ansatte i udlandet

Ny viden: Udvikles med 
faste organisatoriske 
partnere 

Ny viden: Udvikles med 
udenlandske forskere

Uddannelse: Primært 
udgående udveksling

Uddannelse: 
Internationalt 
udbud i DK

Uddannelse: udbydes 
i udlandet som fx 
joint degrees

Uddannelse: Udbud 
på Eget campus i 
udlandet

Internationalt 
udsyn

Internationale
i DK

Internationale
partnerskaber

Egen udenlandsk
enhed

Nøgletal 2012:
Studerende på udveksling i udlandet: 81
Studerende på praktik i udlandet: 62
Antal indgående studerende: 176
Antal betalingsstuderende: 16
Ikke fastansatte med international baggrund: 79
Fastansatte VIP med international baggrund: 16
 

KADK Strategi, marts 2013 Strategisk analyse/Strategisk udvikling/Implementering

Vi har en del internationale aktiviteter på niveau 1 og 2. 
Vi modtager markant flere studerende end vi sender ud

Figur 16
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KADK grad af samarbejder 
med praksis/erhverv

Fx når studerende løser 
opgaver i virksomheder

Fx når vi samarbejder om et 
konkret forskningsprojekt

Fx når vi på ledelsesplan 
kontraktligt forpligter  
hinanden til langvarige 
samarbejder

Fx når et selskab ejet 
i fællesskab med en 
virksomhed kommercielt 
udnytter et fælles patent

Kortfristede og 
relativt uforpligtende 
samarbejder

Længerevarende 
samarbejde på 
konkrete fagområder

Organisatorisk og 
økonomisk gensidigt 
forpligtende over en 
lang tidshorisont

Fælles selskab med 
fælles ejerskab, 
økonomi osv.

Ad-hoc
samarbejder

Ad-hoc
samarbejder

Strategiske
alliancer

Joint venture

KADK Strategi, marts 2013 Strategisk analyse/Strategisk udvikling/Implementering

Vi har en række samarbejdsformer med praksis. De fleste 
samarbejder er ad-hoc orienterede eller taktiske 

Figur 17
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Vi har opsummeret omgivelsesanalyserne i en SWOT

Eksempler på styrker

Eksempler på muligheder Eksempler på trusler

Eksempler på svagheder
Talentfulde studerende valgt blandt mange ansøgere

Kompetente og engagerede medarbejdere

Højt fagligt niveau med  positivt internationalt 

omdømme i en række felter

Differentiering fra universiteter ved kunst/praksis og mere 

individuelt orienterede læringsprocesser

Internationalt enestående campus

Høj arbejdsløshed for KADK designere og arkitekter

Manglende kritisk masse indenfor nogle fagfelter

Primært ad-hoc og taktiske relationer til 

praksis og erhvervslivet

Relativ lav synlighed i det danske mediebillede

Relativt få studerende tager semester i udlandet

Sikre flere offentlige basismidler til øget forskning 

og kunstnerisk udviklingsvirksomhed

Øge antal kandidatspecialer = nye profiler = højere arbejdsfrevens

Udvikling af efter- og videreuddannelse

Flere tværgående værksteder/samlinger

Åbne uddannelser i udlandet evt. 

i form af joint degrees

Nedsat dimensionering der vil gøre 

miljøerne endnu mere sårbare

Politisk krav om fusion

Selveje og taxametermodel kan ændre økonomiske vilkår

Øget udbud af uddannelser indenfor de kreative områder = 

øget konkurrence = højere arbejdsløshed

KADK kan få generationsskifteudfordringer i små 

skrøbelige miljøer
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Strategisk 
analyse

Strategisk 
udvikling

Nu til strategisk udvikling

Implementering

Svagheder:
Fx høj arbejdsløshed for 
KADK kandidater

Styrker:
Fx enestående campus

Muligheder:
Fx nye kandidat-
specialer

Trusler:
Fx fusion med 
universitet



21

Den høje ledighed blandt KADK uddannede arkitekter og designere 
udfordres de kommende år yderligere af flere konkurrerende danske 
uddannelser/kandidater og et internationalt arbejdsmarked. 

Vi vil derfor i strategiperioden styrke kandidaternes internationale og faglige 
profiler med en tilgang baseret på videnskab, kunst og praksis. Vi vil udvikle 
rammer, der fremmer koblingen mellem de tre vidensdomæner.

KADK Strategi, marts 2013 Strategisk analyse/Strategisk udvikling/Implementering

Vores strategiske hovedudfordring er den høje ledighed blandt 
KADK's kandidater
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 Faktaark: Eksternt finansierede forskning KADK 

 Dette notat indeholder udvalgte statstikker over den eksterne finansiering af forskningen på KADK. 

 
 

Ekstern finansiering dækker over de bevillinger, som KADK´s forskere hjemtager fra offentlige og 
private fonde i Danmark og internationalt. Bevillingerne bliver som oftest givet på baggrund af 
ansøgninger om at realisere konkrete forskningsprojekter. Rådet eller fonden som bevilger midlerne har 
som oftest foruddefineret, hvad der kan søges støtte til samt hvilket fagligt tema ansøgningen skal være 
rettet mod.  
Formålet med ekstern finansiering er at supplere KADK´s ordinære forskningsbevilling med henblik på 
at realisere KADK´s faglige ambitioner. Da eksempelvis bevillinger fra Det europæiske forskningsråd 
(ERC), Danmarks Grundforskningsfond samt Det Frie Forskningsråds eliteprogram Sapere Aude kun 
bevilges i ekstrem hård konkurrence til projekter på højeste faglige niveau, udgør ekstern finansiering 
fra prestigefyldte programmer også en markør for kvaliteten af forskningen på KADK i forhold til de 
institutioner, vi ønsker at sammenligne os med.  Herudover har en række programmer under 
eksempelvis Innovationsfonden til formål at styrke samarbejdet mellem forskning og erhverv, og disse 
ansøgningsmuligheder kan være et udgangspunkt for at opdyrke samarbejde med relevante 
virksomheder, som har interesser i de faglige felter, som KADK forsker inden for.  
Ekstern finansieret forskning kræver altid en større eller mindre grad af medfinansiering fra KADK af de 
direkte og indirekte udgifter, så KADK vil altid binde en del af sine ordinære midler op på de projekter, 
som opnår ekstern støtte.  

