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Akkreditering af eksisterende bacheloruddannelse i konservering og restau-
rering 

Akkrediteringsrådet har på rådsmøde d. 7. maj 2010 behandlet anmodning om 
akkreditering af uddannelsen.  

Akkrediteringsrådet akkrediterer uddannelser efter Kulturministerens beslutning, 
jf. § 1, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1174 af 1. december 2008 om akkreditering og 
godkendelse af videregående uddannelser under Kulturministeriet, og § 12, stk. 2 
i lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående 
uddannelser.  

Uddannelsen er akkrediteret positivt, jf. § 11, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1174 af 
1. december 2008 om akkreditering og godkendelse af videregående uddannelser 
under Kulturministeriet. Afgørelsen er truffet på baggrund af vedlagte akkredite-
ringsrapport, udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).  

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for 
uddannelsens relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.   

Kulturministeriet vil meddele ansøger endelig beslutning om, hvorvidt uddannel-
sen kan opretholdes. Godkendelse kan kun gives, hvis Akkrediteringsrådet har 
akkrediteret uddannelsen positivt, jf. § 11, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 1174 af 1. 
december 2008 om akkreditering af videregående uddannelser under Kulturmini-
steriet.   

Med venlig hilsen   

Søren Barlebo Rasmussen  Sami Stephan Boutaiba  
Formand   Rådssekretariatsleder  
Akkrediteringsrådet           ACE Denmark    

Bilag:  
Kopi af akkrediteringsrapport  

Enslydende brev er sendt til Kulturministeriet 
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1 Indstilling for bacheloruddannelsen 

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har sammen med et panel af eksterne eksperter gennemført 
en akkrediteringsvurdering af bacheloruddannelsen i konservering og restaurering ved Det Kon-
gelige Danske Kunstakademis Konservatorskole. 
 
EVA indstiller uddannelsen til: 

Positiv akkreditering 

EVA’s indstilling bygger på ekspertpanelets vurdering af om kriterierne for relevans og kvalitet 
samlet set er opfyldt. 

Opfyldte kriterier 
Ekspertpanelet vurderer at uddannelsen opfylder kriterierne om: 
• Relevans (kriterium 1) 
• Beskæftigelse (kriterium 2) 
• Kvalifikationsramme (kriterium 3) 
• Opbygning og indhold (kriterium 4) 
• Undervisnings- og arbejdsformer (kriterium 5) 
• Bedømmelsesformer (kriterium 6) 
• Internationalisering (kriterium 7) 
• Faciliteter og materielle ressourcer (kriterium 8) 
• Kunstnerisk udviklingsvirksomhed, viden fra faglig praksis og forskning (kriterium 9) 
• Undervisere (kriterium 10) 
• Systematisk og løbende kvalitetsarbejde (kriterium 11) 
• Optagelse og gennemførelse (kriterium 12) 
• Resultat og målopfyldelse (kriterium 13). 

Rapportens indhold 
I rapportens kapitel 5 findes en nærmere redegørelse for ekspertpanelets vurderinger af om de 
enkelte kriterier er opfyldt. Rapportens indledning beskriver ekspertpanelets sammensætning og 
den faglige vurderingsproces. Kapitel 4 giver en præsentation af uddannelserne. 
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2 Indstilling for kandidatuddannelsen 

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har sammen med et panel af eksterne eksperter gennemført 
en akkrediteringsvurdering af kandidatuddannelsen i konservering og restaurering ved Det Kon-
gelige Danske Kunstakademis Konservatorskole. 
 
EVA indstiller uddannelsen til: 

Positiv akkreditering 

EVA’s indstilling bygger på ekspertpanelets vurdering af om kriterierne for relevans og kvalitet 
samlet set er opfyldt.  

Opfyldte kriterier 
Ekspertpanelet vurderer at uddannelsen opfylder kriterierne om: 
• Relevans (kriterium 1) 
• Beskæftigelse (kriterium 2) 
• Kvalifikationsramme (kriterium 3) 
• Opbygning og indhold (kriterium 4) 
• Undervisnings- og arbejdsformer (kriterium 5) 
• Bedømmelsesformer (kriterium 6) 
• Internationalisering (kriterium 7) 
• Faciliteter og materielle ressourcer (kriterium 8) 
• Kunstnerisk udviklingsvirksomhed, viden fra faglig praksis og forskning (kriterium 9) 
• Undervisere (kriterium 10) 
• Systematisk og løbende kvalitetsarbejde (kriterium 11) 
• Optagelse og gennemførelse (kriterium 12) 
• Resultat og målopfyldelse (kriterium 13). 

Rapportens indhold 
I rapportens kapitel 5 findes en nærmere redegørelse for ekspertpanelets vurderinger af om de 
enkelte kriterier er opfyldt. Rapportens indledning beskriver ekspertpanelets sammensætning og 
den faglige vurderingsproces. Kapitel 4 giver en præsentation af uddannelserne. 
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3 Indledning 

Denne rapport indeholder Danmarks Evalueringsinstituts (EVA’s) akkrediteringsvurderinger af den 
eksisterende bacheloruddannelse i konservering og restaurering og den eksisterende kandidatud-
dannelse i konservering og restaurering ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Konservator-
skole (Konservatorskolen).  

Rapportens formål i akkrediteringsprocessen 
Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkredi-
tering, betinget positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af den enkelte uddannelse.  
  
Akkrediteringsrådet meddeler afgørelserne til uddannelsesinstitutionen og Kulturministeriet. Kul-
turministeriet beslutter på den baggrund om uddannelserne kan godkendes. En forudsætning for 
godkendelse er dog at uddannelserne er blevet akkrediteret positivt af Akkrediteringsrådet. Se 
sidst i dette kapitel hvad der står i Kulturministeriets akkrediteringsbekendtgørelse om dette. 

Den faglige vurdering 
En akkrediteringsvurdering af en uddannelse er en faglig vurdering af om uddannelsen lever op til 
foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget ud 
fra de kriterier for uddannelsers relevans og kvalitet som er fastsat i bilag 1 i Kulturministeriets 
akkrediteringsbekendtgørelse.  
 
EVA har nedsat et eksternt ekspertpanel til at foretage de faglige vurderinger af uddannelserne. 
Ekspertpanelet består af personer med viden om de relevante fag-, uddannelses- og beskæftigel-
sesområder (se afsnittet om organisering nedenfor). 
 
Ekspertpanelet har gennemført akkrediteringsvurderingerne på baggrund af det samlede doku-
mentationsmateriale. Det består for det første af Konservatorskoles skriftlige dokumentation (re-
degørelse og bilag) for hvordan uddannelserne opfylder kriterierne. Bemærk at de bilag der er 
anført her i rapporten under kriterierne, omfatter alle de bilag institutionen har angivet, og angi-
ves med uddannelsesinstitutionens egne bilagsangivelser. For det andet består det af den infor-
mation som ekspertpanelet og EVA har fået ved besøg på uddannelsesinstitutionen.  

Organisering 
EVA har haft det overordnede metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringsvurderingerne, 
mens ekspertpanelet har haft ansvaret for de faglige vurderinger af om uddannelserne lever op til 
kriterierne for kvalitet og relevans. 
 
Ekspertpanelet er sammensat så dets medlemmer tilsammen har: 
• Fagspecifik viden og erfaring 
• Uddannelsesmæssig og pædagogisk viden og erfaring 
• Viden om og erfaring med uddannelsen i et studenterperspektiv 
• Viden om og erfaring fra relevante beskæftigelsesområder. 

 
Se www.eva.dk for en uddybning af de krav EVA stiller til eksperternes kompetencer. 
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Medlemmerne af ekspertpanelet er: 
• Elizabeth E. Peacock, Master of Art Conservation (MAC) og ph.d. i tekstilvidenskab. Professor i 

konservering ved Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet og ved Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet. Specialiseret i arkæologisk konservering, arkæologisk kultur-
mindebeskyttelse, sikring af museumssamlinger og konserveringspædagogik. Har mange års 
erfaring med forskning og undervisning inden for konservering i flere forskellige lande og 
desuden erfaring som censor og vejleder. Fellow ved The International Institute for Conserva-
tion of Historic and Artistic Works og medlem i en række konserveringsfaglige arbejdsgrupper 
og komiteer. 

• Gert Bech-Nielsen, restaureringsarkitekt, professor i arkitekturrestaurering og institutleder ved 
Institut for Arkitektonisk Kulturarv, Arkitektskolen Aarhus. Rådgiver for Kulturarvsstyrelsen 
under Kulturministeriet i Det Særlige Bygningssyn. Beskikket medlem af Kulturministeriets 
Forskningsudvalg. Tidligere bestyrelsesmedlem i Statens Byggefredningsfond. Har tidligere del-
taget i et ekspertpanel i forbindelse med evaluering af uddannelserne inden for kulturvård og 
ABM-området i Sverige gennemført af Högskoleverket. Fonden Realdanias repræsentant i be-
styrelsen for Dansk Center for Herregårdsforskning. 

• Niels Christian Hansen, kandidatstuderende i musikteori (MMus) ved Det Jyske Musikkonserva-
torium, hvorfra han også har bacheloreksamen i klaver og musikteori. Meritstudier ved Aarhus 
Universitet og udvekslingsophold ved Conservatorium van Amsterdam og Universiteit van Am-
sterdam. Tidligere formand for De Konservatoriestuderendes Landsråd og for studenterrådet 
ved Det Jyske Musikkonservatorium og studenterrepræsentant for de kulturministerielle ud-
dannelser i Studenterbevægelsens akkrediteringsudvalg og i SU-rådet. Har tidligere været an-
sat som studievejleder på Det Jyske Musikkonservatorium, hvor han desuden har repræsente-
ret de studerende i konservatorierådet, forskningsudvalget, kvalitetsudvalget og internationalt 
udvalg. 

• Jesper Stub Johnsen, konservator, ph.d. og fil.dr. i konservering og Master of Public Admini-
stration (MPA). Bevaringschef på Nationalmuseet. Censor ved Konservatorskolen og lignende 
uddannelser i udlandet. Har mange års erfaring med forskningsprojekter inden for sikring af 
fotografisk materiale, filmnegativer og film. Bestyrelsesmedlem i Organisationen Danske Mu-
seer og beskikket af Undervisningsministeriet som medlem af Kvalifikationsnævnet som særlig 
fagkyndig vedrørende konservatoruddannelsen. Har tidligere været ansat som arkivleder på 
Filmarkivet ved Det Danske Filminstitut, undervist på Konservatorskolen og været medlem af 
Kulturministeriets Uddannelsesråd for Arkitektur, Billedkunst, Design og Konservering.  

 
Uddannelsesinstitutionen har haft mulighed for at gøre indsigelse hvis den har betvivlet en eller 
flere eksperters habilitet. Alle eksperterne har underskrevet en habilitetserklæring og en kontrakt 
med EVA der pålægger dem tavshedspligt under akkrediteringsprocessen indtil akkrediterings-
rapporten offentliggøres. 
 

Evalueringskonsulent Hanne Maria Elsnab fra EVA har haft det metodiske og praktiske ansvar for 
akkrediteringsvurderingerne. Specialkonsulent Christel Sølvhjelm har haft det overordnede pro-
jektansvar, bl.a. ansvaret for at sikre tværgående konsistens i forhold til EVA’s øvrige akkredite-
ringsvurderinger af eksisterende uddannelser. 

Metode og proces  
En akkrediteringsvurdering bygger på metodiske elementer som er internationalt anerkendte, og 
på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelse. En 
akkrediteringsvurdering omfatter derfor: 
• Selvevaluering (skriftlig dokumentation i form af redegørelse og bilag) 
• Ekstern vurdering ved et fagligt ekspertpanel 
• Institutionsbesøg ved ekspertpanelet og EVA  
• Offentliggørelse af en rapport.  
 
EVA har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og til-
vejebringe et solidt dokumentationsmateriale som ekspertpanelet kan foretage sine vurderinger 
på baggrund af. 
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Processen er forløbet sådan: 
• Uddannelsesinstitutionen har været inviteret til EVA’s vejledende informationsmøde om ak-

krediteringsopgaven.  
• Uddannelsesinstitutionen har indsendt skriftlig dokumentation, dvs. redegørelse og bilag for 

hvordan uddannelserne opfylder kriterierne. Dokumentationen er udarbejdet på baggrund af 
EVA’s skriftlige vejledning som findes på www.eva.dk.  

• Ekspertpanelet og EVA har analyseret materialet og bedt uddannelsesinstitutionen om at ind-
sende supplerende dokumentation ved tvivlsspørgsmål.  

• Ekspertpanelet og EVA har været på besøg på uddannelsesinstitutionen. 
• EVA har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af ekspertpanelets faglige vurderin-

ger. Rapporten er efterfølgende godkendt af ekspertpanelet. 
• Uddannelsesinstitutionen har haft mulighed for at korrigere evt. faktuelle fejl i et udkast til 

rapporten og i øvrigt kommentere akkrediteringen. 
• EVA har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig of-

fentliggjort rapporten på www.eva.dk.  

Det siger bekendtgørelsen 
Akkrediteringsvurderingen er foretaget på baggrund af Kulturministeriets bekendtgørelse om ak-
kreditering og godkendelse af videregående uddannelser under Kulturministeriet. Her står der: 

 

§ 1, stk. 2. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af tidligere godkendte 

videregående uddannelser under Kulturministeriet på grundlag af de kriterier, der fremgår 

af bilag 1. 

 

§ 6, stk. 3. Kvalitetssikringsoperatøren afgiver en akkrediteringsrapport med en samlet ind-

stilling til Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkredite-

ring. For så vidt angår en godkendt uddannelse kan kvalitetssikringsoperatøren tillige ind-

stille uddannelsen til betinget positiv akkreditering.  

Stk. 5. Kvalitetssikringsoperatøren indstiller en godkendt uddannelse til positiv akkredite-

ring, når det eksterne ekspertpanel vurderer, at kriterierne for relevans og kvalitet, som an-

givet i bilag 1, samlet set er opfyldt. 

Stk. 6. Kvalitetssikringsoperatøren indstiller en godkendt uddannelse til betinget positiv ak-

kreditering, når det eksterne ekspertpanel vurderer, at kriterierne for relevans og kvalitet, 

som angivet i bilag 1, samlet set ikke er opfyldt, men forventes at kunne opfyldes inden for 

en periode på op til 12 måneder, jf. § 13, stk. 1. 

 

§ 10. Akkrediteringsrådet fastlægger de overordnede rammer for rådets virksomhed og 

træffer afgørelse om akkreditering efter § 1. 

 

§ 11. Grundlaget for rådets afgørelse efter § 10, stk. 1, er en akkrediteringsrapport efter 

kapitel 3. 

