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Akkreditering af eksisterende kandidatuddannelse i arkitektur 

Akkrediteringsrådet har på rådsmøde d. 1. oktober behandlet anmodning om ak-
kreditering 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            

Bilag:  
Kopi af akkrediteringsrapport  
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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 arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunst-
akademi, Kunstakademiets Arkitektskole. 
 
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 arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunst-
akademi, Kunstakademiets Arkitektskole. 
 
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: 
• 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). 

Delvist opfyldte kriterier 
Ekspertpanelet vurderer at uddannelsen delvist opfylder kriteriet om: 
• Relevans (kriterium 1) fordi uddannelsen ikke har dokumenteret systematisk kontakt med sine 

dimittender. 

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 arkitektur og den eksisterende kandidatuddannelse i arkitektur 
ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Kunstakademiets Arkitektskole (Kunstakademiets Arki-
tektskole).  

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 Kunstakademiets Arkitektskoles skriftlige doku-
mentation (redegørelse 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 angi-
vet, og angives med uddannelsesinstitutionens egne bilagsangivelser. For det andet består det af 
den information 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. 
 
Medlemmerne af ekspertpanelet er: 
• Per Olaf Fjeld, arkitekt, Master of Architecture. Professor i arkitektur ved Arkitektur- og de-

signhøgskolen i Oslo (AHO). Tidligere præsident for European Association for Architectural 
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Education og tidligere rektor for AHO. Erfaring som dommer i arkitekturkonkurrencer og som 
medlem af rådgivende udvalg. Tidligere medlem af International Laboratory of Architechture 
and Urban Design, Det norske universitetsråd og Nordic Academy of Architecture og formand 
for Oslo Arkitektforening. Har undervist i Europa og USA, været gæsteprofessor ved Cornell 
University og The University of Arizona og er forfatter til adskillige publikationer om arkitektur. 

• Lotte Bjerregaard Jensen, arkitekt, cand.arch. og ph.d. i arkitektur. Studieleder og lektor på 
bygningsdesignuddannelsen ved Institut for Byggeri og Anlæg ved Danmarks Tekniske Univer-
sitet (DTU Byg). Ansvarlig for implementering af CDIO-programmet (CDIO karakteriserer den 
løbebane – eller livscyklus - som ingeniørens problemløsning gennemgår og er en forkortelse 
af de engelske ord: ”Conceive, design, implement, operate”) på bygningsdesignuddannelsen 
på DTU Byg, medlem af planlægningsudvalget for bachelor- og M.sc.-uddannelserne i byg-
ningsdesign ved DTU Byg. 

• Niels Chr. Hansen, kandidatstuderende i musikteori (MMus) ved Det Jyske Musikkonservatori-
um 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. Medlem af EVA’s eks-
pertpanel der vurderede bachelor- og kandidatuddannelsen i konservering og restaurering i 
2010. Tidligere studievejleder på Det Jyske Musikkonservatorium hvor han desuden har re-
præsenteret de studerende i konservatorierådet, forskningsudvalget, kvalitetsudvalget og in-
ternationalt udvalg. 

• Pia Wiberg, arkitekt MAA, cand.arch. og partner i WITRAZ arkitekter. Censor på arkitekturud-
dannelserne på Kunstakademiets Arkitektskole og fagdommer ved en række arkitektkonkur-
rencer. Medlem af præmieringsudvalg for Farveprisen og Betonprisen. Erfaring fra arbejds-
gruppe om dogmearkitektur under Kulturministeriet, fra styregruppen for Værdiskabende 
Byggeproces, Værdibyg, og fra udviklingsprojektet Den skitserende programanalyse for Sta-
tens Forsknings- og Uddannelsesbygninger. Formand for Danske Arkitektvirksomheder (DAN-
SKE ARK), medlem af Kunstnersamfundet, medlem af Ørestadsrådet under Miljøministeriet og 
medlem af repræsentantskabet for RealDania. 

 
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. 
 

Specialkonsulent Christel Sølvhjelm fra EVA har haft både det metodiske og praktiske ansvar for 
akkrediteringsvurderingerne og det overordnede projektansvar, bl.a. ansvaret for at sikre tværgå-
ende konsistens i forhold til EVA’s øvrige akkrediteringsvurderinger 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. 
 