 
Fordeling af bevillingstilsagn på KADK’s tre skoler (mio. DKK): 
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Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler 
for Arkitektur, Design og Konservering 
 

Fordeling af tilsagn på bevillingsgiver 

 

Benchmarking: 

ITU havde i 2013 en omsætning på 25 mio. DKK eksternt finansierede forskningsprojekter. Deres 
basisbevilling til forskningsaktiviteter var på 85 mio. DKK.1 

CBS havde i 2013 en omsætning på 95 mio. DKK eksternt finansierede forskningsprojekter. Deres 
basisbevilling til forskningsaktiviteter var på 325 mio. DKK.2 

For begge gælder således, at eksterne bevillinger udgør ca. 25 % af budgettet for forskning. På 
Københavns Universitet er forholdet ca. 30 %.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 http://itu.dk/en/Om-IT-
Universitetet/Organisation_tal_og_fakta/~/~/~/media/3F11C13C8EC54D4594401F92D93D1A51.ashx.  
2 http://www.cbs.dk/files/cbs.dk/call_to_action/budget_2014.pdf.  
3 http://universitetsavisen.dk/videnskab/nar-forskeren-bliver-fundraiser.  
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http://universitetsavisen.dk/videnskab/nar-forskeren-bliver-fundraiser
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Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler 
for Arkitektur, Design og Konservering 
 

Bevillingsstørrelse 

KADK administrerer samlet set 52 bevillinger (pr. 13-10-2014). Størstedelen af disse bevillinger er på 
under 1 mio. DKK (78 %). 
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Eksempler på større eksternt finansierede forskningsprojekter 

Bevillingsperiode Projekttitel Bevilling (mio. 
DKK) 

Bevillingshaver Bevillingsgiver Formål/projekttype Skole 

2014-2017 Bæredygtig Bygningsarv 3,75 Christoffer Harlang Realdania Kollektivt forskningsprojekt KA 

2012-2014 Det jordløse landbrug i 
industrikvarteret 

2,8 Nee Rentz-Pedersen FKK Sapere Aude Forskertalent 
(postdoc) 

KA 

2013-2016 DuraArk 1,3 Martin Tamke EU´s 7. ramme-
program (FP7) 

Kollektivt forskningsprojekt KA 

2012-2016 Complex Modelling 7,0 Mette Ramsgaard 
Thomsen 

Det Frie 
Forskningsråd 

Sapere Aude Topforsker KA 

2010-2014 TEMPOS 4,0 Thomas Binder Det Strategiske 
Forskningsråd 

Kollektivt forskningsprojekt KD 

2010-2013 PROPAINT 2,0 Mikkel Scharff FP7 Kollektivt forskningsprojekt KK 
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Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler 
for Arkitektur, Design og Konservering 
Designskolen 

Indledning 
Uddannelses- og Forskningsministeriet nedsatte i september 2014 Udvalget for fremtidssikring 
af de videregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet. 
Nedsættelsen af udvalget skete som del af det øgede politiske fokus på dimensionering af 
optaget på uddannelser med høj dimitend-ledighed det første år efter endt uddannelse. 
Foranlediget af dette fokus har KADK taget initiativ til at se nærmere på den del af sine 
indtægter, der vedrører uddannelse. Dels for at sikre kontinuiteten, dels for at undersøge 
mulighederne for en ekspansion af de faglige miljøer og derved sikre KADKs position som 
en af verdens førende uddannelser inden for arkitektur, design og konservering. 
 
Med sine unikke faciliteter og stærke forsknings- og undervisningsmiljøer har KADK en 
særlig mulighed for at placere sig centralt i et både dansk og internationalt uddannelses-
marked og udbyde betalingsuddannelser på allerhøjeste niveau. På den baggrund har KADK 
gennemført en undersøgelse af muligheden for en udbygning af institutionens nuværende 
portefølje af betalingsuddannelser. Konkurrencen på det internationale marked er hård og det 
er derfor væsentligt at KADK træffer de rigtige beslutninger ift. indsatsområder og fokuserer 
på at skabe en stærk og entydig brandfortælling, der kan positionere skolerne internationalt. 
 
Undersøgelsen har i særdeleshed fokus på ph.d.- og kandidatniveau, sommerskoler og efter-
videreuddannelse; områder hvor skolerne har erfaring for, at der ligger et potentiale for øgede  
aktiviteter. Dermed ligger undersøgelsens formål i direkte forlængelse af KADKs 
Udviklingskontrakt 2013-2014. Desuden styrker den KADKs bestræbelser på at understøtte 
intentionerne i Uddannelses- og Forskningsministeriets handlingsplan Øget indsigt gennem 
globalt udsyn (2013), hvor bl.a. internationale kandidatuddannelser og sommerskoler er i 
fokus. I et længere europæisk perspektiv lægger undersøgelsen op til at KADK fortsat 
forfølger Bolognaprocessens mål om internationalisering, styrkelse af ph.d.-uddannelse, 
livslang læring og markedsføring af et europæisk uddannelsesrum. 
 
Formålet med rapporten er konkret at pege på en række forslag til mulige strategiske veje for 
KADK ift. betalingsuddannelser og internationalisering. Undersøgelsen, der er gennemført i 
august-september 2014, omfatter følgende dele: 
 

1. En intern statusopgørelse på eksisterende og planlagte indsatser på KADK inden for 
internationale ph.d.- og kandidatuddannelser, sommerskoler, samt efter-
videreuddannelse. 

2. Afklare KADKs lovgivningsmæssige grundlag i forhold til udbud af 
betalingsuddannelser og indtægtsdækket virksomhed.  

3. Mini survey af udvalgte danske uddannelsesinstitutioners indsatser inden for 
international ph.d.- og kandidatuddannelse, sommerskoler og efter-
videreuddannelse. 

4. Mini survey af udvalgte internationale akademier og designskolers indsatser inden for 
ovenstående områder. 

5. Forslag til mulige strategiske veje for KADK ift. betalingsuddannelser og 
internationalisering. 

6. Forslag til organisering og internationalisering af KADKs efter-videreuddannelse. 
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7. Budgetmodeller for efter-videreuddannelse, sommerskoler….(udbygges m Villy) 

Bidragydere og afgrænsning 
Rapporten er udformet på baggrund af en intern og ekstern undersøgelse. Den interne 
undersøgelse omfatter interviews med fagledere, institutledere og kompetencepersoner på 
KADK (se bilag 1 s. 19). Den eksterne undersøgelse omfatter desk research samt interviews 
(herunder i nogle tilfælde telefoninterviews) med personer på udvalgte danske universiteter 
samt desk research, i nogle tilfælde suppleret med telefoninterviews, med en række udvalgte 
internationale akademier og designskoler. 
 
Undersøgelsen kunne principielt indeholde flere uddannelsesinstitutioner, men på baggrund 
af formålet med rapporten har hensigten ikke været at gennemføre en kortlæggende eller 
udtømmende analyse, men målrettet afgrænse udvalgte institutioner, hvis indsatser inden for 
betalingsuddannelse og internationalisering kan bidrage til at kvalificere beslutningen om 
mulige strategiske veje for KADK. 
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Status – eksisterende og planlagte indsatser på KADK 
KADK har i en årrække arbejdet på en internationalisering af uddannelserne og har gode 
erfaringer med betalingsuddannelser på BA- ogKA-  samt efteruddannelse. På ph.d.-
området har KADK ikke erfaring med betalingsuddannelser men det er meget almindeligt, at 
ph.d.-projekter er finansieret helt eller delvist af eksterne midler. 
 