 

§ 12. Rådet kvalitetssikrer den af kulturministeren udpegede internationalt anerkendte kva-

litetssikringsoperatørs opgavevaretagelse efter denne bekendtgørelse, herunder særligt med 

hensyn til: 

1) udvælgelse og brug af det faglige ekspertpanel, der foretager den faglige vurdering af 

uddannelser i forhold til kriterierne for relevans og kvalitet og 

2) sikring af at akkrediteringsrapporten indeholder vurdering af de enkelte kriterier for 

relevans og kvalitet, herunder at kriterierne anvendes tilstrækkeligt konsistent. 
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4 Oplysninger om uddannelserne 

4.1 Uddannelsesinstitutionen 
Akkrediteringsvurderingen omfatter bachelor- og kandidatuddannelsen i konservering og restau-
rering på denne hovedadresse: 
 
Det Kongelige Danske Kunstakademis Konservatorskole 
Esplanaden 34 
1263 København K 

Uddannelsesinstitutionens egen præsentation af institutionen 

Det Kongelige Danske Kunstakademis Konservatorskole blev oprettet i 1973 og er en højere ud-
dannelsesinstitution under Kulturministeriet. Konservatorskolen har i henhold til lov om videregå-
ende kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. lovbekendtgørelse nr. 889 
af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturmini-
steriet, som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at 
give uddannelse i konservering og restaurering indtil det højeste niveau samt på videnskabeligt 
grundlag at drive forskning inden for disse områder. 
 
Konservatorskolen er den eneste konserveringsfaglige uddannelsesinstitution i Danmark. Konser-
vatorskolen uddanner bachelorer, kandidater og ph.d.er på et forskningsbaseret grundlag. 
 
Bacheloruddannelsen er et afrundet treårigt uddannelsesforløb. Skolen udbyder uddannelse in-
den for fem linjer på bacheloruddannelsen. Kandidatuddannelsen er toårig. Ph.d.-uddannelsen er 
en treårig forskeruddannelse inden for rammerne af skolens forskningsprogram med formålet at 
uddanne forskere inden for konserveringsvidenskab. Målet for skolens uddannelser er, at de ud-
dannede finder relevant beskæftigelse inden for faget, samt at uddannelsernes niveau kan måle 
sig med de internationalt bedste. 
 
Der optages bachelorstuderende hvert tredje år på de fem linjer på bacheloruddannelsen. På 
kandidatuddannelsen er der optag hvert år. Formelt optagelseskrav på bacheloruddannelsen er 
en gymnasial eksamen med kemi på B-niveau samt normalt farvesyn. Bacheloruddannelsen giver 
adgang til kandidatuddannelsen, og kandidatuddannelsen giver adgang til ph.d.-uddannelsen. 
 
Konservatorskolens undervisning varetages af en fastansat intern lærerstab på 18 videnskabelige 
medarbejdere, svarende til 16,8 årsværk. Hertil kommer undervisning og vejledning ved to adjun-
gerede professorer og to eksterne lektorer samt ved timelærere af et omfang svarende til knapt 
30 % af undervisningen. Skolens faste lærere har forskningsforpligtigelse svarende til 25-40 % af 
arbejdstiden. Det er Konservatorskolens politik, at uddannelsernes centrale fagområder skal være 
dækket af den faste lærerstab, hvilket ikke mindst er vigtigt i forbindelse med forskning og vej-
ledning af de studerende i forbindelse med opgaver og specialer. 
 
Til understøttelse af forskning og undervisning råder Konservatorskolen over et af Europas føren-
de specialbiblioteker inden for konservering. Konservatorskolens teknisk-administrative personale, 
herunder bibliotekarer og laboranter, udgør i alt 12 medarbejdere svarende til 11,6 årsværk. I alt 
udgør skolens fastansatte personale d.d. 30 medarbejdere, svarende til 28,4 årsværk. Hertil 
kommer eksterne lektorer, timelærere, tidsbegrænset ansatte projektmedarbejdere m.fl. samt 
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timelønsansatte vagter og studentermedhjælpere m.fl. Det samlede årsværk udgjorde i 2008 34 
årsværk. Skolens driftsbevilling er på 26,9 mio. kr. på finansloven 2009. 
 
Vigtige mærkedage i Konservatorskolens historie: 
• September 1992: Overgang fra optag på konserveringsteknikeruddannelsen (nu bachelorud-

dannelsen) hvert andet år til hvert tredje år. Da antal optagne samtidigt bliver øget, opnås så-
vel uforandret ”produktion” som økonomi/tid til lærerforskning. 

• September 1994: Etablering af skolens fjerde linje, Monumentalkunst. 
• September 1995: Etablering af skolens femte linje, Naturhistorisk. 
• Januar 2000: Indførelse af bachelor- og kandidattitler. 
• April 2003: Skolen anerkendes som højere uddannelsesinstitution og i forbindelse hermed 

etableres ph.d.- uddannelsen inden for konserveringsvidenskab. 

4.2 Præsentation af bacheloruddannelsen 
Dette afsnit indeholder uddannelsesinstitutionens egen præsentation af uddannelsen taget direk-
te fra institutionens redegørelse. 

Uddannelsens struktur 

På bacheloruddannelsen er ca. ét af de seks semestre fællesundervisning inden for fagområder af 
generel relevans. Fire semestre er forbeholdt linjespecifik undervisning, herunder institutionsbe-
søg og studierejser. Det sjette og sidste semester er for alle linjers vedkommende forbeholdt 
udarbejdelse af den afsluttende bacheloropgave med tilhørende mundtlig fremlæggelse. Under-
vejs i studiet udarbejder alle bachelorstuderende under vejledning et antal arbejds- og projektop-
gaver, og der er indlagt eksaminer i centrale fag. Overordnet er undervisningen en blanding af 
teoretisk og praktisk undervisning. Det sidste normalt udført under vejledning på indlånte origina-
le genstande fra danske museer, arkiver mv. 
 
Nedenfor ses de fem linjer med tilhørende hovedområder. Inden for de forskellige materialeom-
råder er undervisningen normalt brudt op i mindre kurser og er typisk opbygget omkring temaer-
ne opbygning/fremstilling/nedbrydning/dokumentation/analyse/diagnose/konservering/ restaure-
ring. 
• Grafisk Linje: Det beskrevne og påtrykte papir, grafik og kunst på papir, den indbundne bog, 

foto, film, lyd og databærende medier. 
• Kulturhistorisk Linje: Keramik og glas, metaller, vegetabilske materialer (vanddrukkent træ, 

bomuld og hør), animalske materialer (knogle, tak, tand, læder, uld og silke). 
• Kunstlinjen: Farvelag på træ, interiørdekorationer, maleri på lærred. 
• Monumentalkunst: Muralmaleri, arkitekturoverflader, skulptur i sten og metal. 
• Naturhistorisk Linje: Botaniske objekter (vanddrukkent træ, tang, herbarieplanter og rav), zoo-

logiske objekter (knogler, skind, væv, hår, barder, tænder og tak), geologiske objekter (fossi-
ler, subfossiler, meteoritter og mineraler), udstilling og formidling. 

 
Det skal bemærkes, at linjer også benævnes afdelinger, idet hver af de fagspecifikke linjer har 
hver deres egen afdeling. Hver afdeling ledes af en afdelingsbestyrer. 

Antal studerende ved uddannelsen 

Antal indskrevne studerende på bacheloruddannelsen aktuelt: 38. 
 
Antal ansøgere og optagne på de sidste tre optag 

 Grafisk Kulturhistorisk Kunst Monumental-

kunst 

Naturhistorisk Total 

 Ans. Opt. Ans. Opt. Ans. Opt. Ans. Opt. Ans. Opt. Ans. Opt. 

2001 15 7 78 9 62 9 37 8 14 8 194 42 

2004 25 8 40 9 51 8 31 7 10 7 106 40 

2007 19 8 29 9 42 9 21 5 8 5 88 40 

 
Bemærk at den enkelte ansøger kan have søgt mere end en linje. 
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Bacheloruddannelsens mål for læringsudbytte 
Akkrediteringsvurderingen er foretaget på baggrund af de mål for læringsudbytte som aktuelt 
gælder for bacheloruddannelsen, og som fremgår her, citeret fra studieordningen for bachelor- 
og kandidatuddannelsen 2009-2010: 
 
Konservatorskolens bacheloruddannelse er et afrundet uddannelsesforløb, der giver bacheloren 
viden om og evne til at reflektere over teori, metoder, udstyr og praksis inden for områderne 
aktiv og præventiv konservering, restaurering, faghistorie, relevant tilgrænsende humaniora og 
naturvidenskab, relevante håndværk og relevant kunst.  
 
Uddannelsen giver bacheloren færdigheder til i praksis at kunne anvende fagets teori, metoder 
og udstyr i forbindelse med kultur- og/eller naturarvsbevaring samt til at kunne vurdere faglige 
problemstillinger og anvende relevante analyse og løsningsmodeller. Videre giver uddannelsen 
bacheloren færdigheder til at formidle og diskutere konserveringsfaglige problemstillinger og -
løsninger til/med såvel fagfæller som ikke-specialister.  
 
Bacheloren opnår herudover kompetence til at håndtere komplekse udviklingsorienterede situati-
oner i såvel studie- som arbejdssammenhæng inden for konservering og restaurering samt kom-
petence til selvstændigt at kunne indgå i konserveringsfagligt og tværfagligt samarbejde. Endelig 
opnår bacheloren kompetence til at identificere egne læringsbehov og til at strukturere egen læ-
ring i forskellige læringsmiljøer inden for konserveringsvidenskabelige og relevante, tilgrænsende 
fagområder. 

4.3 Præsentation af kandidatuddannelsen 
Dette afsnit indeholder uddannelsesinstitutionens egen præsentation af uddannelsen taget direk-
te fra institutionens redegørelse. 

Uddannelsens struktur 

Bacheloruddannelse i konservering giver adgang til Konservatorskolens toårige kandidatuddan-
nelse, hvor den studerende skal gennemgå yderligere to semestres undervisning samt under vej-
ledning skrive et speciale. Kurserne er en blanding af fortsætterkurser fra bacheloruddannelsen, 
videnskabelige værktøjskurser og specialiseringsrelevante seminarer. Specialearbejdet kan bestå 
alene af et speciale normeret til ét års arbejde, eller det kan være en kombination af et otte må-
neders specialearbejde og fire måneders institutionspraktik på en relevant institution.  
 
Konservatorskolen udbyder i en toårig kadence kandidatkurser svarende til ca. tre semestres va-
righed, hvoraf den studerende skal udvælge kurser af et omfang på to semestre – heraf er et an-
tal obligatoriske kurser.  
 
Som ved bacheloruddannelserne måles al studieaktivitet i det fælleseuropæiske ECTS-point-
system, og der afsluttes med en offentlig fremlæggelse af specialet. 

Antal studerende ved uddannelsen 

Antal indskrevne studerende på kandidatuddannelsen aktuelt: 60. 
 
Antal ansøgere og optagne studerende på de sidste tre optag 

Måned og år Antal ansøgere Antal optagne studerende 

2007 19 19 

2008 10 9 

2009 8 8 
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Kandidatuddannelsens mål for læringsudbytte 
Akkrediteringsvurderingen er foretaget på baggrund af de mål for læringsudbytte som aktuelt 
gælder for kandidatuddannelsen, og som fremgår her, citeret fra studieordningen for bachelor- 
og kandidatuddannelsen 2009-2010: 
 
Konservatorskolens kandidatuddannelse udbygger den studerendes bacheloruddannelse 
inden for aktiv og præventiv konservering, restaurering, faghistorie, relevant tilgrænsende 
humaniora og naturvidenskab, relevante håndværk og relevant kunst, så kandidaten på 
udvalgte områder får en viden, der er baseret på højeste niveau af international forskning. 
 
Kandidaten bliver i stand til kritisk at forholde sig til disse fagområders viden samt til at identifice-
re relevante videnskabelige problemstillinger.  
 
Kandidaten behersker videnskabelige metoder og udstyr inden for ovennævnte, udvalgte fagom-
råder samt generelle færdigheder, der er knyttet til beskæftigelse inden for konservering, restau-
rering og bevaring.  
 
Kandidaten er i stand til at vurdere og udvælge videnskabelige metoder, udstyr og løsningsmo-
deller i forbindelse med konservering og restaurering samt til at opstille nye analyse- og løs-
ningsmodeller.  
 
Endvidere er kandidaten i stand til at formidle og diskutere konserveringsfaglige og videnskabeli-
ge problemstillinger til/med såvel fagfæller som ikke-specialister.  
 
Kandidaten har kompetence til selvstændigt at kunne styre arbejds- og udviklingsprocesser, der 
er komplekse og uforudsigelige og som forudsætter nye løsningsmodeller.  
 
Endelig har kandidaten kompetence til under ansvar selvstændigt at kunne igangsætte og gen-
nemføre konserveringsfagligt og tværfagligt samarbejde samt til at tage ansvar for egen faglig 
udvikling og specialisering. 
 
 



 
Bachelor- og kandidatuddannelsen i konservering og restaurering ved Det Kongelige Danske Kunstaka-
demis Konservatorskole 

14 

 

 

5 Vurdering af de enkelte kriterier 

 
Kriterium 1: Relevans 

”Uddannelsen arbejder med at sikre sin relevans gennem løbende kontakt med aftagere og di-

mittender.” 

 

Uddybning  

Kriteriet sætter fokus på kontakten med aftagere, aftagerpaneler og dimittender som en kilde til 
viden om uddannelsens relevans. Med andre ord er der fokus på indsatsen for at sikre relevans.  
 
Redegørelse og/eller bilag skal belyse om uddannelsen indhenter viden fra et felt af aftagere og 
dimittender som er dækkende for uddannelsens beskæftigelsesområde, og om denne viden an-
vendes i arbejdet med at udvikle uddannelsen og sikre dens relevans.  
 

Vurdering af bacheloruddannelsen: 

 

Kriteriet er opfyldt. 

 

Vurdering af kandidatuddannelsen: 

 

Kriteriet er opfyldt. 

 

Begrundelse for vurderingerne: 

Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen 

Ekspertpanelet vurderer at Konservatorskolen har kontakt med et felt at aftagere som dækker 
bachelor- og kandidatuddannelsens beskæftigelsesområder. Konservatorskolen har kontakt til 
aftagere som statslige arkiver, biblioteker og museer; kommunale og selvejende statsanerkendte 
museer; og regionale, selvejende, kommunale og private konserveringsværksteder i Danmark. 
Derudover har Konservatorskolen kontakt til lignende aftagere i udlandet.  
 
Konservatorskolen gennemførte i 2009 og 2005 en spørgeskemaundersøgelse blandt de danske 
aftagere hvor aftagerne vurderede i hvor høj grad bachelorer og kandidater fra Konservatorsko-
len har de nødvendige kompetencer inden for en række områder, og hvilke kompetencer de 
mener der vil blive behov for i fremtiden. Konservatorskolen ønsker fremover at gennemføre 
lignende aftagerundersøgelser hvert andet år. Ud over denne form for kontakt deltager undervi-
serne jævnligt i møder med eller besøger repræsentanter fra aftagerinstitutioner i Danmark og i 
udlandet hvor fx emner til bacheloropgaver eller kandidatspecialer drøftes. Derudover har Kon-
servatorskolen kontakt med de aftagerinstitutioner som er praktiksteder for kandidatstuderen-
de, Ledelse og undervisere deltager også i møder, konferencer og netværk hvor aftagere er re-
præsenterede. En del af undervisernes eksterne aktiviteter som bl.a. omfatter forskningsaktivite-
ter, konsulentvirksomhed og undervisning og oplysende virksomhed foregår på aftagerinstituti-
oner eller har aftagere som deltagere. Ekspertpanelet bemærker desuden at Konservatorskolen 
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er i gang med at nedsætte et aftagerpanel, og at der er udpeget en formand. På denne bag-
grund vurderer ekspertpanelet at bachelor- og kandidatuddannelsen har en løbende kontakt til 
aftagerfeltet. 
 