Processen er forløbet sådan: 
• Uddannelsesinstitutionen har været inviteret til EVA’s vejledende informationsmøde om ak-

krediteringsopgaven.  
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• 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 arkitektur på denne 
adresse: 
 
Det Kongelige Danske Kunstakademi, Kunstakademiets Arkitektskole 
Philip de Langes Allé 10 
1435 København K 

Uddannelsesinstitutionens egen præsentation af institutionen 

Arkitektuddannelsen udbydes på Det Kongelige Danske Kunstakademi, Kunstakademiets Arki-
tektskole (KA), grundlagt i 1754 som en af Kunstakademiets skoler. Kunstakademiets Arkitekt-
skole er en videregående kunstnerisk uddannelsesinstitution under Kulturministeriet. Kunstaka-
demiets Arkitektskole har som højere uddannelsesinstitutioner til opgave at give uddannelse i ar-
kitektur på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag indtil det højeste niveau samt at udøve kunst-
nerisk udviklingsvirksomhed, og på videnskabeligt grundlag at drive forskning inden for arkitektu-
ren. 
 
KA er organiseret i henholdsvis studieafdelinger og institutter. Der er ni studieafdelinger på KA 
hvis titel og fagbeskrivelse relaterer til fagets hovedområder. De kan inddeles i tre skalatrin: Plan-
lægning (Studieafdeling 1), bygningskunst (Studieafdeling 2-10) og design (Studieafdeling 11). 
Forskellene mellem studieafdelinger inden for bygningskunst afspejler forskellige professionelle 
og tematiske tilgange til studiet. De studerende er tilknyttet en studieafdeling hvor deres primære 
arbejdsplads er ved tegnebordene. 
 
Forskningen er samlet i fire institutter som emnemæssigt spænder over fagområder og fagfelter 
der dækker arkitekturens forudsætninger og forskningsfelter. Institutterne leverer disciplinorien-
teret undervisning inden for deres respektive fagområder. Herudover er nogle forskningsområder 
samlet i centre der bidrager til forskning og forskningsbaseret undervisning inden for aktuelle og 
særligt prioriterede faglige problemstillinger. 
 
Ovennævnte organisering i studieafdelinger, institutter og centre sikrer at der både udbydes 
grundlagsdiscipliner med forskningsbaseret undervisning der udspringer af institutternes fag og 
fagområder og projektundervisning på studieafdelingerne der refererer tæt til fagets praksis. Ud-
dannelsen er således i dynamisk dialog med både forskning i arkitektur og udøvelse af faget i ar-
kitekterhvervet 

4.2 Præsentation af bachelor- og kandidatuddannelsen 
For at give et overordnet indtryk af uddannelserne gengives her i afsnittet uddannelsesinstitutio-
nens egen præsentation af uddannelserne fra institutionens redegørelse. 

Uddannelsernes særlige faglige eller kunstneriske profil 

Uddannelsen bygger på arkitekturens kunstneriske og videnskabelige grundlag. Arkitektur er på 
en og samme tid et kunstnerisk udsagn, et værk og et brugsformål, en plan, en bygning eller en 
genstand. For at kunne udøve arkitektfaget kræver det beherskelse af det kunstneriske udtryks 
stof, rum, form, komposition og skala såvel som indsigt i brugsmæssige formål, funktion, kon-
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struktion, materiale og betingelser. Arkitektuddannelsen sætter den studerende i stand til at ska-
be arkitektur i spændingsfeltet mellem vilkår, brugerhensyn og kunstneriske intensioner. Den 
studerende lærer tillige at sammenfatte videnskabelige, historiske og sociale forudsætninger, 
teknologiske muligheder, aftagerbehov og stedets vilkår i et arkitektonisk udsagn. I kvalifikations-
rammens terminologi: Den studerende kan transformere forudsætninger og vilkår til et program, 
og udfolde dette i udsagn ved forslag til formgivning og rumlig organisering. KA uddanner arki-
tekter der efter bacheloruddannelsen kan løse grundlæggende arkitektopgaver, og kandidater 
der selvstændigt kan udvikle og skabe arkitektur. 

Hvor længe uddannelserne har eksisteret 
Det Kongelige Dansk Kunstakademi blev grundlagt i 1754, og arkitektuddannelsen har dermed 
eksisteret i 256 år. Kunstakademiets Arkitektskole har siden 1968 været en selvstændig instituti-
on under Kunstakademiet. Den nuværende arkitektuddannelses lovgivningsmæssige rammer er 
fastsat i Uddannelsesbekendtgørelsen fra 2002. 