Status: Ph.d.-uddannelse 
På KADK har vi i dag forskellige former for finansieringsmodeller for ph.d.-projekter med 
ekstern deltagelse. 
De mest almindelige er følgende 

1. Stipendier finansieret af forskningsrådene – enten som enkeltstipendier eller som en 
del af et større forskningsprojekt 

2. ErhvervsPhD-stipendier i samarbejde med en privat eller offentlig 
virksomhed/institution.  

3.  Ph.d.-projekter som igangsættes i et samarbejde mellem KADK og andre 
forsknings- og/eller undervisningsinstitutioner f.eks. et museum eller 
erhvervsakademi. 

4. Stipendier finansieret i et samarbejde mellem private fonde, finanslovsmidler, 
interesseorganisationer etc. 

5. Privatister, dvs. personer som selv finansierer hele forløbet inkl. vejledning, 
kontorplads, administrative services, bedømmelse og forsvar.  

Vedr. pkt. 1 og 2: KADK har pr. d. 23-10-2014 indskrevet tre ErhvervsPhD-studerende og 
fire stipendiater finansieret af forskningsrådene som har andet statsborgerskab end dansk. 
 
Vedr. pkt. 3: KADK har i de sidste år indskrevet tre ph.d.-studerende fra Københavns 
Erhvervsakademi. (KEA) Disse stipendiater er ansat ved KEA som betaler løn til kandidaten 
i de fire år forløbet varer samt forskeruddannelsen ved KADK. Uddannelsestaksten er i 
denne form for samarbejder sat til 1.345.000 (inkl. overhead) i tre år. Dette beløb dækker 
ph.d.-kurser, 240 timers vejledning, tryk og bedømmelse af afhandlingen, rejseudgifter i 
forbindelse med konferencer, seminarer og workshops i Danmark og udlandet, bøger og 
andet materiale samt de indirekte omkostninger som overheaden dækker. Dette er husleje, el, 
varme, vand, en arbejdsplads med tilhørende administrativ support i form af bl.a. IT, 
servicefunktioner, forskningadministration osv.   
 
Vedr. pkt. 5: KADK får flere henvendelser fra udlandet vedr. privatistordningen, men har 
hidtil kun enkelte erfaringer med ordningen, som ikke har været udelt positive. Hidtidige 
beregninger af finansiering og overvejelser vedr. det faglige udbytte for institutionen har 
betydet, at det ikke indtil nu har været betragtet som en farbar vej. 
 
I forbindelse med ovenståend punkter bør følgende overvejelser være i fokus: 

1) Det faglige formål med udbygningen. Hensigten skal ikke være at pålægge forskerne 
en ekstra arbejdsbyrde uden fagligt incitament. Det skal sikres, at indtægter ved 
eksternt finansieret og/eller brugerbetalt ph.d.-uddannelse kommer de faglige miljøer 
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til gode, dels via indtægter til at øge forskningsvolumen, dels via flere kompetencer til 
de faglige miljøer. 

2) Kvalitetskrav. KADK skal fortsat tiltrække de bedste kandidater. Kravene og 
forventingerne til den kommende ph.d studerende skal beskrives klart og fremgå af 
en vejledning.   

3) Krav om bidrag til det faglige miljø. Der skal udformes retningslinjer for 
indskrivningsperioden med krav til ophold, gæsteforelæsninger, masterclasses, 
publikationer, mv. Da ph.d.-uddannelsen er en forskeruddannelse kan kravet om at 
den ph.d.-studerende selvstændigt bidrager med ydelser af forskningsmæssig karakter 
ses som en naturlig del af uddannelsen. 

4) Prissættelse. Der er meget stor foskel på, hvad en ph.d ’koster’. Den seneste 
udregning vedr et samarbejde med en person, der skulle indskrives ved KADK og 
være ansat ved sin hjemmeinstitution i Belgien, ville koste 800.000 kr. Ved 
fastlæggelse af prisniveau bør vi medtænke, at vi indenfor vores felt har et stærkt 
brand. Leveomkostningerne i Danmark er blandt de dyreste globalt set, og 
potentielle ansøgere vil formentlig forvente, at prisen for en ph.d.-uddannelse holder 
samme niveau. Prisen inkluderer kontorplads + vejledning + computer inkl. print og 
support + obligatoriske ph.d.-kurser og hvad der svarer til et halvt års arbejde på 
institutionen. Ophold mv. betales af den studerende.  

5) Branding. Hvis KADK ønsker at konkurrere på ph.d. betalingsuddannelse, er det 
altafgørende at sætte fokus på, hvordan vi brander os ift. andre institutioner. De 
fleste universiteter, som modtager internationale ph.d.-studerende i arkitektur og 
design, har en hel sektion af deres website henvendt til disse studerende. Vi bør have 
et subsite af høj kvalitet under kadk.dk, som tager udgangspunkt i den potentielle 
ansøgers behov, så der foruden en overskuelig indgang til KADK også er oplysninger 
om at studere, bo, arbejde og leve i Danmark med links til relevante myndigheder og 
andre organisationer. Se feks. http://studies.ku.dk og 
http://www.polyu.edu.hk/iao/study-main.php.  

Status: Kandidatuddannelsen 
På kandidatniveau har Kunstakademiets Arkitektskole (herefter KA) fra september 2014 
igangsat fire nye kandidat-programmer på engelsk: Architecture and Extreme Environments; 
Spatial Design, Perception and Detail; Political Architecture: Critical Sustainability og 
Urbanism ands Societal Change. Programmerne bygger videre på erfaringer på KA siden 
2009 med udbud af profilerede engelsksprogede programmer. 
 
Kunstakademiets Designskole (herefter KD) har siden 2009 udbudt hele 
kandidatuddannelsen på engelsk med en strategi om, at hvis der er tilmeldt udenlandske 
studerende til et hold, foregår undervisningen på engelsk, ellers er undervisningen på dansk. 
Denne strategi er fortsat i den nye struktur, hvor der desuden udbydes to nye profilerede 
engelsksprogede programmer inden for henholdsvis Fashion Design og Game Art, Design & 
Development. 
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Kunstakademiets Konservatorskole har i flere år udbudt et begrænset antal kurser på 
overbygningen på engelsk og modtaget Erasmus/Sokrates-studerende.  
 
Af de udenlandske studerende på de tre skoler var der i 2012 og 2013 indskrevet henholdsvis 
xx og 38 betalingsstuderende.  
 
På kandidatniveau har KADK mulighed for at ekspandere sit indtægtsgrundlag via dels at 
tiltrække flere studerende fra ikke-EU-lande, dels ved en tompladsordning for studerende 
med en relevant uddannelse og som opfylder kriterierne for at kunne deltage, og desuden ved 
at undersøge mulighederne for uddannelseseksport og top-up-uddannelse.  
 