Ekspertpanelet vurderer at bachelor- og kandidatuddannelsen har en tilfredsstillende kontakt 
med uddannelsernes dimittender. Konservatorskolen har gennemført dimittendundersøgelser 
blandt bachelorer og kandidater i 2009 og 2005 hvor dimittenderne besvarede spørgsmål om 
deres beskæftigelsessituation og kompetencer. Konservatorskolen ønsker at gennemføre den 
næste undersøgelse i september 2010. Derudover redegør Konservatorskolen for at der er en 
løbende uformel kontakt med dimittender fra bachelor- og kandidatuddannelsen. Ekspertpane-
let bemærker at særligt de enkelte linjer på bacheloruddannelsen afholder arrangementer for 
tidligere studerende for at udveksle erfaringer og skabe netværk.  
 
Ekspertpanelet vurderer at den viden Konservatorskolen får fra aftagere og dimittender på til-
fredsstillende vis er med til at sikre bachelor- og kandidatuddannelsens relevans. Det sker fx ved 
at underviserne drøfter input fra aftagere på afdelingernes lærermøder. Og ved at resultaterne 
af aftager- og dimittendundersøgelser behandles i Konservatorskolens uddannelsesudvalg. Un-
dersøgelserne indgår desuden i de beskæftigelsesrapporter som Konservatorskolen udarbejder 
hvert andet år. Ekspertpanelet vurderer også at Konservatorskolen tager aktivt stilling til de in-
put den får fra aftagere og dimittender. Fx har Konservatorskolen fulgt op på tilbagemeldinger 
fra aftagerne i 2005-undersøgelsen om manglende kompetencer inden for digital fotodoku-
mentation ved at fremskynde en planlagt omlægning af undervisningen fra analog til digital fo-
todokumentation. Under besøget fremgik det af interviewet med aftagere og dimittender at de 
bl.a. har kontakt med Konservatorskolen som censorer, undervisere og hjælpevejledere. Afta-
gerne nævnte desuden kontakten med Konservatorskolen i forbindelse med at modtage kandi-
datstuderende i praktik.   
 
Dokumentation:  
Institutionens redegørelse for kriterium 1 og 13, interview med aftagere og dimittender under 
institutionsbesøg og følgende bilag: 
• Bilag 2: ”Hvor havner Konservatorskolens dimittender” side på Konservatorskolens hjemme-

side om jobmuligheder  
• Bilag 3: Oversigt over aftagere i Danmark i Konservatorskolens aftagerundersøgelse 2009  
• Bilag 4: Resultatkontrakt med Kulturministeriet 2007-2010   
• Bilag 5: Beskæftigelsesrapport 2009 Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannel-

ser under Kulturministeriet  
• Bilag 6: Konservatorskolens beskæftigelsesrapport 2009   
• Bilag 7: Konservatorskolens beskæftigelsesrapport 2005   
• Bilag 8: Konservatorskolens omverdensanalyse 2006   
• Bilag 9: Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1001 af 7. oktober 2008 om aftagerpaneler 

ved Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner   
• Bilag 10: Indbydelse, deltagerliste samt referat af debatdag den 30. november 2006 om 

Konservatorskolens uddannelser i fremtiden  
• Bilag 11: Oversigt over eksterne VIP-aktiviteter 2006-2008  
• Bilag 12: Samarbejdsaftale mellem Konservatorskolen og Nationalmuseets bevaringsafdeling  
• Bilag 13: Samarbejdsaftale mellem Konservatorskolen og Bevaringsafdelingen på Statens 

Museum for Kunst  
• Bilag 14: Eksempler på studenterprojekter udført i samarbejde med andre  
• Bilag 15: Kandidatstuderende i institutionspraktik september 2007 til september 2009  
• Bilag 16: Kommissorium for Konservatorskolens Uddannelsesudvalg  
• Bilag 17: Notat af 24. april 2007 om overgang til digital fotografering som billeddokumenta-

tion på Konservatorskolen.  
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Kriterium 2: Beskæftigelse 

”a. Uddannelsen dokumenterer at dimittender i tilstrækkeligt omfang videreuddanner sig eller 

finder beskæftigelse hvor fagligheden finder anvendelse. 

 

b. Uddannelsen arbejder med at fremme de studerendes overgang til arbejdsmarkedet via er-

hvervsvejledning og markedsføring af uddannelsen over for aftagere.” 

 
Uddybning  

Første del af kriteriet sætter fokus på om uddannelsens dimittender i tilfredsstillende grad videre-
uddanner sig eller finder beskæftigelse inden for områder hvor de bruger den faglighed uddan-
nelsen har givet dem.  
 
Beskæftigelsesfrekvenser skal angives da de er et væsentligt aspekt i vurderingen af uddannelsens 
relevans set i forhold til arbejdsmarkedets behov. Der er dog ikke nødvendigvis en entydig sam-
menhæng mellem uddannelsens relevans og dimittendernes grad af beskæftigelse. Derfor inde-
holder kriteriet ikke et minimumskrav til beskæftigelsestallene. Hvis uddannelsen vurderer at be-
skæftigelsestallene ligger lavt, er det særligt væsentligt at den redegør for evt. særlige omstæn-
digheder som bør indgå i vurderingen af beskæftigelsessituationen, fx ændringer i de generelle 
konjunkturer i samfundet.  
 
Kriteriets anden del sætter fokus på hvordan uddannelsen bruger erhvervsvejledning og markeds-
føring til netop at fremme de studerendes overgang til beskæftigelse. Der er med andre ord fo-
kus på indsatsen for at fremme beskæftigelse. 
 

Vurdering af bacheloruddannelsen: 

 

Kriteriet er opfyldt. 

 

Vurdering af kandidatuddannelsen: 

 

Kriteriet er opfyldt. 

 

Begrundelse for vurderingerne: 

Gælder kun for bacheloruddannelsen 

Ekspertpanelet vurderer at dimittenderne fra bacheloruddannelsen i tilstrækkeligt omfang er i be-
skæftigelse. Ifølge Konservatorskolens redegørelse og de bagvedliggende tabeller for Kulturmini-
steriets Rektorers beskæftigelsesrapport er ledighedsprocenten for dimittender fra bachelorud-
dannelsen: 
2007: 4,2 % 
2008: 2,2 % 
 
Tallene stammer fra Kulturministeriets Rektorers beskæftigelsesrapport 2009 som er udarbejdet 
på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Tallene angiver antallet af dimittender der har bopæl 
i Danmark pr. 1.1. 2008 og ikke er under uddannelse. Tallene viser ikke om dimittenderne finder 
fagligt relevant beskæftigelse. I Konservatorskolens beskæftigelsesrapport fra 2009 fremgår det 
imidlertid at 97,3 % af dimittender i beskæftigelse er beskæftiget inden for faget. Denne rapport 
bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 109 dimittender fra perioden 2003-08. Spørge-
skemaet blev besvaret af 58 personer, heraf 35 bachelorer, 22 kandidater og 1 ph.d. På den 
baggrund vurderer ekspertpanelet at dimittenderne i tilstrækkeligt omfang finder fagligt relevant 
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beskæftigelse. Ekspertpanelet bemærker at ledighedstallene viser en meget tilfredsstillende be-
skæftigelsessituation for uddannelsens dimittender.  
 
Derudover vurderer ekspertpanelet at dimittenderne fra bacheloruddannelsen i tilstrækkeligt om-
fang fortsætter i videreuddannelse. Konservatorskolen redegør for antallet af dimittender fra ba-
cheloruddannelsen der enten er gået direkte videre på kandidatuddannelsen eller er startet på 
den senere:  
 
2001: Af årgangens i alt 56 bachelorer gik 5 direkte videre på kandidatuddannelsen svarende til 
8,92 %. Af årgangens i alt 56 bachelorer gik 51 direkte ud på arbejdsmarkedet. Heraf er 28 star-
tet på kandidatuddannelsen på et senere tidspunkt. 
 
2004: Af årgangens i alt 37 bachelorer gik 5 direkte videre på kandidatuddannelsen svarende til 
13,51 %. Af årgangens i alt 37 bachelorer gik 32 direkte ud på arbejdsmarkedet. Heraf er 18 
startet på kandidatuddannelsen på et senere tidspunkt. 
 
2007: Af årgangens i alt 35 bachelorer gik 17 direkte videre på kandidatuddannelsen svarende til 
48,57 %. Af årgangens i alt 35 bachelorer gik 18 direkte ud på arbejdsmarkedet. Heraf er 1 star-
tet på kandidatuddannelsen på et senere tidspunkt. 
 
Konservatorskolen redegør for at der er en lang tradition for at bachelorer eller dimittender fra 
den treårige grunduddannelse vender tilbage til kandidatuddannelsen når de har været i beskæf-
tigelse i en kortere eller længere periode. Inden for de senere år er denne praksis dog begyndt at 
ændre sig, og der er nu flere bachelorer som fortsætter direkte på kandidatuddannelsen. 
 
Gælder kun for kandidatuddannelsen 

Ekspertpanelet vurderer at dimittenderne i tilstrækkeligt omfang er i beskæftigelse. Ifølge Kon-
servatorskolens redegørelse er ledighedsprocenten for dimittender fra kandidatuddannelsen: 
2007: 3,7 % 
2008: 1,9 % 
 
Tallene vedrørende beskæftigelse stammer fra Kulturministeriets Rektorers beskæftigelsesrappor-
ter som er udarbejdet på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Tallene angiver antallet af di-
mittender der har bopæl i Danmark pr. 1.1. 2008 og ikke er under uddannelse. Disse data inde-
holder ikke oplysninger om beskæftigelsens relevans, hvorfor denne dimension ikke er indgået i 
vurderingen. I Konservatorskolens beskæftigelsesrapport fra 2009 fremgår det imidlertid at 97,3 
% af dimittender i beskæftigelse er beskæftiget inden for faget. Denne rapport bygger på en 
spørgeskemaundersøgelse blandt 109 dimittender fra perioden 2003-08. Spørgeskemaet blev 
besvaret af 58 personer, heraf 35 bachelorer, 22 kandidater og 1 ph.d. På den baggrund vurde-
rer ekspertpanelet at dimittenderne i tilstrækkeligt omfang finder fagligt relevant beskæftigelse. 
Ekspertpanelet bemærker at ledighedstallene er lave og viser en meget tilfredsstillende beskæfti-
gelsessituation for uddannelsens dimittender.  
 
Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen 

Ekspertpanelet vurderer at uddannelserne på tilfredsstillende vis arbejder med at fremme de stu-
derendes overgang til arbejdsmarkedet, bl.a. gennem Konservatorskolens erhvervsvejledning. 
Studiekontoret har ansvar for den individuelle studie- og erhvervsvejledning af de studerende. 
Studievejledningen har en portal på Konservatorskolens intranet med information om møder og 
kurser m.m. i relation til arbejdsmarkedet. Derudover møder de studerende i løbet af uddannel-
sen aftagere gennem samarbejder i forbindelse med bacheloropgaver og kandidatspecialer, frivil-
lig sommerpraktik i løbet af bacheloruddannelsen, meritgivende institutionspraktik i løbet af kan-
didatuddannelsen, studierejser, feltarbejde og deltagelse i forskningsprojekter. 
 
Den løbende faglige vejledning og sparring mellem underviserne og de studerende er derudover 
med til at give de studerende indblik i forskellige mulige fremtidige arbejdspladser gennem stu-
diebesøg, forskellige former for samarbejde og deltagelse i konferencer.  
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Ekspertpanelet bemærker at Konservatorskolen ikke på nuværende tidspunkt har en strategi for 
markedsføring af uddannelserne over for aftagere, men anser ikke dette for problematisk givet 
den aktuelle høje beskæftigelsesgrad. 
 
Dokumentation:  
Institutionens redegørelse for kriterium 2 og 9, supplerende dokumentation og følgende bilag: 
• Bilag 5: Beskæftigelsesrapport 2009 Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser 

under Kulturministeriet  
• Bilag 6: Konservatorskolens beskæftigelsesrapport 2009   
• Bilag 18: KUR, Kulturministeriets rektorers oversigt – uddannelse til beskæftigelse, bilag 6 til 

KURmøde 26. januar 2009  
• Bilag 19: Årsrapport 2008. 
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Kriterium 3: Kvalifikationsramme 

”Uddannelsens mål for læringsudbytte er niveaumæssigt i overensstemmelse med den relevante 

gradstypebeskrivelse i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelser.” 

 
Uddybning  

Kriteriet sætter fokus på hvordan den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelser 
er implementeret på uddannelsen i form af mål for læringsudbytte, og om målene niveaumæssigt 
er i overensstemmelse med den relevante gradstypebeskrivelse. 
 

Vurdering af bacheloruddannelsen: 

 

Kriteriet er opfyldt. 

 

Vurdering af kandidatuddannelsen: 

 

Kriteriet er opfyldt. 

 

Begrundelse for vurderingerne: 

Kulturministeriet har indgået aftale med Universitets- og Bygningsstyrelsen om at bachelor- og 
kandidatuddannelsen i konservering og restaurering placeres under gradstypebeskrivelserne for 
universiteternes videnskabelige bachelor- og kandidatuddannelser i den danske kvalifikations-
ramme for videregående uddannelser. Ekspertpanelet har derfor vurderet niveauet for bachelor- 
og kandidatuddannelsens mål for læringsudbytte i forhold til gradstypebeskrivelserne for bache-
lor- og kandidatgraden i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelser. 
 

Gælder kun for bacheloruddannelsen 

Ekspertpanelet vurderer at de mål for læringsudbytte der gælder for bacheloruddannelsen, er på 
bachelorniveau. Panelet vurderer dette på baggrund af de mål for læringsudbytte som er beskre-
vet i studieordningen sammenholdt med gradstypebeskrivelsen for bachelorgraden i den danske 
kvalifikationsramme for videregående uddannelser.  
 

Gælder kun for kandidatuddannelsen 

Ekspertpanelet vurderer at de mål for læringsudbytte der gælder for kandidatuddannelsen, er på 
kandidatniveau. Panelet vurderer dette på baggrund af de mål for læringsudbytte som er beskre-
vet i studieordningen sammenholdt med gradstypebeskrivelsen for kandidatgraden i den danske 
kvalifikationsramme for videregående uddannelser.  
 
Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen 

For både bachelor- og kandidatuddannelsens mål for læringsudbytte gælder det at ekspertpane-
let bemærker at målene for læringsudbytte er formuleret på et overordnet niveau. Fx er beskrivel-
serne af færdigheder forholdsvis generelle og giver ikke på alle punkter et klart billede af hvilke 
færdigheder dimittenderne skal opnå. Ekspertpanelet bemærker også at viden, færdigheder og 
kompetencer relateret til internationalisering ikke indgår i de mål for læringsudbytte der er be-
skrevet for uddannelserne, selvom det fremgår af redegørelsen at konserveringsfaget i sig selv er 
internationalt, og at det er nødvendigt at samarbejde, koordinere og viden- og arbejdsdele på 
tværs af landegrænser. Disse forhold har dog ikke haft betydning for ekspertpanelets vurdering 
af kriteriets opfyldelse, da de ikke er direkte forbundet med niveauerne for mål for læringsudbyt-
te. 
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Dokumentation:  
Institutionens redegørelse for kriterium 3 og 13 og følgende bilag: 
• Bilag 1: Studieordning Bachelor- og Kandidatuddannelsen 2009-10  
• Bilag 20: Studieprogram for bacheloruddannelserne 2007-10  
• Bilag 21: Studieprogram for kandidatuddannelsen 2009-11. 
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Kriterium 4: Opbygning og indhold 

”Der er sammenhæng mellem uddannelsens mål for læringsudbytte og indholdet og vægtningen 

af de enkelte elementer på uddannelsen.” 

 
Uddybning  

Kriteriet sætter fokus på uddannelsens indhold og vægtningen af de forskellige elementer set i 
forhold til målene for uddannelsens læringsudbytte. Dvs. at der er fokus på om de studerende, 
når de realiserer enkeltelementernes læringsmål, også realiserer de overordnede mål for lærings-
udbytte.  
 
Redegørelse og/eller bilag skal belyse om det faglige indhold af elementerne er passende set i 
forhold til læringsmålene. Desuden skal redegørelse og/eller bilag belyse om elementernes sam-
spil understøtter faglig progression for de studerende.  
 

Vurdering af bacheloruddannelsen: 

 

Kriteriet er opfyldt. 

 

Vurdering af kandidatuddannelsen: 

 

Kriteriet er opfyldt. 

 

Begrundelse for vurderingerne: 

Gælder kun for bacheloruddannelsen 

Ekspertpanelet vurderer at der er en tilfredsstillende sammenhæng mellem de mål for læringsud-
bytte der gælder for den samlede bacheloruddannelse, og læringsmålene for uddannelsens ele-
menter. Ekspertpanelet vurderer dette på baggrund af de mål for læringsudbytte som er beskre-
vet i studieordningen, og de læringsmål for de enkelte kurser der er beskrevet i studieprogram-
met, og på baggrund af Konservatorskolens redegørelse for sammenhængen mellem læringsmå-
lene for uddannelsens enkelte elementer og de overordnede mål for læringsudbytte.  
 
Bacheloruddannelsen er overordnet opdelt i kurser på samlet 134 ECTS-point, to projektopgaver 
på hver 8 ECTS-point og en bacheloropgave på 30 ECTS-point. Derudover har de studerende mu-
lighed for frivillig praktik i sommerferien. Dette element er ikke en obligatorisk del af uddannel-
sen, men der er tradition for at de fleste studerende bruger denne mulighed. Under besøget 
fremgik det af interviewet med ledelsen at denne praktik ikke integreres som en obligatorisk eller 
ECTS-point-givende del af bacheloruddannelsen fordi det ville kræve at et andet element af ud-
dannelsen blev udeladt, og at der skulle findes praktiksteder til alle bachelorstuderende. Det kan 
også medføre et ressourcekrævende tilsyn med ordningen. Den nuværende praksis er at Konser-
vatorskolens studievejledere tilbyder at hjælpe interesserede studerende med at finde praktikste-
der. Under besøget fremgik det af interviewet med de studerende at de bliver opfordret til at ta-
ge sommerpraktik for at opnå praktisk erfaring og kendskab til aftagerinstitutioner. De studeren-
de understregede dog at det er frivilligt, og at studerende som ikke vælger praktikken, ikke er 
dårligere stillede. Ekspertpanelet vurderer at den frivillige praktik er et værdifuldt element i ud-
dannelsen, men at det kan anses for problematisk at den ikke er en ECTS-point-givende del af 
uddannelsen når det i praksis næsten fungerer som en obligatorisk del af uddannelsen.  
 
Ekspertpanelet vurderer at tilrettelæggelsen af bacheloruddannelsen er med til at sikre de stude-
rendes faglige progression. Alle kurser på bacheloruddannelsen er obligatoriske og består af fæl-
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les (30,5 ECTS-point) og linjespecifikke kurser (103,5 ECTS-point). Bacheloruddannelsens fælles-
kurser er arrangeret så kurser der er fundamentale for den øvrige undervisning, kommer først el-
ler tidligt i uddannelsens forløb. Efter fælleskurserne følger et kursus der forudsætter en vis afde-
lingsspecifik viden, og et kursus der er nødvendigt for efterfølgende at kunne skrive projektopga-
ver. Sidst kommer et teknisk kursus om bl.a. bevaringens normative grundlag og udvikling. Ud 
over gennem rækkefølgen af kurserne sikres de studerendes faglige progression ved at der for 
hver studerende oprettes en studiejournal hvori en oversigt over alt udført arbejde og dokumen-
tation for fremmøde til undervisningen løbende samles. 
 
Gælder kun for kandidatuddannelsen 

Ekspertpanelet vurderer at der er en tilfredsstillende sammenhæng mellem de mål for læringsud-
bytte der gælder for den samlede kandidatuddannelse, og læringsmålene for uddannelsens ele-
menter. Kandidatuddannelsen er sammensat af kurser (samlet 60 ECTS-point) og specialisering 
(60 ECTS-point). Der er to specialemuligheder, enten et speciale normeret til 60 ECTS-point eller 
et speciale normeret til 40 ECTS-point kombineret med et praktikophold normeret til 20 ECTS-
point. Ekspertpanelet bemærker at der udbydes kurser til 90 ECTS-point hvoraf de studerende 
skal vælge 60 ECTS-point. Det giver mulighed for at vælge kurser der er relevante for de stude-
rendes specialiseringer. 
 
Ekspertpanelet vurderer at tilrettelæggelsen af kandidatuddannelsen er med til at sikre de stude-
rendes faglige progression. De studerende på kandidatuddannelsen skal gennemføre mindst tre 
kurser af almen relevans og kan vælge mellem flere kurser. De tre kurser vil afhængigt af sam-
mensætning udgøre 14-20 ECTS-point. De resterende 40-46 ECTS-point kan kombineres frit og 
understøtter ofte den studerendes specialisering. Der er mulighed for meritoverførsel. Den kandi-
datstuderendes specialisering afspejler normalt den studerendes forudgående bacheloruddannel-
se (linje).  
 
Alle kandidatstuderende får ved studiestart tildelt en underviser som studievejleder. I løbet af det 
første semester vejleder underviseren den studerende i at udarbejde en toårig studieplan som in-
deholder kursusvalg, specialetype, specialevejleder, specialebeskrivelse, evt. praktikbeskrivelse og 
vejledningsaftaler. Efter evt. institutionspraktik udarbejdes desuden en rapport med fokus på rea-
lisering af læringsmål.  
 

Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen 

Ekspertpanelet vurderer det positivt at Konservatorskolen har procedurer for at planlægge kurser 
så sammenhængen mellem kursernes læringsmål og uddannelsernes mål for læringsudbytte sik-
res. Sammenhængen mellem læringsmål og mål for læringsudbytte koordineres i Konservator-
skolens uddannelsesudvalg som består af prorektor, som er uddannelsesleder og formand, rektor, 
sekretariatschef, studienævnsformand og afdelingsbestyrere. 
 
Dokumentation:  
Institutionens redegørelse for kriterium 4, 9 og 13, interview med ledelsen og studerende under 
institutionsbesøg og følgende bilag: 
• Bilag 1: Studieordning Bachelor- og Kandidatuddannelsen 2009-10  
• Bilag 15: Kandidatstuderende i institutionspraktik september 2007 til september 2009  
• Bilag 20: Studieprogram for bacheloruddannelserne 2007-10  
• Bilag 21: Studieprogram for kandidatuddannelsen 2009-11  
• Bilag 22:Vejledning for projektopgaver 2008  
• Bilag 23: Afgangsopgavevejledning 2006 
• Bilag 24: Praktikaftale for kandidatstuderende  
• Bilag 25: Seminarer på kandidatuddannelsen 2007-09  
• Bilag 26: Vejledning for specialer 2008  
• Bilag 27: Meritoverført kandidatundervisning fra andre uddannelsesinstitutioner september 

2007 – september 2009 (afsluttede og påbegyndte)  
• Bilag 28: Studiestatus  
• Bilag 29: Konservatorskolens kandidatstudium, 2-årig studieplan – skabelon  
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• Bilag 30: Vejledning til kandidatstudiets individuelle 2-årige studieplan  
• Bilag 31: 2-årig studieplan  
• Bilag 32: Den kandidatstuderendes praktikrapport - skabelon  
• Bilag 33: Praktikvejlederens rapport - skabelon  
• Bilag 34: Anne Bjørkman Søbjørn: En undersøgelse af baltisk rav, 2007  
• Bilag 35: Marianne Heldtberg: Ledningsevne anvendt som metode til påvisning af kogte knog-

ler, 2005  
• Bilag 36: Birgit Vinther Hansen: Effekt af omslag med CaCO3, CaPhyt og NaBr på ældnings-

stabiliteten af papir med og uden jerngallusblæk, 2004. 
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Kriterium 5: Undervisnings- og arbejdsformer 

”De anvendte undervisnings- og arbejdsformer er relevante for uddannelsens mål for læringsud-

bytte.” 

 
Uddybning  

Dette kriterium sætter fokus på undervisnings- og arbejdsformer og på hvordan de er relevante 
for uddannelsens mål for læringsudbytte. Redegørelse og/eller bilag skal altså belyse om de an-
vendte undervisnings- og arbejdsformer bidrager til at realisere uddannelsens mål for læringsud-
bytte, dvs. om de understøtter opnåelse af både viden, færdigheder og kompetencer.  
 

Vurdering af bacheloruddannelsen: 

 

Kriteriet er opfyldt. 

 

Vurdering af kandidatuddannelsen: 

 

Kriteriet er opfyldt. 

 

Begrundelse for vurderingerne: 

Gælder kun for bacheloruddannelsen 

Ekspertpanelet vurderer at bacheloruddannelsen anvender undervisnings- og arbejdsformer der er 
hensigtsmæssige i forhold til uddannelsens indhold og de mål for læringsudbytte de studerende 
skal opnå. Konservatorskolen redegør for at der på bacheloruddannelsen anvendes følgende un-
dervisnings- og arbejdsformer: forelæsninger, demonstrationer, teoretiske øvelser, praktiske øvel-
ser, praktisk konserveringsarbejde i værksteder og laboratorier, rapportskrivning, ekskursioner, 
institutionsbesøg, vejledt opgaveskrivning, præsentationer/diskussioner og hjemmearbejde.  
 
På bacheloruddannelsen er der overordnet en ligelig tredeling mellem teoretisk indlæring, opføl-
gende praktisk indlæring og egenspecialisering og/eller vejledt opgaveskrivning. Under besøget 
fremgik det af interviewet med de studerende at vægtningen mellem teori og praksis fungerer 
godt. 
 
Gælder kun for kandidatuddannelsen 

Ekspertpanelet vurderer at kandidatuddannelsen anvender undervisnings- og arbejdsformer der 
er hensigtsmæssige i forhold til uddannelsernes indhold og mål for læringsudbytte. Konservator-
skolen redegør for at der på kandidatuddannelsen anvendes følgende undervisnings- og arbejds-
former: forelæsninger, demonstrationer, teoretiske øvelser, praktiske øvelser, praktisk konserve-
ringsarbejde i værksteder og laboratorier, rapportskrivning, ekskursioner, institutionsbesøg, vej-
ledt institutionspraktik, vejledt specialeskrivning, præsentationer/diskussioner, kollokvier og 
hjemmearbejde.  
 
På kandidatuddannelsen er der overordnet en ligelig vægtning mellem teoretisk/praktisk indlæ-
ring og egenspecialisering. De studerende har fx selv indflydelse på forholdet mellem teoretisk og 
praktisk læring. Hvis en studerende vælger en kandidatmodel med et speciale normeret til 60 
ECTS-point, vil den teoretiske læring udgøre en større del af uddannelsen end hvis den studeren-
de vælger at kombinere specialet med institutionspraktik. 
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Dokumentation:  
Institutionens redegørelse for kriterium 5, interview med studerende under institutionsbesøg, 
supplerende dokumentation og følgende bilag: 
• Bilag 1: Studieordning Bachelor- og Kandidatuddannelsen 2009-10 
• Bilag 20: Studieprogram for bacheloruddannelserne 2007-10  
• Bilag 21: Studieprogram for kandidatuddannelsen 2009-11  
• Bilag 34: Anne Bjørkman Søbjørn: En undersøgelse af baltisk rav, 2007   
• Bilag 35: Marianne Heldtberg: Ledningsevne anvendt som metode til påvisning af kogte knog-

ler, 2005   
• Bilag 36: Birgit Vinther Hansen: Effekt af omslag med CaCO3, CaPhyt og NaBr på ældnings-

stabiliteten af papir med og uden jerngallusblæk, 2004  
• Bilag 37: Preventive Conservation II: Risk Assessment and Management, januar 2009. 
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Kriterium 6: Bedømmelsesformer 

”De anvendte bedømmelses- og evalueringsformer sikrer en samlet belysning af om de studeren-

de har realiseret uddannelsens mål for læringsudbytte.” 

 
Uddybning  

Kriteriet sætter fokus på hvordan uddannelsen vurderer om de studerende har realiseret uddan-
nelsens mål for læringsudbytte, og om bedømmelses- og evalueringsformerne samlet set giver et 
dækkende billede af om en studerende har opnået viden, færdigheder og kompetencer der sva-
rer til målene for læringsudbytte.  
 

Vurdering af bacheloruddannelsen: 

 

Kriteriet er opfyldt. 

 

Vurdering af kandidatuddannelsen: 

 

Kriteriet er opfyldt. 

 

Begrundelse for vurderingerne: 

Gælder kun for bacheloruddannelsen 

Ekspertpanelet vurderer at de anvendte bedømmelses- og evalueringsformer er velegnede til at 
belyse om de studerende har opnået bacheloruddannelsens mål for læringsudbytte. Af Konserva-
torskolens redegørelse fremgår det at der anvendes følgende bedømmelsesformer på bachelor-
uddannelsen: 
• Arbejdsrapporter (gennemsnitligt 25 rapporter pr. studerende) – intern censur, bestået/ikke-

bestået 
• Skriftlige prøver (almen kemi I og præventiv konservering I) – ekstern censur, bestået/ikke-

bestået 
• Afdelingsspecifik prøve – mundtlig klinisk prøve, ekstern censur, 7-trins-skala 
• To projektopgaver (mundtlig fremlæggelse) – mundtlig fremlæggelse, intern censur, 7-trins-

skala 
• Bacheloropgave (mundtlig fremlæggelse) – ekstern censur, 7-trins-skala. 
 