Ikke EU-studerende 
Med den store interesse KADK allerede i stadigt voksende omfang oplever fra studerende 
udenfor EU bør der udvikles en strategi for, hvordan vi kan øge optaget og samtidig fastholde 
vores nuværende optagelsesniveau. Den internationale markedsføring af KADK skal derfor 
rette sig mod de dygtigste studerende fra lande udenfor EU, hvis faglige niveau og æstetiske 
kompetencer matcher vores uddannelser.  
 
Det øgede optag af studerende fra ikke-EU-lande kan dels komme ved en ændring i det 
prioriterede optag på eksisterende programmer, eller ved at vi udbyder særlige målrettede 
programmer og undervisningsaktiviteter for ikke-EU-studerende. Sådanne målrettede 
programmer vil dels kræve en prækvalificering med begrundelse for udbud og dokumentation 
af behov. Omfanget af indtægter fra programmerne må ikke overstige omfanget af vores 
nuværende bachelor- og kandidatprogrammer.  
 
Ønsker KADK at brande sig som international institution på højeste faglige niveau er der 
behov for at  udvikle en strategi for, at vi kompetence- og ressourcemæssigt er på niveau med 
den grad af internationalisering, vi udbyder vores uddannelser på; at vi sikrer kvalitetssikring 
af undervisernes sproglige kompetencer, så vi tilbyder undervisning på et tilstrækkeligt fagligt 
og sprogligt niveau; at vi har en sprogpolitik med klare krav til sprogbrug på de forskellige 
dele af institutionen, både i det faglige, kommunikative og administrative. 
 
Ovenstående indebærer at vi går uddannelserne efter i sømmene og udvikler en strategi for, 
hvordan og hvornår vi forventer at opnå det ønskede niveau på de forskellige områder.  
 
Tompladsordning 
Tompladsordninger gør det muligt for uddannelsesinstitutioner at tilbyde ledige 
studiepladser til eksterne, som er erhvervsaktive. Tompladsordningen omfatter enkelte fag 
eller afgrænsede dele af en uddannelse. Universiteterne tager betaling på tompladsordningen 
per ECTS-point og for afrundede forløb. Aarhus universitet tager f.eks. 900 DKK per ECTS 
på jura kandidatfag og 500 på Statskundskab. Københavns Universitet tager 850 DKK pr 
ECTS på Science fakultetet. Aalborg Universitet tager 500 DKK pr ECTS på de 
Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakulteter, 600 DKK pr ECTS på de Teknisk-
Naturvidenskabelige og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter. De nævnte priser gælder EU-
borgere. Aalborg Universitet lægger simpelthen uddannelsestaxameteret oven i de nævnte 
priser for ikke-EU-borgere.  
 
KADK har endnu ikke erfaring med tompladsordninger, men det er oplagt at indføre som 
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efteruddannelsestilbud. Det forudsætter dog, at der indføres en model for betaling, som tager 
højde for, at KADKs uddannelser har tegnebordsundervisning og udstrakt brug af 
værkstedsfaciliteter og laboratorier på højt teknisk niveau. Omkostningerne for KADK ligger 
formodentlig på niveau med ingeniørstudier og de våde uddannelser på universiteterne, dvs. 
det højeste uddannelsestaxameter.  
 
Som eliteinstitution vil det være væsentligt for KADK at udvikle en model for screening, som 
sikrer optag af studerende, som har de ønskede kvalifikationer.  
 
Uddannelseseksport og top-up-uddannelse  
Internationalt har designuddannelserne i de senere år gennemgået en akademisering, som 
skrider frem med forskellig hastighed i forskellige lande. KD har været i dialog med 
Nottigham Trent University og Hong Kong Design Institute om etablering af en top-up-
aftale. Vi bør undersøge muligheder for, at KADK kan fungere som top-up-uddannelse for 
udenlandske professionsuddannelser under akademisering, svarende til vores 
erhvervsakademiuddannelse. Mulighed for udbud af top-up uddannelsessamarbejder udenfor 
EU bør ligeledes undersøges. I det omfang, der er tale om eksport af hele 
uddannelsesprogrammer til udenlandske institutioner, vil det være nødvendigt at forhandle 
en samlet aftale på plads med den konkrete institution. Det politiske lovgrundlag for eksport 
af uddannelser er endnu ikke på plads og de danske institutioner, der eksporterer uddannelser 
som f.eks. Niels Brock, gør det pt. under amerikansk lovgivning. Hvis regelgrundlaget 
kommer på plads, er det oplagt at KADKs studieprogrammer og unikke pædagogiske 
kompetencer kan blive en eksportvare i f.eks. Asien.  

Status: Danske og internationale sommerskoler 
KADK har endnu ikke en strategi for, hvordan institutionen ønsker at arbejde med 
sommerskoler, og skolerne indtil nu kun i begrænset omfang udbudt sommerskoler.  
 
Sommerskolerne fordeler sig i to grupper: Dels sommerskoler med ordinært 
universitetspensum rettet mod studerende på danske og internationale universiteter. Dels 
sommerskoler rettet mod et bredere segment af samme type som de kurser, der udbydes af 
oplysningsforbund, højskoler og Åbent universitet. 
 
På KA har CITA afholdt sommerskole i 2009. KD udbød i sommeren 2014 en international 
sommerskole i Designled Innovation and Entreprenurship i samarbejde med CBS. 
Sommerskolen er afsæt for udvikling og udbud af en fælles international kandidatuddannelse 
fra september 2015. 
 
En sommerskole på KD i Tekstile Design er pt. under planlægning i samarbejde med Royal 
College of Art og udbydes efter planen i sommeren 2015. 
 
Indtægterne fra sommerskolerne har ikke hidtil i væsentligt omfang oversteget udgifterne. En 
fremtidig udbygning på området er afhængig af, at vi når frem til en model, som sikrer et 
rimeligt indtægtsgrundlag.  
 
KA udlejer i sommerperioden sine værksteder til DIS’ sommerskoler i arkitektur og design, 
men er ikke institutionelt involveret i udvikling eller udbud af kurserne, bortset fra at enkelte 
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lærere rekvireres til at undervise på kurserne. Set fra KADKs synsvinkel kan det forekomme 
problematisk, at DIS’ internationale brand således lukrerer på KADKs.  
 
KADK har ikke erfaring med betalingsbaserede, men ikke-ECTS-givende 
sommerskolekurser (B2C). KADK har lovhjemmel til at drive indtægtsdækket virksomhed 
ud over de ordinære aktiviteter, men det kræver særskilt regnskab og omfanget af disse må 
ikke overstige den samlede økonomi. Desuden kan det diskuteres, om det er fagligt 
interessant og fagligt opbyggende at udbyde denne form for kurser.  
 

Status: Efter-videreuddannelse 
Siden 2005 har KA udbudt masteruddannelsen Master i Byplanlægning.   
 
I perioden 2010-2013 har KA i samarbejde med DTU Diplom udbudt 6 ugers kurser for 
ledige inden for emnerne Digital Design og Produktion og Digitalt Byggeri og Projektering. 
Kurserne udbydes ikke pt., da der ikke er afsat midler til markedsføring, men det overvejes 
om kurserne skal udbydes igen. 
 
I regi af Institut for Bygningskunst og Kultur er en Master i Kulturarv under udvikling.  
 
Siden 2005 har KD udbudt masteruddannelsen Master i Design.1  
 
Oversigt over deltagere på KADKs masteruddannelser inden for de sidste tre år: 
 
Deltagere Master i byplan  
2008-10 12/8 
2010-12 20/12 
2012-14 20/13 
  
Deltagere Master i Design  
2005-07 20/11 
2007-09 20/12 
2009-11 26/20 
2011-13 33/28 
2013- 31 indskrevet 
 
* De to talkolonner (x/y) markerer henholdvis optaget og gennemført. På Master i strategisk byplan kan de to 
første semestre købes som selvstændige kurser, hvorfor forskellen i tallene ikke kun skyldes frafald. På Master i 
Design kan semestre ikke i udgangspunktet købes som selvstændige kurser, men ved frafald er der givet mulighed 
for udstedelse af kursusbevis for gennemførte eksaminerede forløb.  
 

                                                        
1 Master i Design-uddannelsen var i perioden 2005-2010 drevet af Center for Designforskning og 
udbudt af KA, og fra 2011 udbudt og drevet af KD.  
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KD har i 2014 fået prækvalificeret en diplomuddannelse i Designstrategi og Designledelse og 
i den forbindelse gennemført to pilotmoduler med henblik på ansøgning om akkreditering og 
udbud af diplomuddannelsen i 2015.  
 
KD er desuden i gang med at udvikle en ny Nordic Master of Glass Design i samarbejde med 
Linnaeus Universitetet i Kalmar og Aalto Universitetets School of Design (det gamle 
UIAH). Uddannelsen har fået udviklingsstøtte af Nordisk Ministerråd. 
 
Opsamling på status og fremtidige indsatsområder 
Nedenfor illustreres i oversigtsform KADKs nuværende indsatser inden for 
betalingsuddannelse og internationalisering. Som det fremgår er vi allerede godt i gang, men 
potentialerne er langt større, dels i forhold til KADKs unikke faciliteter, pædagogiske 
kompetencer og geografiske placering, dels i sammenligning med danske og udenlandske 
uddannelsesinstitutioner, der med en, hvad der kan synes at være langt mindre interessant 
brandfortælling, har positioneret sig stærkt på uddannelsesmarkedet. 
 
Det første skema viser hovedtræk i den nuværende situation, og det næste viser nogle af de 
fremtidige muligheder. Det er ikke hensigten, at alle mulighederne skal efterfølges. 
Rapporten peger på strategiske veje, som der skal træffes beslutning om på baggrund af, hvad 
vi vil som institution. 
 

KADKs nuværende indsatsområder indenfor betalingsuddannelse og internationalisering 
 DK International 
Ph.d. • Eksternt finansierede stipendier 

• “KEA-modellen” 
• Eksternt finansierede 

stipendier 

Kandidat  • Ikke-EU-studerende på 
eksisterende programmer 

Sommerskoler • Enkelte ETCS-givende sommerskoler, 
ikke indtægts-givende (egne og B2B) 

 

Efter-videre- 
uddannelse 
 

• 2 Masteruddannelser 
• 1 Diplomuddannelse 
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Skitsering af fremtidige mulighedsfelter for KADK indenfor betalingsuddannelse og 
internationalisering 
 DK International 
Ph.d. • Eksternt finansierede stipendier 

•  “KEA-modellen” 
• Privatister 

 

• Eksternt finansierede 
stipendier 

• International “KEA-model” 
• Privatister 

 
Kandidat • Tompladsordning • Ikke-EU-studerende på 

eksisterende programmer 
• Nye programmer målrettet 

ikke-EU-studerende 
• Uddannelseseksport 

Sommerskoler • Enkelte ETCS-givende 
sommerskoler, ikke indtægts-
givende (egne og B2B) 

• Kommercielle kurser (B2C) 

• ECTS-givende sommerskoler 
målrettet ikke-EU-studerende 

• Kommercielle kurser (B2C) 

Efter-
videre- 
uddannelse 

 

• Masteruddannelse 
• Diplomuddannelse 
• Kommercielle kurser (B2C) 

• Engelsksprogede master og   
• Kommercielle kurser (B2C) 
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Strategisk prioritering 
Vi kan og vil ikke satse på dette hele, og skal træffe beslutning om, hvor det er fagligt og 
økonomisk meningsfyldt at sætte ind. Rapporten lægger op til yderligere undersøgelser af 
juridisk og økonomisk art, som skal munde ud i robuste modeller for indtægtsbaserede 
aktiviteter på et internationalt uddannelsesmarked. Der er to strategiske hensyn, som skal 
tilgodeses:  
1) Ekspansionen skal bygge på styrken i de eksisterende faglige miljøer og processen skal 

over tid udbygge og konsolidere denne styrke.  
a) Omlokalisering af undervisere til betalingsuddannelser kræver pædagogisk 

opkvalificering. 
2) Der skal fagligt, administrativt og økonomisk være mening i at deltage for den enkelte 

enhed. Dvs. at der skal udvikles incitamentstrukturer for hvert enkelt område: Ph.d.-
uddannelse, sommerskoler og efter-videreuddannelse: 
a) Hvad får ph.d.-vejlederne og det faglige miljø ud af at indskrive privatister? 
b) Hvad får forskere og undervisere ud af at bruge deres sommerferie på at undervise på 

sommerskoler – er der en faglig gevinst? Skal de have et ekstra honorar for at udvikle 
og drive kurser? Eller bruger vi vores dygtige timelærere til dette, som alligevel ikke 
har en ansættelse over sommeren? 

c) Hvad får forskere og undervisere ud at bruge ekstra arbejdstid på at udvikle og drive 
efter-videre-uddannelsesprogrammer (og evt. arbejde i weekender)? Fagligt udbytte 
(dialog med erhvervet/kontaktnet), ekstra honorar, fast tillæg?  

d) Skal nogle af vores forskere fremover have kontrakter hvor en procentdel af deres 
kontrakter er dedikeret undervisning på betalingsuddannelser? Som f.eks. på DPU og 
professionsbachelor-uddannelserne? 