Ekspertpanelet vurderer at de valgte bedømmelsesformer giver et tilstrækkeligt dækkende billede 
af om den studerende har opnået målene for læringsudbytte efter endt studieforløb. Konserva-
torskolen har på tilfredsstillende vis redegjort for hvilke mål for læringsudbytte der vurderes under 
de forskellige bedømmelsesformer, og for at alle mål for læringsudbytte bliver berørt i de anvend-
te bedømmelsesformer. ”Færdigheder til at formidle og diskutere konserveringsfaglige problem-
stillinger og -løsninger til/med såvel fagfæller som ikke-specialister” indgår fx i bedømmelsesfor-
men ”arbejdsrapporter”, da en konserveringsrapport skal kunne forstås af såvel konservatorkol-
leger som fx historikere, kunsthistorikere eller andre rekvirenter. 
 
Gælder kun for kandidatuddannelsen  

Ekspertpanelet vurderer at de anvendte bedømmelses- og evalueringsformer er relevante i for-
hold til at belyse om de studerende har realiseret bacheloruddannelsens mål for læringsudbytte.  
Konservatorskolen redegør for at der anvendes følgende bedømmelsesformer på kandidatuddan-
nelsen: 
• Kursusrapporter – intern censur, godkendt/ikke-godkendt 
• Praktikgodkendelse – intern censur, godkendt/ikke-godkendt 
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• Speciale – mundtlig fremlæggelse, ekstern censur, 7-trins-skala. 
 

Ekspertpanelet vurderer at de valgte bedømmelsesformer giver et tilstrækkeligt dækkende billede 
af om den studerende har opnået mål for læringsudbytte efter endt studieforløb. Konservator-
skolen har på tilfredsstillende vis redegjort for hvilke mål for læringsudbytte der vurderes under 
de forskellige bedømmelsesformer, og for at alle mål for læringsudbytte bliver berørt i de anvend-
te bedømmelsesformer. Fx dækker bedømmelsen af specialet som inkluderer en specialeudtalel-
se, den studerendes udbyggede viden om og evne til at reflektere over fagets teori, metoder og 
udstyr. Endvidere bedømmes den studerendes udvidede evne til at vurdere og afgrænse faglige, 
komplekse problemstillinger og evne til at udvælge og anvende relevante analyse- og løsnings-
modeller – herunder evt. evne til at opstille nye løsningsmodeller. Den mundtlige fremlæggelse 
giver herudover mulighed for at vurdere den studerendes evner til at formidle og diskutere fagli-
ge problemstillinger. 
 
Dokumentation:  
Institutionens redegørelse for kriterium 6, supplerende dokumentation og følgende bilag: 
• Bilag 1: Studieordning Bachelor- og Kandidatuddannelsen 2009-10  
• Bilag 22: Vejledning for projektopgaver 2008  
• Bilag 23: Afgangsopgavevejledning 2006  
• Bilag 26: Vejledning for specialer 2008  
• Bilag 32: Den kandidatstuderendes praktikrapport - skabelon  
• Bilag 33: Praktikvejlederens rapport - skabelon  
• Bilag 37: Preventive Conservation II: Risk Assessment and Management, januar 2009  
• Bilag 38: Eksempel på konserveringsrapport  
• Bilag 40: Eksamen i Præventiv konservering 2008  
• Bilag 41: Afdelingsspecifik eksamen, Kunstlinjen 2009  
• Bilag 42: Procedure for etablering af kandidatpraktik  
• Bilag 43: Tre projektopgaver, bacheloropgave samt kandidatspeciale for kandidat fra Naturhi-

storisk Linje  
• Bilag 44: Specialeudtalelse - skabelon  
• Bilag 45: Eksempel på specialeudtalelse. 
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Kriterium 7: Internationalisering 

”Uddannelsen arbejder med at fremme internationalisering i overensstemmelse med uddannel-

sens mål for læringsudbytte.” 

 
Uddybning  

Dette kriterium sætter fokus på uddannelsens arbejde for at fremme internationalisering på ud-
dannelsen. Der er med andre ord fokus på den indsats uddannelsen gør for at internationalise-
ring skal bidrage til at de studerende realiserer uddannelsens mål for læringsudbytte.  
 

Vurdering af bacheloruddannelsen: 

 

Kriteriet er opfyldt. 

 

Vurdering af kandidatuddannelsen: 

 

Kriteriet er opfyldt. 

 

Begrundelse for vurderingerne: 

Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen 

Ekspertpanelet vurderer at bachelor- og kandidatuddannelsen arbejder med at fremme internati-
onalisering i en grad der er i overensstemmelse med uddannelsens mål for læringsudbytte (jf. kri-
terium 3). Konservatorskolen redegør for at konserveringsfaget i sig selv er internationalt, og for 
at Konservatorskolen uddanner dimittender til et internationalt arbejdsmarked.  
 
Arbejdet med internationalisering består i vid udstrækning af samarbejde, koordination og ar-
bejdsdeling med konserveringsuddannelser i andre lande, særligt i Europa. Denne form for sam-
arbejde finder fx sted gennem organisationen European Network for Conservation-Restoration 
Education (ENCoRE) som Konservatorskolen har været med til at stifte og har formandskabet for. 
Under besøget fremgik det af interviewet med de studerende at Konservatorskolens engagement 
i ENCoRE og andre internationale sammenhænge skaber gode muligheder for internationale kon-
takter for de studerende. Konservatorskolen indgår desuden i et samarbejde med de andre nordi-
ske konserveringsuddannelser på Göteborg universitet og Universitetet i Oslo om kursussamar-
bejde på kandidat- og ph.d.-niveau og etablering af en fælles vejlederuddannelse. Derudover har 
Konservatorskolen et Extended Erasmus University Charter og har indgået Erasmus-aftaler for 
kandidatstuderende med en række uddannelsesinstitutioner.  
 
Ud over disse eksempler på samarbejde deltager forskerne i internationale forskningssamarbejder 
og konferencer (jf. kriterium 9). 
 
Gælder kun for bacheloruddannelsen 

Konservatorskolen redegør for at der på bacheloruddannelsen indgår en studierejse til udlandet. 
Konservatorskolen redegør desuden for at ingen studerende eller undervisere på bacheloruddan-
nelsen har været på udvekslingsophold i perioden 2006-09, og at der har været en enkelt indrej-
sende underviser i perioden. Ekspertpanelet bemærker som en mindre svaghed at omfanget af 
engelsksproget undervisning er meget lille. Konservatorskolen udbyder kun kurser på engelsk hvis 



 
Bachelor- og kandidatuddannelsen i konservering og restaurering ved Det Kongelige Danske Kunstaka-
demis Konservatorskole 

29 

 

 

der undervises af en udenlandsk timelærer som ikke taler dansk eller andre skandinaviske sprog. 
Denne praksis er ikke fremmende for antallet af indrejsende studerende og for de danske stude-
rendes evner til sprogligt at begå sig på et internationalt arbejdsmarked, men er kun en mindre 
svaghed i forhold til uddannelsens øvrige arbejde med at fremme internationalisering. 
 
Konservatorskolen redegør for at det på grund af bacheloruddannelsens opbygning i praksis er 
svært for de studerende at tage på udvekslingsophold. Under besøget fremgik det af interview 
med de studerende at det kan være svært at finde kurser i udlandet som har tilsvarende indhold 
og ECTS-point på det samme tidspunkt som i den danske bacheloruddannelses forløb. Under be-
søget fremgik det af interview med ledelsen at der ikke er planer om at omlægge bachelorud-
dannelsen så det i højere grad bliver praktisk muligt for de studerende at tage på udvekslingsop-
hold. Ekspertpanelet forstår de praktiske udfordringer hvad angår uddannelsens tilrettelæggelse, 
men opfordrer Konservatorskolen til at arbejde i retning af større muligheder for at bachelorstu-
derende kan tage på udvekslingsophold i udlandet i løbet af deres uddannelse. Derudover vurde-
rer ekspertpanelet at undervisere og studerende er internationalt orienterede selvom der ikke er 
så mange studerende eller undervisere der rejser ud på udvekslingsophold. 
 
Gælder kun for kandidatuddannelsen 

Konservatorskolen redegør for at kandidatstuderende har mulighed for at tage på et meritgiven-
de praktikophold i udlandet. Desuden redegør Konservatorskolen for at der i studieåret 2007/08 
var fire studerende på kandidatuddannelsen som tog på udvekslingsophold i udlandet. Af under-
visere på kandidatuddannelsen var ingen på udvekslingsophold i studieåret 2006/07, mens en 
enkelt underviser var på udvekslingsophold i studieåret 2007/08. I studieåret 2008/09 var to un-
dervisere på udvekslingsophold. Ekspertpanelet vurderer at tallene for studerendes og undervise-
res udvekslingsophold er lave, og at Konservatorskolen med fordel kunne opfordre flere kandi-
datstuderende til at tage på udvekslingsophold. Ekspertpanelet vurderer dog samtidig at de lave 
tal er en mindre svaghed sammenlignet med Konservatorskolens andre internationaliseringsaktivi-
teter som sikrer at undervisere og studerende i tilfredsstillende grad er internationalt orienterede. 
 
Hvad angår indrejsende studerende og undervisere i perioden 2006-09, viser Konservatorskolens 
redegørelse at der ikke var indrejsende undervisere i perioden, men at der var en indrejsende stu-
derende i studieåret 2006/07 og to i studieåret 2008/09. Som i vurderingen af bacheloruddannel-
sen bemærker ekspertpanelet som en mindre svaghed at omfanget af engelsksproget undervis-
ning er meget lille. Dette er ikke fremmende for antallet af indrejsende studerende, men er dog 
kun en mindre svaghed i forhold til uddannelsens øvrige arbejde med at fremme internationalise-
ring.  
 

Dokumentation:  
Institutionens redegørelse for kriterium 7, interview med ledelsen og studerende under instituti-
onsbesøg og følgende bilag: 
• Bilag 4: Resultatkontrakt med Kulturministeriet 2007-2010  
• Bilag 11: Oversigt over eksterne VIP-aktiviteter 2006-2008  
• Bilag 46: Statutes of the Association called European Network for Conservation-Restoration 

Education - ENCoRE  
• Bilag 47: ENCoRE List of full members  
• Bilag 48: ENCoRE list of partners  
• Bilag 49: ENCoRE Clarification Document  
• Bilag 50: ENCoRE e-newsletter 1/2008  
• Bilag 51: ENCoRE Journal of Conservation-Restoration Education – JCRE 1/2008  
• Bilag 52: Møde om nordiske konserveringsuddannelser 8. maj 2008  
• Bilag 53: Forslag til samarbejde mellem Göteborg, København og Oslo  
• Bilag 54: Indkaldelse til møde blandt de nordiske konservatoruddannelser  
• Bilag 55: Oversigt over praktikophold og studiebesøg, Bacheloruddannelsen 2007-2009  
• Bilag 56: Oversigt over antallet af danske og udenlandske timelærere 2006-2009. 
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Kriterium 8: Faciliteter og materielle ressourcer 

”Uddannelsens fysiske faciliteter og materielle ressourcer er relevante for at realisere uddannel-

sens mål for læringsudbytte.” 

 
Uddybning  

Kriteriet sætter fokus på uddannelsens fysiske rammer og materielle ressourcer og på hvordan de 
er relevante for realiseringen af læringsudbyttet.  
 

Vurdering af bacheloruddannelsen: 

 

Kriteriet er opfyldt. 

 

Vurdering af kandidatuddannelsen: 

 

Kriteriet er opfyldt. 

 

Begrundelse for vurderingerne: 

Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen 

Ekspertpanelet vurderer at de fysiske faciliteter og materielle ressourcer der er til rådighed for ba-
chelor- og kandidatuddannelsens studerende og undervisere, er fuldt ud tilstrækkelige i forhold 
til antallet af studerende, og at de gør det muligt for de studerende at opnå uddannelsens mål 
for læringsudbytte.  
 
Konservatorskolen råder over ca. 4.500 m2, inklusive lofts- og kælderarealer. Ud over forskellige 
undervisningslokaler er der 30 studiearbejdspladser og faciliteter til møder og gruppearbejde. 
Dertil kommer værksteds- og laboratoriefaciliteter med arbejdspladser til i gennemsnit otte ba-
chelorstuderende pr. linje og desuden værktøj, materialer og konserverings- og restaureringsgen-
stande mv. til undervisning i anvendelse af linjens specifikke teori, metoder og udstyr i praksis. 
Der er også værksteds- og laboratoriefaciliteter og værktøj, materialer og konserverings- og re-
staureringsgenstande mv. til anvendelse af teori, metoder og udstyr i praksis – til de kandidatstu-
derende. Af andre faciliteter kan nævnes et fælles klimastyret prøverum til fysisk materialeprøv-
ning, fælles røntgenudstyr til strukturelle analyser og digitale fotofaciliteter, kameraer, billedredi-
geringsrum og mørkekamre mv. til undervisning i digital fotografisk dokumentation.  
 
Konservatorskolen har et specialbibliotek, Konserveringsfagligt Videncenter, der fungerer som 
hovedbibliotek inden for konserveringsfaget. Konservatorskolen har it-faciliteter, bl.a. trådløst 
netværk med internetadgang.  
 
Linjerne indlåner endvidere konserverings- og restaureringsgenstande fra aftagerinstitutioner med 
henblik på tilstandsvurdering og praktisk konservering og/eller restaurering. Der arbejdes altid 
med originale genstande. Konservatorskolen har særlige samarbejdsaftaler med bevaringsafdelin-
gerne på Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst om gensidig udnyttelse af forskningsud-
styr og ekspertise. 
 
Under besøget på Konservatorskolen blev det ved rundvisningen bekræftet at de nødvendige res-
sourcer og faciliteter er til stede. Under besøget fremgik det også af interview med studerende og 
undervisere at de er tilfredse med de fysiske faciliteter og materielle ressourcer. Underviserne 
sagde at det kan være en udfordring at få fornyet større konserveringsudstyr i den takt man kun-
ne tænke sig, men at Konservatorskolen er godt med i forhold til udlandet. Desuden foreligger 
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der en plan for udskiftning af udstyret. 
 
Dokumentation:  
Institutionens redegørelse for kriterium 8 og 9, interview med undervisere og studerende under 
institutionsbesøg, supplerende dokumentation og følgende bilag: 
• Bilag 57: Studiehåndbog 2007-2008  
• Bilag 58: Oversigt over lokaler, auditorier, laboratorier og værksteder mv. samt udstyr til 
• undervisningsformål  
• Bilag 59: Konservatorskolens investeringsbudget 2009-2013  
• Bilag 60: Uddrag fra APV 2007  
• Bilag 61: UMV 2006. 
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Kriterium 9: Kunstnerisk udviklingsvirksomhed, viden fra faglig praksis 
og forskning 

”a. Uddannelsen er baseret på: 

• kunstnerisk udviklingsvirksomhed og/eller 

• viden fra faglig praksis og/eller 

• forskning. 

 

b. Uddannelsen giver de studerende viden om grundprincipperne for kunstnerisk udviklingsarbej-

de, erfaring med at vurdere og anvende metoder til kunstnerisk udvikling samt almene kunstneri-

ske kompetencer i overensstemmelse med uddannelsens mål for læringsudbytte. 