Fremtidige forretningsområder? 
Under forudsætning af, at KADK dels får selveje, dels bliver underlagt Lov om åben 
uddannelse vil der være mulighed for at ekspandere på det private uddannelsesmarked i 
Danmark. Konkurrenterne på dette marked er højskolerne, oplysningsforbund, 
Folkeuniversitetet, Åbent Universitet, DMJX Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, mfl. 
På dette tidspunkt vil vi få mulighed for indtægtsdækket virksomhed på ikke-
bekendtgørelsesbelagte områder. Indtægtsdækket virksomhed på uddannelsesvirksomheder er 
karakteriseret ved at supplere statstilskuddet ved at bidrage til institutionens indtjening. 
Aktiviteten skal holdes adskilt fra kerneaktiviteterne, og der er desuden særlige regler for 
prisfastsættelse for at sikre, at udbuddet ikke virker konkurrenceforvridende. Der kan feks. 
være tale om følgende områder: 
 

a) Kompetencegivende kurser, som mod fuld deltagerbetaling giver samme 
professionelle kompetencer som de tilsvarende moduler gør i KADKs eksisterende 
uddannelser.  

b) Ikke-kompetencegivende kurser, som udbydes under lov om åben uddannelse og som 
bygger på KADKs kompetencer og brand. Feks. kurser i grafisk software 
(Photoshop, Illustrator, 3D-grafik mfl.), croquis, nyere dansk arkitekturhistorie, 
dansk møbeldesign, bæredygtig arkitektur, strategisk design, co-creation mv. 
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c) Konsulentvirksomhed og skræddersyede uddannelsesforløb. 
d) Det vil ikke være hensigtsmæssigt at udbyde kurser, som allerede findes på markedet, 

og som andre kan producere i tilsvarende kvalitet og med lavere omkostninger. Feks. 
arkitektforeningens efteruddannelseskurser (som har svært ved at løbe rundt). 

KADKs eksterne finansiering har i et stykke tid været på vej ned og vil formodentlig blive 
reduceret yderligere, når dimensioneringen effektiveres. Spørgsmålet er, om vi kan øge vores 
eksterne finansiering, når vi kan forvente, at antallet af medarbejdere bliver reduceret. Vi er 
med andre ord nødt til i det indeværende år at begynde at omstille organisationen til et større 
optag af betalingsstuderende og igangsætning af nye initiativer, der kan tilføre indtægter til 
institutionen. Alternativet er nedlæggelse eller sammenlægning af programmer, afskedigelser 
og reducerede eller manglende karriereveje for den næste generation af forskere og 
undervisere. KADK har alle muligheder for at satse stort på betalingsuddannelse og 
internationalisering, og vi skal finde de rigtige måder at prioritere ifht. mulighederne, fagligt 
og økonomisk. 
 
Mulighederne på det private uddannelsesmarked kan illustreres med DMJX som eksempel. 
DMJX har kurser til priser fra ca. 2.000 kr til ca 35.000 kr. De tekniske kurser (Photoshop, 
Dreamweaver, InDesign mv.) koster 6.500 kr for fire kursusdage. De indgår ikke i en samlet 
uddannelse. 
 
DMJX har også akademiuddannelsen Kreativitet og Design på 60 ECTS. Uddannelsen er 
modulopbygget og et 10 ECTS modul med seks kursusdage koster 11.500 kr. Prisen for den 
samlede uddannelse på 60 ECTS bliver altså i alt 69.000 kr.  
 
Villy Scenarier xx  
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Mini-survey - danske universiteter, herunder AAA og DSK 
Dokumentationen af andre danske institutioners strategier for betalingsuddannelser og 
internationalisering omfatter følgende dele: 
 

1. Ph.d.-uddannelse: institutionens strategi for og organisering af international ph.d. 
uddannelse, herunder om institutionen giver mulighed for indskrivning af privatister. 

2. Sommerskoler: institutionens indsats inden for internationale sommerskoler, herunder 
organisering af udbud af sommerkurser. 

3. Efter-videreuddannelse: institutionens indsats inden for efter-videreuddannelse, 
herunder organisering af efter-videreuddannelse og graden af internationalisering af 
udbud. 

Undersøgelserne er dokumenteret i følgende matricer, der i kortfattet form beskriver 
institutionernes strategier og indsatser.  

Ph.d.-uddannelse 
KU Ph.d.-programmer på alle seks fakulteter (varierende grader af internationalisering). 

Privatistordning mod betaling af studieafgift. 
AU Ph.d.-programmer på alle fire fakulteter, ca. 1925 ph.d.-studerende fordelt på 39 

ph.d.-programmer, alle internationaliserede. Privatistordning ved School of 
Business and Social Sciences. Ph.d.-sommerskole netværk med Warwick 
University, SDU og Södertörn University. 

SDU Ph.d.-programmer på alle fem fakulteter. Privatistordning ved det Tekniske 
Fakultet, uddannelsesafgift 154.000 DKK pr år.  

RUC Ti ph.d.-programmer og syv ph.d.-skoler. Privatistordning: 70.000 - 100.000 
DKK/år.  

AAU Tre ph.d.-programmer på engelsk: Humanities; Engineering and Science; 
Medicine, Biomedical Science and Technology. Privatistordning mod fuld 
egenbetaling. 

DTU 19 ph.d.-skoler fordelt på fem ph.d.-kommiteer. Privatistordning: 
uddannelsesafgift 142.800 DKK for 2014. 

CBS 239 ph.d.-studerende fordelt på tre ph.d.-skoler. Privatistordning: 354.968 DKK 
for tre år. 

ITU En ph.d.-skole med 61 ph.d.-studerende, heraf en stor procentdel internationale 
(ITU modtager 10-20 gange så mange ansøgninger, som der er plads til). 

KA Ph.d.-uddannelse i arkitektur, 36 ph.d.-studerende 
KD Ph.d.-uddannelse i design, 17 ph.d.-studerende 
KK Ph.d.-uddannelse i konservering, to ph.d.-studerende 
AAA Arkitektskolens Ph.d.-skole har p.t. 15 ph.d.-studerende 
DSKD Designskolen Koldings forskerskole har p.t. ni ph.d.-studerende (i samarbejde med 

Arkitektskolens Ph.d.-skole ved AAA) 
 

Sommerskoler 
KU Ca. 45 engelsksprogede summer schools på BA/MA/PhD niveau 
AU 1500 studerende på mere end 50 summer school kurser på BA/MA/PhD niveau 
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SDU Otte sommerskoler, heraf fire udbudt i et tysk-dansk regionalt 
universitetssamarbejde 

RUC Afholder en sommerskole med vekslende emner, et Summer Seminar for PhD 
Students og Summer Course in Danish Language and Culture (for BA/MA) 

AAU Otte engelsksprogede sommerskoler 
DTU Otte engelsksprogede sommerskoler, herunder et kursus i Beer Brewing and 

Quality Control :-) 
CBS Godt 30 sommerkurser på BA-niveau, godt 20 på MA-niveau 
ITU Har afholdt enkelte sommerskoler, men tilsyneladende ikke i de senere år 
KA CITA har afholdt sommerskole i 2009, flere tidligere sommerskoler 
KD Sommerskole med CBS i Design-led innovation and entrepreneurship 2014, 

sommerskole med Royal College of Art i Textile Design 2015 
KK - 
AAA Sommerskole i strategisk design (med VIA Teko Design & Business) 
DSKD - 
 

Efter/videreuddannelse 
Uni Beskrivelse Master Diplom 
KU Åbent Universitet enkeltfag (dækker 

store dele af universitetets kurser), en 
halv snes engelsksprogede onlinekurser 
(MOOC),  

23  4  

AU Tompladsordning mod betalinger (giver 
adgang til alle kurser mod betaling),  

30  (herunder 
MBA) 

5  

SDU En halv snes uddannelser udbydes som 
deltidsuddannelse/enkeltfag.  

19  2  + HD 

RUC Tompladsordning. Ni 
masteruddannelser 

9  1 

AAU Tompladsordning. AAU oprettede i 
2011 en BSc i arkitektur på dansk. 
Uddannelsen har tre specialiseringer i 
hhv. arkitektur, industrielt design og 
urbant design. De samme tre 
specialiseringer går igen på 
overbygningen, som er på engelsk.  

22  1 + HD 

DTU Åben uddannelse giver adgang til alle 
kurser på DTU. 

4  5  

CBS Efteruddannelser på engelsk: Full-time 
MBA, Executive MBA (part-time), 
Executive MBA in Shipping and 
Logistics ("blue MBA"). Korte kurser 
under CBS Executive, bla. Diploma in 
Business Excellence (DBE).  

MBA, Executive 
MBA, MBA i 
shipping + 1 
master 

1 + HD 
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Uni Beskrivelse Master Diplom 
ITU 20-30 enkeltkurser på engelsk. 

Diplomuddannelse i IT.  
 1 

KD Master i Design, to diplommoduler i 
designbaseret læring 

1 2 

KA To masteruddannelser, to kurser for 
ledige (fortsættelse af en række afholdte 
kurser i samarbejde med DTU), har 
afholdt kursusrække i digitalt byggeri (i 
samarbejde med Teknologisk Institut) 

2 2 

KK Udbyder et arbejdspladskursus efterår 
2014 

  

AAA Arbejder på at udvikle nye kurser, er i 
gang med en reorganisering af efter-
videreuddannelsesområdet. 

  

DSKD Kurser i designdidaktik, korte kurser 
under D2I (Design 2 Innovate), fra 2015 
diplomuddannelse i Designmetode og -
didaktik 

 1 (fra 2015) 
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Mini-survey – udvalgte internationale akademier og designskoler  

Ph.d.-niveau 
De undersøgte uddannelser falder i to grupper: primært tekniske universiteter, de fleste med 
vægt på bygningskunst og arkitektur, og generelle universiteter, de fleste med vægt på design.  
 
Prismæssigt skiller de nordamerikanske sig ud med studieafgifter, der ligger fra ca. 250.000 
(Parsons og MIT) og til 340.000 (d.school) årligt. De europæiske falder i to grupper: på 
kontinentet søger man og bliver ansat i en stilling som ph.d.-studerende, enten med 
statsstipendium eller finansieret af en privat virksomhed. I England betaler man godt 40.000 
DKK (EU-borgere) eller ca. 150.000 DKK (resten af verden) årligt. Endelig er der Hong 
Kongs PolyU, hvor man betaler 60.000 årligt som privatist, men det halve, hvis man søger og 
får statsstipendium. 
 
De opgivne studieafgifter er for undervisning. Hertil kommer typisk udgifter til 
sundhedsforsikring, materialer, kantineordning, trykning mv. 
 
Nedenstående institutioner er med i undersøgelsen: 

• Aalto University, Schools of Arts, Design and Architecture (Aalto ARTS - det 
gamle UIAH) i Helsinki, 

• Art Center College of Design i Pasadena (Art Center), 
• The Bartlett, arkitektskole ved University College London (Bartlett), 
• California College of the Arts (CCA), 
• Carnegie Mellon University, School of Design i Pittsburgh (CMU Design), 
• Central Saint Martins ved University of the Arts (CSM) i London, 
• ETH Zürich, Department of Architecture (ETH), 
• Illinois Institute of Technology, Institute of Design (IIT ID) i Chicago,  
• Massachusetts Institute of  Technology, School of Architecture + Planning (MIT) i 

Boston,  
• Parsons The New School for Design i New York (Parsons), 
• PolyU Design ved Polytechnic University i Hong Kong (PolyU), 
• Rhode Island School of Design, New York (RISD), 
• Royal College of Art, London (RCA), 
• School of Visual Arts, New York (SVA), 
• Stanford Universitys d.school (the Hasso Plattner Institute of Design, inspireret af 

IDEO) i Silicon Valley, 
• School of Architecture, Princeton University, 
• Harvard Graduate School of Arts and Sciences og 
• Curtin University i Australien. 

 
Ph.d.-uddannelse 
Aalto School of Arts, Design and Architecture uddanner årligt omkring ti ph.d.-er. 

Omkring ti lønnede stillinger som ph.d.-stipendiat på designfeltet. Studiernes 
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normale varighed er fire år. Hvis det er muligt at tage en ph.d. som privatist ved 
Aalto, er det i hvert fald ikke noget, der fremgår af deres websider. 

Art 
Center 

Ingen ph.d.-programmer. MSc og MFA programmer i design og arkitektur plus 
en dual degree (MS Industrial Design og MBA). Årlig studieafgift knap 20.000 
USD (117.000 DKK). 

Bartlett 55 ph.d.-studerende i Architectural Design og 32 i Architectural History & 
Theory. Årlig studieafgift 4.500 GBP (godt 42.000 DKK) for EU-studerende, 
16.200 GBP (godt 150.000 DKK) for ikke-EU.  

CCA Ingen ph.d.-programmer. MArch + MFA plus fem MBA programmer, 
herunder MBA i designstrategi. Årlig studieafgift 43.350 USD (knap 260.000 
DKK). Anslåede samlede omkostninger pr studieår iflg. CCAs egne opgivelser 
er 60.210 USD (knap 360.000 DKK). 

CMU 
Design 

Doctorate of Design (DDes – 3-årig forskeruddannelse for praktikere), ph.d. og 
deltids-ph.d. i design, ph.d. i arkitektur. Årlige studieafgifter for 
designstuderende 37.000 USD (220.000 DKK) og arkitektstuderende 35.220 
USD (210.000 DKK). Samlede anslåede leveomkostninger iflg. CMU 21.577 
USD (knap 130.000 DKK). Samlede årlige omkostninger for en 
designstuderende 58.577 USD (knap 350.000 DKK). 

CSM 25 ph.d.-studerende i design plus seks indenfor fashion/textiles. Ph.d.-
studerende fra EU betaler 4700 GBP i studieafgift årligt (ca. 44.000 DKK). Det 
koster 9.400 GBP (ca. 88.000 DKK) at indlevere og forsvare en ph.d. baseret på 
publiceret forskning. Studerende fra resten af verden betaler hhv. 15.180 GBP 
(godt 140.000 DKK) i studieafgift årligt for at studere og 30.360 GBP (godt 
280.000) for at aflevere og forsvare en ph.d. baseret på publiceret forskning. 