 

c. Uddannelsen giver de studerende viden om videnskabelig teori, erfaring med at vurdere og an-

vende videnskabelige metoder og almene akademiske kompetencer i overensstemmelse med ud-

dannelsens mål for læringsudbytte. 

 

d. I den udstrækning uddannelsens videngrundlag er baseret på kunstnerisk udviklingsarbejde, er 

det kunstneriske miljø, som hører til uddannelsen, af høj kvalitet. 

 

e. I den udstrækning uddannelsens videngrundlag er baseret på forskning, er det forskningsmiljø, 

som hører til uddannelsen, af høj kvalitet.” 

 
Uddybning  

Kriteriets punkt a fokuserer på uddannelsens videngrundlag og på hvordan de tre videnelementer 
– kunstnerisk udviklingsarbejde, viden fra faglig praksis og forskning – indgår i og vægtes på ud-
dannelsen. Med udgangspunkt i hvad der er fastlagt i lov om videregående kunstneriske uddan-
nelsesinstitutioner under Kulturministeriet, lov om Danmarks Biblioteksskole og de enkelte ud-
dannelsesbekendtgørelser, skal uddannelsen redegøre for vægtningen af de videnelementer ud-
dannelsen baserer sig på. Redegørelse og/eller bilag skal belyse hvordan de relevante former for 
viden tilgår uddannelsen.  
 
Kriteriets punkt b er kun relevant for uddannelser hvor det er en beskrevet del af læringsudbyttet 
at de studerende skal tilegne sig viden om grundprincipperne for kunstnerisk udviklingsarbejde, 
erfaring med at vurdere og anvende metoder til kunstnerisk udvikling samt almene kunstneriske 
kompetencer. Redegørelse og/eller bilag skal belyse hvordan uddannelsen bibringer de studeren-
de viden om grundprincipperne for kunstnerisk udviklingsarbejde og søger at sikre at de stude-
rende tilegner sig almene kunstneriske kompetencer. 
 
Kriteriets punkt c er kun relevant for uddannelser hvor det er en beskrevet del af læringsudbyttet 
at de studerende skal tilegne sig viden om videnskabelig teori, erfaring med at vurdere og anven-
de videnskabelige metoder og almene akademiske kompetencer. Redegørelse og/eller bilag skal 
belyse hvordan uddannelsen bibringer de studerende viden om videnskabelig teori og søger at 
sikre at de studerende tilegner sig videnskabelige og generelle akademiske kompetencer. 
 
Kriteriets punkt d er kun relevant for uddannelser hvis videngrundlag i en eller anden udstræk-
ning baserer sig på kunstnerisk udviklingsarbejde. Redegørelse og/eller bilag skal belyse kvaliteten 
af det kunstneriske miljø som hører til uddannelsen. 
 
Kriteriets punkt e er kun relevant for uddannelser hvis videngrundlag i en eller anden udstræk-
ning baserer sig på forskning. Redegørelse og bilag skal belyse kvaliteten af det forskningsmiljø 
som hører til uddannelsen. 
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Vurdering af bacheloruddannelsen: 

 

Kriteriet er opfyldt. 

 

Vurdering af kandidatuddannelsen: 

 

Kriteriet er opfyldt. 

 

Begrundelse for vurderingerne: 

Forud for akkrediteringsprocessen har Kulturministeriet udarbejdet en oversigt over videngrund-
laget for de videregående uddannelser under Kulturministeriet der beskriver hvilke videnelemen-
ter de forskellige uddannelsers videngrundlag baserer sig på. Af denne oversigt fremgår det at 
bachelor- og kandidatuddannelsen i konservering og restaurering baserer sig på forskning. Eks-
pertpanelets vurdering af dette kriterium vil derfor tage udgangspunkt heri og begrænse sig til en 
vurdering af kriteriets punkt a, c og e. 
 
Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen 

Ekspertpanelet vurderer at Konservatorskolens ledelse og undervisere gennemfører mange rele-
vante aktiviteter og deltager i samarbejder der bidrager med viden om forskning. Forskningsakti-
viteterne består i grundforskning, anvendt forskning, eksperimentel udviklingsvirksomhed og ak-
tiviteter i laboratorier og værksteder, eksperimenter, observationer og teoretiske aktiviteter i Kon-
servatorskolens laboratorier og værksteder med brug af eget udstyr, brug af udstyr hos samar-
bejdspartnere i Danmark, udlandet og in situ, fx på arkæologiske udgravninger, i kirker og på 
udendørs monumenter. Derudover deltager forskerne i videnskabelige konferencer og seminarer 
og udgiver deres arbejde i videnskabelige tidsskrifter og konferencepublikationer (conference pro-
ceedings). 
 
I perioden 2006 til 2009 har Konservatorskolens fastansatte videnskabelige personale registreret 
63 VIP-forskningsprojekter, heraf 49 i samarbejde med andre institutioner, fx danske og uden-
landske universiteter, arkiver, biblioteker, museer og andre forskningsinstitutioner. 22 af projek-
terne er afsluttede, mens 41 stadig er registreret som aktive. Af det totale antal projekter har ca. 
en tredjedel, nemlig 24, modtaget ekstern finansiering. Ekspertpanelet vurderer at forskningsakti-
viteterne er jævnt fordelt på Konservatorskolens afdelinger. Under besøget fremgik det af inter-
viewet med underviserne at der i stigende grad igangsættes forskningsprojekter som går på tværs 
af de fem afdelinger.  
 
Ekspertpanelet vurderer desuden at viden fra disse aktiviteter på tilfredsstillende vis inddrages i 
den løbende undervisning i form af skriftligt undervisningsmateriale, forelæsninger, praktiske 
øvelser, de studerendes projektopgaver, bacheloropgaver og specialeprojekter. Ligeledes bruger 
Konservatorskolen ledende forskere som timelærere, gæsteundervisere og medvejledere på spe-
cialeprojekter. Derudover fremgik det af interviewet med ledelsen under besøget at forelæsninger 
og det skriftlige undervisningsmateriale revideres løbende på baggrund af forskning.  
 
Desuden tilgår viden fra Konservatorskolens forskningssamarbejder de studerende gennem stu-
diebesøg og de mange projekt- og bacheloropgaver som gennemføres på og/eller i samarbejde 
med samarbejds- eller aftagerinstitutioner. Mange specialeprojekter er enten relateret til eller ud-
gør en del af forskningsprojekter som gennemføres på Konservatorskolen og/eller arkiver, muse-
er, biblioteker mv. i Danmark eller udlandet.  
 
Under besøget fremgik det af interviewet med de studerende at de har kendskab til de forskellige 
projekter underviserne tager del i, og at de ved at der er mulighed for at samarbejde med for-
skerne, deltage i udfærdigelsen af artikler og i konferencer.  
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Ekspertpanelet vurderer at de studerende i tilfredsstillende grad erhverver sig viden om videnska-
belig teori, erfaring med at vurdere og anvende videnskabelige metoder og almene akademiske 
kompetencer. Dette sker bl.a. gennem den generelle undervisning og gennem specifikke kurser 
med fokus på videnskabelig teori, metode og formidling. De bachelorstuderende opnår især den-
ne viden og erfaring og disse kompetencer gennem arbejdet med projekt- og bacheloropgaver, 
men også gennem litteraturstudier, teoretiske og praktiske eksperimentelle opgaver og mindre 
selvstændige opgaver.  
 
Konservatorskolen redegør for at de kandidatstuderendes viden, færdigheder og kompetencer i 
høj grad opbygges og udvikles gennem arbejdet med kandidatspecialet. De kandidatstuderende 
drøfter deres metoder og tilgang med deres vejleder, men også med hinanden på kollokvier. På 
kandidatuddannelsen udbydes desuden en række kurser med fokus på at give de studerende vi-
den om videnskabelig teori og metode. Konservatorskolen redegør for at de kandidatstuderende 
hvis specialer er en del af et forskningsprojekt, i særlig grad udvikler deres almene akademiske 
kompetencer, fx hvis den kandidatstuderende deltager aktivt i formidlingen og udbredelsen af 
resultater og metoder fra det forskningsprojekt som kandidatspecialet udgør en del af. 
 
Under besøget fremgik det af interviewet med de studerende at de i høj grad oplever at få viden 
om videnskabelig teori. De bemærkede at underviserne gør meget ud af at eksplicitere den teori 
der anvendes i de forskningsprojekter som inddrages i undervisningen, på både bachelor- og 
kandidatuddannelsen. Det fremgik desuden af interviewet med de studerende at de var overra-
skede over det store antal af forskningsprojekter som de havde fået kendskab til ved at læse Kon-
servatorskolens redegørelse til akkrediteringsprocessen. De studerende gav udtryk for at de gerne 
vil have mere viden om undervisernes forskningsprojekter, fx gennem kollokvier hvor underviser-
ne fremlægger deres forskning. 
 
Ekspertpanelet vurderer at det forskningsmiljø som hører til uddannelserne, er af tilfredsstillende 
høj kvalitet. Konservatorskolen redegør for at forskningsprojekter fra perioden 2006 til 2009 har 
resulteret i 77 videnskabelige publikationer, inklusive de seneste 8 indsendt til antagelse. Heraf er 
de 39 udkommet eller udkommer i publikationer med peer review (fagfællevurdering), og 7 af 
dem har studerende som medforfattere. Den årlige produktion for perioden fordeler sig sådan: 
 
2006: 11, heraf 8 peer reviewed og 1 med studerende 
2007: 31, heraf 13 peer reviewed og 1 med studerende 
2008: 16, heraf 7 peer reviewed og 1 med studerende 
2009: 11, heraf 6 peer reviewed og 3 med studerende 
Indsendte men endnu ikke publicerede 2009: 8, heraf 5 peer reviewed og 1 med studerende. 
 
Ud over de videnskabelige publikationer kommer forskningsmiljøets kvalitet til udtryk i forskernes 
omfattende konsulentvirksomhed, bidrag til nationalt og internationalt standardiseringsarbejde 
og deltagelse i forskellige udvalg. 
 
Konservatorskolen redegør for at forskningsmiljøets kvalitet sikres af Konservatorskolens forsk-
ningsudvalg som løbende diskuterer forskningsmiljøet og dets udviklingsmuligheder. Konserva-
torskolens forskere og ledelse henter inspiration til denne løbende diskussion og til konkrete 
forskningsprojekter bl.a. via de nationale og internationale forskningssamarbejder og netværk 
som de deltager i.  
 
Ekspertpanelet vurderer at en tilfredsstillende del af undervisningen på bachelor- og kandidatud-
dannelsen varetages af fastansat videnskabeligt personale (VIP). På Konservatorskolen er der an-
sat 18 VIP’er, svarende til 8,25 undervisningsårsværk, mens 52 personer er deltidsbeskæftiget vi-
denskabeligt personale (DVIP), svarende til 1,97 undervisningsårsværk. Tallene for DVIP’er er et 
gennemsnit for perioden 2006-08 og kan variere fra år til år. VIP-/DVIP-ratioen for perioden var 
således 4,19.  
 
Ekspertpanelet vurderer at de studerende har gode muligheder for kontakt til forskerne og der-
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igennem til et aktivt forskningsmiljø. Af tal i Konservatorskolens redegørelse fremgår det nemlig 
at der er 5,4 studerende pr. VIP. 
 
Konservatorskolen har vist at tilrettelæggelsen af og undervisningen på både bachelor- og kandi-
datuddannelsen varetages af forskere. De enkelte forskere er fagligt ansvarlige for de dele af un-
dervisningsprogrammerne for bacheloruddannelsen som ligger inden for eller relaterer sig til de-
res specialistområder. De er ansvarlige for udarbejdelsen af læringsmålene for de enkelte kurser 
og for tilrettelæggelsen, koordineringen og sikringen af forskningsbaseringen (bl.a. gennem 
udarbejdelsen af pensumlisterne) i den undervisning som varetages af timelærere og eksterne lek-
torer. Bortset fra mindre, meget praktiske værkstedsfag, varetages den timelærerdækkede un-
dervisning af aktive forskere fra arkiver, biblioteker, museer, forskningsinstitutioner, universiteter 
og højere uddannelsesinstitutioner i ind- og udland. Undervisningsprogrammet for kandidatud-
dannelsen varetages af studienævnsformanden, og det koordineres og samordnes herudover 
med bachelorprogrammerne i Konservatorskolens uddannelsesudvalg. Forskernes ansvar for dele 
af undervisningsprogrammerne m.m. fungerer som det er beskrevet for bacheloruddannelsen. 
Den timelærerdækkede undervisning på kandidatuddannelsen varetages i overvejende grad af 
aktive forskere (18 ud af 21 inden for de seneste tre år) fra arkiver, biblioteker, museer, forsk-
ningsinstitutioner, universiteter og højere uddannelsesinstitutioner i ind- og udland. Mange af 
disse er tillige aktive i forskningssamarbejde med Konservatorskolen.  
 
Dokumentation:  

Institutionens redegørelse for kriterium 9, interview med ledelse, studerende og undervisere un-
der institutionsbesøg, supplerende dokumentation og følgende bilag: 
• Bilag 1: Studieordning Bachelor- og Kandidatuddannelsen 2009-10  
• Bilag 11: Oversigt over eksterne VIP-aktiviteter 2006-2008  
• Bilag 12: Samarbejdsaftale mellem Konservatorskolen og Nationalmuseets bevaringsafdeling  
• Bilag 13: Samarbejdsaftale mellem Konservatorskolen og Bevaringsafdelingen på Statens Mu-

seum for Kunst  
• Bilag 14: Eksempler på studenterprojekter udført i samarbejde med andre  
• Bilag 15: Kandidatstuderende i institutionspraktik september 2007 til september 2009  
• Bilag 20: Studieprogram for bacheloruddannelserne 2007-10  
• Bilag 21: Studieprogram for kandidatuddannelsen 2009-11  
• Bilag 22: Vejledning for projektopgaver 2008  
• Bilag 23: Afgangsopgavevejledning 2006  
• Bilag 25: Seminarer på kandidatuddannelsen 2007-09  
• Bilag 26: Vejledning for specialer 2008  
• Bilag 27: Meritoverført kandidatundervisning fra andre uddannelsesinstitutioner september 

2007 – september 2009 (afsluttede og påbegyndte)  
• Bilag 30: Vejledning til kandidatstudiets individuelle 2-årige studieplan  
• Bilag 36: Birgit Vinther Hansen: Effekt af omslag med CaCO3, CaPhyt og NaBr på ældnings-

stabiliteten af papir med og uden jerngallusblæk, 2004  
• Bilag 46: Statutes of the Association called European Network for Conservation-Restoration 
• Education - ENCoRE  
• Bilag 47: ENCoRE List of full members  
• Bilag 49: ENCoRE Clarification Document  
• Bilag 55: Oversigt over praktikophold og studiebesøg, Bacheloruddannelsen 2007-2009  
• Bilag 56: Oversigt over antallet af danske og udenlandske timelærere 2006-2009  
• Bilag 62: Kunstakademiets Konservatorskole Forskningsprogram (2008)  
• Bilag 63: Forskningsprojekter 2006 -2009  
• Bilag 64: Publikationer 2006-2009  
• Bilag 65: Udredning om bevaring af kulturarven 2003  
• Bilag 66: Titler på kompendier, som refererer til Konservatorskolens egen nyere forskning  
• Bilag 67: Maja Forsom Sandahl, Mikro-metode til pH-måling af papir Projektopgave 1  
• Bilag 68: Møde nr. 6 i arbejdsgruppen om masseafsyring af papir den 15. november 2005  
• Bilag 69: Bevaring af surt papir i de statslige samlinger Rapport fra Arbejdsgruppen vedrøren-

de masseafsyring af papir (2008)  
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• Bilag 70: Sandahl, M. Forsom, Nielsen, Ingelise, ”pH measurement of paper: a micro-
extraction method”, PapierRestaurering, 7:4, 2006  

• Bilag 71: Henriette Petersen, Macerering med enzymer, 2007  
• Bilag 72: Hval sendt til rens www.novozymes.com 2007  
• Bilag 73: Improved Damage Assessment of Parchment –IDAP, European Commission 2007  
• Bilag 74: Fazlic´, Natasha, En undersøgelse af ureas (opløst i alkohol) indvirkning på 
• brand/vandskadede pergamenter og ældede pergamenter, 2004)  
• Bilag 75: Rasmussen, Pil, ENB - begrebet mellem kulturbegreb og konserveringspraksis, 2008  
• Bilag 76: Birgit Vinther Hansen, Restaurator, 26, 3, 2005  
• Bilag 77: Polykrominetværk Glyptoteket  
• Bilag 78: Uddrag af ansøgning til Kulturministeriets Forskningspulje 2008  
• Bilag 79: International Workshop and Seminar Proceedings abstracts 2008  
• Bilag 80: International workshop and Seminar Programme 2008  
• Bilag 81: International Workshop and Seminar circular 2008  
• Bilag 82: IDAP Assessment Course 2009  
• Bilag 83: Viborg Kristensen, Hans "Om Haslinger". Artikelsamling om glatsnog (Coronella 

austriaca) og æskulapsnog (Zamenis longissimus) i Danmark, 2008  
• Bilag 84: Stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver og undervis-

ningsopgaver ved Konservatorskolen under Kulturministeriet, 2003  
• Bilag 85: Tre eksempler på kommenterede mus-dagsordener og – aftaler (anonymiserede)  
• Bilag 86: Kommissorium for forskningsudvalget 2009  
• Bilag 87: Forretningsorden for forskningsudvalget 2009  
• Bilag 88: Registrering af forskningsprojekt  
• Bilag 89: Beretning om igangværende forskningsprojekt  
• Bilag 90: KAF bestyrelse  
• Bilag 91: KAF formål  
• Bilag 92: Directory Board ICOM-CC  
• Bilag 93: What is ICOM  
• Bilag 94: INCCA  
• Bilag 95: Memberlist INCCA  
• Bilag 96: IDAP network members  
• Bilag 97: IDAP How to become a member  
• Bilag 98: EuCheMS  
• Bilag 99: Membership List for the EuCheMS Working Party on Chemistry for Cultural Heritage  
• Bilag 100: Panel of Experts NET-HERITAGE  
• Bilag 101: NET-HERITAGE info  
• Bilag 102: Konservatorskolens EU-projekter  
• Bilag 103: Faggruppemedlemmer 20 september 2009  
• Bilag 104: CV’er og publikationslister for fastansatte VIP’ere, adjungerede professorer og eks-

terne lektorer. 
 

 



 
Bachelor- og kandidatuddannelsen i konservering og restaurering ved Det Kongelige Danske Kunstaka-
demis Konservatorskole 

37 

 

 

 

 
Kriterium 10: Undervisere 

”Underviserne har samlet set teoretiske/kunstneriske/praktiske og pædagogiske kvalifikationer 

og/eller kompetencer som er relevante for at realisere det forventede læringsudbytte.” 

 
Uddybning  

Kriteriet sætter fokus på underviserne som dem der tilvejebringer og formidler uddannelsens vi-
dengrundlag og indhold, og dermed på hvordan undervisernes formelle kvalifikationer og kom-
petencer er relevante for uddannelsens mål for læringsudbytte.  
 
Redegørelse og/eller bilag skal belyse hvordan undervisergruppen samlet set råder over tilstræk-
kelig og aktuel viden og tilsvarende kvalifikationer og/eller kompetencer i forhold til relevante te-
orier, metoder, praksisser og kunstneriske problemstillinger/temaer inden for det område uddan-
nelsen retter sig mod. Desuden skal redegørelse og/eller bilag belyse hvordan uddannelsen gen-
nem løbende kompetenceudvikling og andre aktiviteter sikrer at undervisergruppen er ajourført 
med den nyeste relevante viden og forskning. 
 

Vurdering af bacheloruddannelsen: 

 

Kriteriet er opfyldt. 

 

Vurdering af kandidatuddannelsen: 

 

Kriteriet er opfyldt. 

 

Begrundelse for vurderingerne: 

Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen 

Ekspertpanelet vurderer at undervisergruppen samlet set råder over tilstrækkelig og aktuel viden, 
kvalifikationer og kompetencer. Konservatorskolen har 18 fastansatte undervisere, 2 eksterne lek-
torer og 2 adjungerede professorer. Blandt de fastansatte undervisere er 15 uddannet inden for 
konservering på kandidatniveau. Derudover har 2 undervisere en kandidatgrad i biologi, og 1 er 
magister i kunsthistorie. 5 af underviserne har en ph.d.-grad. Konservatorskolen har en målsæt-
ning om at alle fastansatte undervisere skal være kvalificerede på lektorniveau. Der er blevet an-
sat 1 ny lektor og 1 ny studielektor siden 2003. Derudover er 5 undervisere ud af de 18 fastansat-
te blevet positivt lektorbedømt og 6 undervisere er ved at kvalificere sig til lektorbedømmelse.  
 
En del af undervisningen på bachelor- og kandidatuddannelsen varetages af timelærere hvis spe-
cialundervisning supplerer de faste underviseres. Timelærere dækker samlet set 25,5 % af under-
visningstimerne på bachelor- og kandidatuddannelsen. På bacheloruddannelsens fem linjer varie-
rer omfanget af timelærerundervisning mellem 11,9 % og 36,8 %. På kandidatuddannelsen er 
andelen ca. 29 %, men kan variere efter hvilke kurser de studerende vælger. Konservatorskolen 
har en målsætning om at så mange af timelærerne som muligt skal være aktive forskere, og om 
at de som minimum skal være på samme uddannelsesniveau som de studerende de underviser. 
Under besøget gav en underviser udtryk for at det er praksis at en fast underviser gennemgår 
kursusforløbet med timelæreren, og at pensum udarbejdes i fællesskab.  
 
Ifølge Konservatorskolens redegørelse sikres de faste underviseres pædagogiske kompetencer 
gennem opfølgning på de studerendes kursusevalueringer. Derudover har Konservatorskolen haft 
fokus på nye undervisningsformer hvor alle fastansatte undervisere i 2008 blev introduceret til 
nye læringsformer og informations- og kommunikationsteknologi. Konservatorskolen planlægger 
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desuden et samarbejde med konserveringsuddannelser i Norge og Sverige om et kursus i vejled-
ning.  
 
Under besøget fremgik det af interviewet med de studerende at de mener at underviserne har 
den nødvendige viden og de nødvendige kvalifikationer og kompetencer. Derudover gav de stu-
derende udtryk for at det er positivt at de faste undervisere inddrager timelærere, og at det også 
er positivt at timelærerne ofte har tæt kontakt til arbejdsmarkedet, mens de faste undervisere fo-
kuserer på forskning.  
 
Ekspertpanelet vurderer at underviserne er ajourført med den nyeste relevante viden og forskning 
gennem kompetenceudvikling og andre aktiviteter, særligt forskningsprojekter og deltagelse i 
netværk og konferencer som er nærmere beskrevet under kriterium 9.  
 
Ledelsens afdækning af undervisernes behov for kompetenceudvikling tager udgangspunkt i årli-
ge medarbejderudviklingssamtaler og i drøftelser på fællesmøder og møder i uddannelsesudval-
get i forbindelse med fastlæggelse af de overordnede kursusprogrammer. Derudover afdækkes 
behovet for kompetenceudvikling ved indførelse af nye undervisningsområder og metoder og ved 
indkøb af nyt laboratorie- eller andet udstyr. Ekspertpanelet vurderer desuden at der er en til-
fredsstillende spredning i hvem der deltager i løbende kompetenceudvikling og andre aktiviteter. 
Undervisernes kompetenceudvikling (deltagelse i konferencer, kurser m.m.) planlægges hhv. på 
bacheloruddannelsens fem linjer og på kandidatuddannelsen da deltagelse i konferencer, kurser 
m.m. dækkes af de enkelte afdelingers budgetter.  
 
Dokumentation:  

Institutionens redegørelse for kriterium 10, interview med undervisere og studerende under insti-
tutionsbesøg, supplerende dokumentation og følgende bilag: 
• Bilag 11: Oversigt over eksterne VIP-aktiviteter 2006-2008 
• Bilag 19: Årsrapport 2008  
• Bilag 53: Forslag til samarbejde mellem Göteborg, København og Oslo  
• Bilag 84: Stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver og undervis-

ningsopgaver ved Konservatorskolen under Kulturministeriet, 2003  
• Bilag 104: CV’er og publikationslister for fastansatte VIP’ere, adjungerede professorer og eks-

terne lektorer  
• Bilag 105: Konservatorskolens strategi for kompetenceudvikling (2003)  
• Bilag 106: Retningslinjer for afholdelse af medarbejderudviklingssamtaler (2004)  
• Bilag 107: Kursusevaluering, elektronisk spørgeskema  
• Bilag 109: Program fra seminar på Kursuscentret Vilvorde 17-18 januar 2008.  
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Kriterium 11: Systematisk og løbende kvalitetsarbejde 

”Uddannelsen arbejder systematisk og løbende med at sikre og udvikle kvaliteten af sine aktivite-

ter og resultater ved blandt andet at inddrage eksterne og interne interessenter.” 

 
Uddybning  

Kriteriet sætter fokus på i hvilken grad uddannelsen arbejder systematisk med at sikre kvaliteten 
af uddannelsen. Der er med andre ord fokus på den indsats uddannelsen gør for at sikre den 
bedst mulige kvalitet. 
 
Kriteriet understreger behovet for systematik i kvalitetsarbejdet og for at uddannelsen bruger den 
viden den får gennem evaluering og kvalitetssikring, til at udvikle og forbedre sine aktiviteter og 
resultater. Redegørelse og/eller bilag skal i den forbindelse også belyse hvordan eksterne og in-
terne interessenter inddrages, herunder hvordan uddannelsen regelmæssigt og systematisk sikrer 
sig de studerendes vurdering af uddannelsen.  
 

Vurdering af bacheloruddannelsen: 

 

Kriteriet er opfyldt. 

 

Vurdering af kandidatuddannelsen: 

 

Kriteriet er opfyldt. 

 

Begrundelse for vurderingerne: 

Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen 

Ekspertpanelet vurderer at kvalitetsarbejdet dækker de centrale forhold på bachelor- og kandi-
datuddannelsen, herunder mål for læringsudbytte, tilrettelæggelse, indhold, undervisning og faci-
liteter og ressourcer.  
 
Konservatorskolen igangsatte en proces med systematisk kvalitetssikring og -udvikling i 2007 ved 
at gennemføre to selvevalueringer som hver varede to dage. Den første var en studenterfokuseret 
selvevaluering af uddannelserne som blev gennemført af det samlede VIP-personale og ledelsen 
og havde fokus på uddannelsernes mål og strategi, processer i undervisningen, udvikling og for-
bedring af undervisningen, medarbejderne og samarbejde. Den anden selvevaluering var en 
EFQM Excellence selvevaluering af institutionen som blev gennemført af det samlede fastansatte 
personale på Konservatorskolen og ledelsen og havde fokus på lederskab, politik og strategi, 
medarbejdere, partnerskaber og ressourcer, processer og desuden ”kunde”-, medarbejder- og 
nøgleresultater. Ledelsesgruppen har deltaget i et todages kursus i EFQM Excellence-modellen, og 
prorektor og sekretariatschef er uddannede assessorer i modellen. Derudover har alle ansatte på 
Konservatorskolen deltaget i et halvdags informationsmøde om de to selvevalueringer. På bag-
grund af de to selvevalueringer er der udarbejdet en handlingsplan som ledelsen har ansvar for at 
gennemføre og følge op på. Konservatorskolen forventer at gennemføre de to selvevalueringer 
hvert tredje år. 
 
Derudover evaluerer undervisere og studerende løbende kurserne. De elektroniske kursusevalue-
ringer gennemføres ved afslutningen af alle kurser og omhandler læringsudbytte, tilrettelæggel-
se, kursets indhold og undervisningens kvalitet. 
 
Ud over kursusevalueringer og selvevalueringer omfatter Konservatorskolens kvalitetsarbejde årli-
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ge evalueringsmøder på kandidatuddannelsen med deltagelse af samtlige undervisere og ledel-
sen, mundtlige evalueringer efter hvert semester eller længere undervisningsforløb på bachelor-
uddannelsen med deltagelse af underviser og studerende, undervisningsmiljøvurdering hvert tred-
je år og desuden aftager- og dimittendundersøgelser som er nærmere beskrevet under kriterium 
1. Derudover kvalitetssikres udvekslings- eller praktikophold i udlandet gennem Erasmus-aftaler 
der har en overordnet kvalitetssikring indbygget. I forbindelse med praktikophold skal såvel den 
studerende som praktikinstitutionen udarbejde en rapport så såvel specialevejleder som studie-
nævn kan se om læringsmålene er nået. Det er ekspertpanelets vurdering at de forskellige former 
for kvalitetsarbejde på tilfredsstillende vis inddrager relevante interne og eksterne interessenter.  
 
Ekspertpanelet vurderer at Konservatorskolens kvalitetsarbejde foregår med en systematik og 
hyppighed som på tilfredsstillende vis sikrer uddannelsernes kvalitet, og at der er en tydelig an-
svarsfordeling for kvalitetsarbejdets gennemførelse. Ledelsesgruppen har således det overordnede 
ansvar for planlægning og gennemførelse af kvalitetssikringen. Afdelingsbestyrerne har ansvar for 
evaluering af og opfølgning på igangsatte initiativer. Afdelingsbestyrerne og studienævnsfor-
manden har ansvar for gennemførelse af og opfølgning på kursusevalueringerne. Uddannelses-
udvalget har ansvaret for en løbende kvalitetssikring på baggrund af den overordnede studieplan-
lægning. Udvalget mødes en gang om måneden hvor bl.a. resultaterne af dimittend-, aftager-, 
og censorundersøgelser behandles.  
 