Curtin 
University  

Udbyder en ph.d. uddannelse i design, hvor der forinden aftale indgås foretages 
en screening af ansøgeren, for at vurdere, hvor mange timers vejledning den 
pågældende kandidat må forventes at have behov for. På dette grundlag 
fastsættes betalingen individuelt. Studiet skal gennemføres inden for en periode 
på fire år. 

ETH 434 ph.d.-studerende i Architectur- und Bauwissenschaften. Primært ingeniør-
relaterede emner. Ph.d.-studerende ved ETH er typisk ansat som videnskabelige 
assistenter og betaler blot 1200 CHF (7.400 DKK) i studieafgift for at forsvare 
ph.d.-en. Til gengæld er leveomkostningerne i Zürich høje, advares der. 

Harvard Graduate School of Design – som også dækker arkitektur – har 32 ph.d.-
studerende og 21 DDES-studerende (Doctor of Design). Skolen udbyder et 
fireårigt ph.d. program med en samlet studieafgift over de fire år på USD 
91.488, dvs. ca. DKK 515.500.  

IIT ID PhD in Design. Omkring 10 ph.d.-studerende. Startet 1992. Årlig studieafgift 
knap 50.000 USD (280.000 DKK) for ni måneders undervisning. 

MIT 182 ph.d.-studerende ved Architecture + Planning. Fire relevante programmer 
(ud af syv): PhD in Building Technology, Design and Computation, History 
and Theory of Architecture, Urban Studies and Planning. Koster 44.720 USD 
(255.000 DKK) pr år i studieafgift (minimum tre år, BA fem år). 

Parsons Parsons har ikke ph.d.-programmer i design, men det er muligt at tage en ph.d. i 
antropologi med en specialisering i Design Ethnography. Ph.d.-studerende 
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betaler 43.170 USD (knap 245.000 DKK) i studieafgift pr år. 
PolyU 39 studerende og fem ph.d.-programmer ved School of Design, som har flg. 

ph.d.-programmer: Asian Lifestyle and Design, Design Education, Design and 
Business, Design and Technology og Urban Environment Design. (Institute of 
Textiles and Clothing har desuden et større antal ph.d.-studerende indenfor 
Fashion and Textile Design). Privatister betaler 84.200 HKD (godt 60.000 
DKK) pr år. Beløbet halveres, hvis man får støtte fra det statslige UGC 
(University Grant Committee): http://www.polyu.edu.hk/ro/hkph.d.-
fellowship/en/ 

RISD Ingen ph.d.-programmer. Masterprogrammer i arkitektur, keramik, digitale 
medier, møbler, glas, grafisk design, industrielt design, rum, smykker, 
landskabsarkitektur, tekstiler og designuddannelse. Årlig studieafgift 44.284 
USD (ca. 264.000 DKK).  

RCA Ph.d.-studerende starter på overbygningsuddannelserne i arkitektur og design. 
Efter det første år kan den studerende søge om at blive ph.d.-studerende. 
Varighed 3-4 år. Årlig studieafgift 27.900 GBP (265.000 DKK).  

SVA Ingen ph.d.-programmer. MFA Design, Interaction Design, Products of Design 
mfl. Studieafgift 38.600 USD årligt (230.000 DKK). 

Princeton 11 ph.d.-studerende ved School of Architecture, studieafgift 38.620 USD (knap 
220.000 DKK) pr år.  

d.school d.school er en ”innovation hub”: Har ikke eget ph.d.-program, men afholder 
kurser i ”design thinking” for studerende fra hele Stanford. 650 studerende pr. 
år. Ph.d.-studerende på Stanfords ingeniørlinje betaler 60.640 USD (godt 
340.000 DKK) pr år i studieafgift. Hvis den studerende springer 
sommersemestret over, reduceres udgiften med en fjerdedel. 
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BILAG 1: Interne kompetencepersoner som er interviewet i forbindelse med undersøgelsen 
• De faglige ledere, Peter Thule, Tine Kjølsen, Mikkel Scharff 
• Institutlederne Troels Degn, David Garcia, Katrine Lotz, Mathilde Aggebo. 
• Henrik Oxvig, forskningsleder. 
• Jens Kvorning, lektor på KA og leder af Master i Byplanlægning 
• Erik Hansen-Hansen, lektor på KD og leder af Master i Design 
• Lars Klint, lektor på KD og leder af IT-undervisningen samt Institut 4’s 

efteruddannelseskurser i IT for ledige (i samarbejde med DTU diplom) 
• Morten Myrup Jensen, akademisk medarbejder Institut 4, underviser på ovenstående 

efteruddannelseskurser. 
• Christoffer Harlang, professor og initiativtager til Master i kulturarv (koncept under 

udvikling). 
• Grete Weber, underviser på KD og erfaring med ekstern finansieret samarbejde med 

Kvinfo. 
• Marianne Gyldendal, chef for studieadministrationen. 

Per Galle, lektor på KD, har skrevet forslag vedr. ph.d.-betalingsuddannelse. 
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BILAG 2: Internationale Ph.d.-studerende og engelsksprogede ph.d.-kurser 2011-2013   
 
 
Internationale ph.d.-studerende  KA KD KK I alt 
2011-2013 18 4 2 24 
 
Engelsksprogede ph.d.-kurser 
2011: 3 Ph.d. kurser 
2012: 6 Ph.d. kurser 
2013: 2 Ph.d. kurser 
2014: 3 Ph.d. kurser 
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BILAG 3: Udvekslingsstuderende 2012-2013 
 
Fordelingen mellem udvekslingsstuderende på KADK var i 2012: 176 indgående studerende 
og 81 udgående, og i 2013: 168 indgående studerende og 88 udgående. Et fordelingstal, som 
der er fokus på at opnå mere balance i ved at arbejde på, at flere KADK studerende rejser ud. 
 
I 2012 var antallet af studerende i international praktik 70 studerende (har endnu ikke tal for 
2013). Dette tal er der ligeledes fokus på at hæve med henblik på en yderligere 
internationalisering af undervisningsmiljøet og udbredelse af kendskabet til KADKs 
uddannelser i udlandet.  
 
 
Oversigt udveksling 2012 KA KD KK I alt 
Udveksling studerende ind 103 70 0 173 
Udveksling studerende ud 45 36 0 81 
     
Oversigt betalingsstuderende 
 

12 4 0 16 

Oversigt praktik 2012 KA KD KK I alt 
Antal studerende i international 
praktik/antal studerende i praktik i 
alt 

26/102 42/131 2/4 237 

 
 
Oversigt udveksling 2013 KA KD KK I alt 
Udveksling studerende ind 101 67 0 168 
Udveksling studerende ud 51 37 0 88 
     
Oversigt betalingsstuderende 
 

28 10 0 38 

Oversigt praktik 2013 KA KD KK I alt 
Antal studerende i international 
praktik/antal studerende i praktik i 
alt 

xx xx xx  
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