Ekspertpanelet vurderer at uddannelserne anvender den viden der indsamles fra kvalitetssikrings-
aktiviteterne, til at forbedre uddannelserne. Fx har en evaluering af kandidatuddannelsen medført 
at der ikke længere skal udarbejdes både en foreløbig og en endelig toårig studieplan, men blot 
en enkelt plan. Under besøget fremgik det af interviewet med de studerende at de vurderer at 
der bliver lyttet til deres ønsker og til deres forslag til forbedringer, og de gav konkrete eksempler 
på forslag der var blevet fulgt op på. Fx havde nogle af de bachelorstuderende indgivet en klage 
over at et kursus var blevet sparet væk og havde fået tilbud om at følge et tilsvarende kursus på 
en anden linje.  
 
Dokumentation:  
Institutionens redegørelse for kriterium 11, interview med studerende under institutionsbesøg, 
supplerende dokumentation og følgende bilag: 
• Bilag 4: Resultatkontrakt med Kulturministeriet 2007-2010 
• Bilag 59: Konservatorskolens investeringsbudget 2009-2013 
• Bilag 61: UMV 2006 
• Bilag 107: Kursusevaluering, elektronisk spørgeskema 
• Bilag 110: Information på Intranettet om igangsættelse af systematisk kvalitetsudvikling, april 

2008  
• Bilag 111: Studenterfokuseret Selvevaluering, intro og program, 12 og 13. juni 2008  
• Bilag 112: Excellence Selvevaluering, intro og program, 21 og 22, august 2008)  
• Bilag 113: Bevis for afholdelse af Studenterfokuseret Selvevaluering  
• Bilag 114: Årshjul for de administrative funktioner  
• Bilag 115: Sekretariatet Arbejdsplan 2009/2010 pr. september 2009. 
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Kriterium 12: Optagelse og gennemførelse 

”a. Uddannelsen gennemfører optagelse på en måde som er relevant for uddannelsens mål for 

læringsudbytte 

b. Uddannelsen minimerer unødigt frafald og fremmer de studerendes gennemførelse.” 

 
Uddybning  

Første del af kriteriet sætter fokus på hvordan optagelse finder sted, fx brugen af optagelsesprøve 
eller optagelsesvurderinger. Redegørelse og/eller bilag skal derfor belyse om optagelsesprocedu-
ren er tilrettelagt og gennemført så den er relevant for uddannelsens mål for læringsudbytte.  
 

Kriteriets anden del sætter fokus på indsatser der minimerer unødigt frafald, og som fremmer 
gennemførelse, og på hvilke resultater indsatsen medfører.  
 
Redegørelse og/eller bilag skal belyse om der er iværksat indsatser for at minimere unødigt fra-
fald, fx registrering af nøgletal, studie- og erhvervsvejledning og viden om årsager til frafald, og 
om der opnås tilfredsstillende resultater med hensyn til de studerendes gennemførelse. Der sæt-
tes ikke noget absolut minimumskrav til gennemførelsesprocenten fordi særlige forhold kan gøre 
sig gældende. Hvis frafaldsprocenten er høj, bør uddannelsen redegøre for evt. særlige omstæn-
digheder som medvirker til en høj frafaldsprocent. 
 

Vurdering af bacheloruddannelsen: 

 

Kriteriet er opfyldt. 

 

Vurdering af kandidatuddannelsen: 

 

Kriteriet er opfyldt. 

 

Begrundelse for vurderingerne: 

Gælder kun for bacheloruddannelsen 

Ekspertpanelet vurderer at optagelsesprocedurerne er hensigtsmæssige i forhold til at optage 
studerende der kan realisere uddannelsens mål for læringsudbytte. Der er optagelse til bachelor-
uddannelsen hvert tredje år. De formelle optagelseskrav til bacheloruddannelsen er: adgangsgi-
vende gymnasial eksamen, gymnasial kemi B og et korrekt farvesyn. Der er fem optagelsesudvalg 
som repræsenterer de fem linjer, der hver består af afdelingsbestyreren, to til tre undervisere og 
en nuværende bachelorstuderende som er valgt af den relevante afdelings studerende.  
 
Optagelsesprocedurerne til de fem linjer er tilrettelagt med fokus på de forskellige faglige områ-
der. På alle linjer indgår der en uddybende samtale med et udvalg af de formelt kvalificerede an-
søgere. I optagelsesprocedurerne til alle linjer undtagen naturhistorisk linje og kulturhistorisk linje 
indgår desuden en praktisk opgave som skal vise ansøgernes faglige færdigheder. Dog er der til-
fælde hvor ansøgere til naturhistorisk linje og kulturhistorisk linje medbringer egne arbejder til de 
uddybende samtaler.  
 
Optagelsesudvalgene udvælger de personer som de vurderer har det bedste potentiale for at 
gennemføre uddannelsen og realisere målene for læringsudbytte. På alle linjer er det en parame-
ter at få så ”tværfaglig” en holdsammensætning som muligt. Under besøget fremgik det af in-
terviewet med de studerende at de vurderer at optagelsesprocedurerne er hensigtsmæssige.  
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Ekspertpanelet vurderer at bacheloruddannelsen minimerer frafald og fremmer de studerendes 
gennemførelse i tilfredsstillende grad. Den lille holdstørrelse og den tætte underviserkontakt un-
derstøtter at der kan iværksættes en indsats over for studerende der har behov for det. Derud-
over har Konservatorskolen en studenterstudievejleder og en AC-studievejleder som både bache-
lor- og kandidatstuderende kan henvende sig til. På baggrund af tallene fra Konservatorskolens 
redegørelse konstaterer ekspertpanelet at frafaldet fra bacheloruddannelsen er lavt:  
 
Ud af 62 bachelorer optaget i 1998 frafaldt 6, hvilket svarer til 9,7 %. 
Ud af 42 bachelorer optaget i 2001 frafaldt 5, hvilket svarer til 11,9 %. 
Ud af 40 bachelorer optaget i 2004 frafaldt 5, hvilket svarer til 12,5 %. 
Ud af 40 bachelorer optaget i 2007 er (med ét semester tilbage) 2 frafaldet, hvilket svarer til 5 %.  
 
På fire årgange er der således et gennemsnitligt frafald på 9,8 % med et markant lavere frafald 
på den sidste årgang fra 2007. Bemærk dog at denne årgangs hold stadig mangler ét semester. 
 
Under besøget fremgik det af interviewet med underviserne at de på grund af deres tætte kon-
takt til de studerende har et godt kendskab til baggrunden for at studerende vælger at stoppe på 
uddannelsen.  
 

Gælder kun for kandidatuddannelsen 

Ekspertpanelet vurderer at optagelsesprocedurerne til kandidatuddannelsen er relevante for ud-
dannelsens mål for læringsudbytte. Der er optag til kandidatuddannelsen hvert år. 
 
Ekspertpanelet vurderer at kandidatuddannelsen minimerer frafald og fremmer de studerendes 
gennemførelse i tilfredsstillende grad bl.a. gennem en tæt kontakt til specialevejlederen og ved 
de toårige studieplaner som de kandidatstuderende skal udarbejde. Derudover har Konservator-
skolen en studenterstudievejleder og en AC-studievejleder som både bachelor- og kandidatstude-
rende kan henvende sig til. På baggrund af tallene fra Konservatorskolens redegørelse konstate-
rer ekspertpanelet at frafaldet fra kandidatuddannelsen er forholdsvist lavt: 
 
Ud af 11 kandidater optaget i 2005 er 5 frafaldet, hvilket svarer til 45,5 %. 
Ud af 12 kandidater optaget i 2006 er 2 frafaldet, hvilket svarer til 16,7 %. 
Ud af 19 kandidater optaget i 2007 er ingen frafaldet, hvilket svarer til 0 %. 
Ud af 8 kandidater optaget i 2008 er ingen frafaldet efter det første studieår, hvilket svarer til 0 
%. 
 
På de fire årgange er der således på nuværende tidspunkt et gennemsnitligt frafald på 14,0 % – 
med stærkt faldende tendens. Bemærk dog at kandidatstuderende optaget i 2008 kun har gen-
nemført halvdelen af deres formelle studietid. 
 

Under besøget fremgik det af interviewet med underviserne at de på grund af deres tætte kon-
takt til de studerende har et godt kendskab til baggrunden for at studerende vælger at stoppe på 
uddannelsen. 
 

Dokumentation:  
Institutionens redegørelse for kriterium 12, interview med undervisere og studerende under insti-
tutionsbesøg og følgende bilag: 
• Bilag 1: Studieordning Bachelor- og Kandidatuddannelsen 2009-10 
• Bilag 116: Annoncer fra 2007   
• Bilag 117: Ansøgningsskema til bacheloruddannelsen 2007  
• Bilag 118: Optagelseskrav og Ansøgning fra Konservatorskolens hjemmeside. 
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Kriterium 13: Resultat og målopfyldelse 

”De studerendes læringsudbytte efter endt uddannelse korresponderer med uddannelsens mål 

for læringsudbytte.” 

 
Uddybning  

Kriteriet sætter fokus på de resultater som uddannelsens dimittender har opnået undervejs i ud-
dannelsen.  
 
Redegørelse og/eller bilag skal belyse om der er overensstemmelse mellem det læringsudbytte 
(viden, færdigheder og kompetencer) som de studerende har opnået efter endt uddannelse, og 
uddannelsens mål for læringsudbytte.  
 

Vurdering af bacheloruddannelsen: 

 

Kriteriet er opfyldt. 

 

Vurdering af kandidatuddannelsen: 

 

Kriteriet er opfyldt. 

 

Begrundelse for vurderingerne: 

Gælder kun for bacheloruddannelsen 

Ekspertpanelet vurderer på baggrund af censorers, dimittenders og aftageres vurdering af det 
opnåede læringsudbytte at der er overensstemmelse mellem bachelorernes opnåede læringsud-
bytte og uddannelsens mål for læringsudbytte. Det fremgår fx af en censorundersøgelse fra 2009 
at 85 % af censorerne vurderer at skolens bachelorer i høj grad eller i nogen grad opnår det be-
skrevne læringsudbytte.  
 
I 2009 gennemførte Konservatorskolen en dimittendundersøgelse hvor dimittenderne blev bedt 
om at vurdere om de har opnået de nødvendige kompetencer inden for otte generelle og syv 
specifikke områder. Syv af de generelle områder korresponderer – om ikke ordret – så dog tæt 
med de væsentlige områder i uddannelsens mål for læringsudbytte: fagets teorier og metoder, 
tilstandsvurdering, praktisk håndtering og behandling, dokumentation, faglig kommunikation og 
fagligt samarbejde, planlægning og udvikling og styring af arbejds- og udviklingsprocesser. Un-
dersøgelsen viste at mellem 87,4 % og 97 % af bachelorerne mener at de i nogen grad eller i høj 
grad har opnået de nødvendige generelle kompetencer. Når det drejer sig om planlægning og 
udvikling og om styring af arbejds- og udviklingsprocesser, mener omkring hver tredje at de kun 
har disse kompetencer i mindre grad. Under besøget fremgik det af interviewet med dimitten-
derne at de er enige i disse vurderinger.  
 
I 2009 gennemførte Konservatorskolen desuden en aftagerundersøgelse blandt 63 aftagerinstitu-
tioner i Danmark (arkiver, biblioteker, museer og offentlige, selvejende eller private konserve-
ringsværksteder og uddannelsesinstitutioner) som blev bedt om at vurdere i hvor høj grad bache-
lorer og kandidater fra Konservatorskolen har de nødvendige kompetencer inden for en række 
generelle og specifikke områder. Spørgsmålene var de samme som skolens dimittender blev stil-
let. Dog blev aftagerne ikke bedt om at vurdere bachelorernes kompetencer inden for styring af 
arbejds- og udviklingsprocesser. Undersøgelsen viser at mellem 93,3 % og 100 % af aftagerne 
mener at bachelorerne i nogen grad eller i høj grad har de nødvendige generelle kompetencer. 
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Kun hvad angår planlægning og udvikling, mener ca. en femtedel at bachelorerne kun har disse 
kompetencer i mindre grad. Dette positive billede blev bekræftet på besøget hvor aftagerne gav 
udtryk for at dimittender fra Konservatorskolen opnår uddannelsernes mål for læringsudbytte. 
 
På baggrund af tallene i Konservatorskolens redegørelse konstaterer ekspertpanelet at karakter-
gennemsnittene for bachelorernes bacheloropgaver for de sidste tre årganges dimittender er: 
 
56 bacheloreksaminer 2001: karaktergennemsnit 9,7 (13-skalaen) 
37 bacheloreksaminer 2004: karaktergennemsnit 9,8 (13-skalaen) 
34 bacheloreksaminer 2007: karaktergennemsnit 10,1 (13-skalaen). 
 
Ekspertpanelet vurderer at de høje karakterer kan ses som udtryk for at de studerende opnår må-
lene for læringsudbytte i tilfredsstillende grad.  
 
Gælder kun for kandidatuddannelsen 

Ekspertpanelet vurderer på baggrund af censorers, dimittenders og aftageres vurdering af det 
opnåede læringsudbytte at der er overensstemmelse mellem kandidaternes opnåede læringsud-
bytte og uddannelsens mål for læringsudbytte. Det fremgår fx af censorundersøgelsen fra 2009 
at 76 % af censorerne vurderer at skolens kandidater i høj grad eller i nogen grad opnår det be-
skrevne læringsudbytte. Af dimittendundersøgelsen fra 2009 fremgår det at mellem 95 % og 
100 % mener at de i nogen grad eller i høj grad har de nødvendige generelle kompetencer. Kun 
når det drejer sig om planlægning og udvikling og om styring af arbejds- og udviklingsprocesser, 
mener ca. en femtedel at de kun har disse kompetencer i mindre grad. Det samme billede tegner 
sig for aftagerundersøgelsen fra 2009 hvor mellem 88,9 % og 100 % af aftagerne vurderer at 
kandidaterne i nogen grad eller i høj grad har opnået de nødvendige generelle kompetencer. Kun 
hvad angår styring af arbejds- og udviklingsprocesser, mener 27, 8 % at kandidaterne kun har 
disse kompetencer i mindre grad. 
 
På baggrund af tallene i Konservatorskolens redegørelse konstaterer ekspertpanelet at karakter-
gennemsnittene for specialer i perioden 2006 til 2009 er: 
 
10 kandidateksaminer i 2006: karaktergennemsnit 9,3 (13-skalaen) 
9 kandidateksaminer i 2007 (før 31/8): karaktergennemsnit 9,1 (13-skalaen) 
2 kandidateksaminer i 2007 (efter 1/9): ikke oplyst pga. diskretionsgrænsen på 5 studerende 
8 kandidateksaminer i 2008: karaktergennemsnit 10,9 (7-trins-skalaen) 
11 kandidateksaminer i 2009: karaktergennemsnit 10,9 (7-trins-skalaen). 
 
Ekspertpanelet vurderer at de høje karakterer kan ses som udtryk for at de studerende opnår må-
lene for læringsudbytte i tilfredsstillende grad. 
 
Dokumentation:  
Institutionens redegørelse for kriterium 13, interview med dimittender og aftagere under institu-
tionsbesøg og følgende bilag: 
• Bilag 6: Konservatorskolens beskæftigelsesrapport 2009 
• Bilag 119: Censorundersøgelse 2009. 
 

 
 
 