Uddannelsernes struktur 

Arkitektuddannelsen består af en treårig bacheloruddannelse og en toårig kandidatuddannelse 
med et fagligt tema for hvert semester der sikrer progression og sammenhæng mellem kursus-
undervisning og projektundervisning. 
 
Bachelor- og kandidatuddannelsen er to selvstændige uddannelser der begge kvalificerer til er-
hvervsudøvelse. De to uddannelser udgør et sammenhængende femårigt uddannelsesforløb. 
 
Bacheloruddannelsens fælles faglige temaer beskriver en bevægelse fra det grundlæggende rum, 
kontekst, konstruktion og materiale til det differentierede med begyndende specialisering inden 
for et af uddannelsens hovedområder. De faglige temaer på kandidatuddannelsen danner ram-
men om fordybelse inden for både hovedområder, specialer og særligt prioriterede faglige pro-
blemstillinger. Studieprogrammerne planlægges som integrerede opgave-/semesterforløb som 
indeholder projektopgaver og grundlagsdiscipliner og studieprogrammerne er baseret på gruppe- 
og individuelt arbejde. 
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Bacheloruddannelsens struktur 
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Kandidatuddannelsens struktur 

 

Uddannelsernes centrale fagområder 

Arkitektuddannelsens hovedområder er planlægning, bygningskunst og design. Herunder hører 
specialerne byplan og landskab, transformation og restaurering samt møbel-, grafisk- og industri-
el design. 

Antal studerende ved bacheloruddannelsen 

Antal indskrevne studerende pr. 1.10.2009: 588 
 
Antal ansøgere og optagne studerende på de sidste tre optag 

År Antal ansøgere Antal optagne studerende 

2007 888 207 

2008 963 204 

2009 1007 202 

Antal studerende ved kandidatuddannelsen 

Antal indskrevne studerende pr. 1.10.2009: 425 
 
Antal ansøgere og optagne studerende på de sidste tre optag 

År Antal ansøgere Antal optagne ansøgere Antal direkte optagne fra 

bacheloruddannelsen 

2007 33 8 131 

2008 28 16 149 

2009 49 20 127 

Derudover var der i 2009 123 ansøgere til den engelsksprogede kandidatuddannelse og 19 blev 
optaget (heraf 6 betalingsstuderende). 

Undervisere ved uddannelserne 

Antal undervisere og årsværk 

Antal undervisere 210 

Antal årsværk 116 
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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-
uddannelsen: 
 
Viden og forståelse 
• Skal have viden om teorier, metoder og praksisformer inden for det arkitektfaglige område 
• Skal kunne forstå og reflektere over teorier, metoder og praksisformer inden for det arkitekt-

faglige område. 
 
Færdigheder 
• Skal kunne anvende arkitektfaglige metoder, redskaber og repræsentationsformer samt gene-

relle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for arkitektfaglige områder 
• Skal kunne vurdere praktiske og teoretiske arkitektfaglige problemstillinger og udfordringer 

samt anvende relevante analyse- og løsningsmodeller  
• Skal visuelt og sprogligt kunne formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til både 

fagfæller og ikke-specialister 
 
Kompetencer 
• Skal kunne håndtere og udvikle forslag til formgivning og rumlig organisering i forhold til et 

komplekst program 
• Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang 
• Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmil-

jøer 

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 kandidat-
uddannelsen: 
 
Viden og forståelse 
• Skal have viden om og indsigt i teorier, metoder og praksisformer inden for det arkitektfaglige 

område på basis af førende forskning og udvikling. 
• Skal kunne forstå og forholde sig kritisk-reflekterende til arkitektfaglig viden, samt identificere 

kunstneriske og videnskabelige problemstillinger og udfordringer. 
 
Færdigheder 
• Skal kunne anvende arkitektfagets kunstneriske og videnskabelige metoder, redskaber og re-

præsentationsformer, samt mestre generelle færdigheder der knytter sig til beskæftigelse in-
den for arkitektfaglige områder 

• Skal kunne vurdere og vælge kunstneriske og videnskabelige metoder og redskaber, samt ud-
vikle analyse- og løsningsmodeller. 

• Skal visuelt og sprogligt kunne formidle og diskutere fagets kunstneriske og videnskabelige 
problemstillinger og løsningsmodeller med både fagfæller og ikke-specialister 

 
Kompetencer 
• Skal kunne formulere et program, og i udveksling hermed tilrettelægge og udvikle forslag til 

formgivning og rumlig organisering 
• Skal selvstændigt kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og på-

tage sig professionelt ansvar 
• Skal selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering. 
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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 delvist opfyldt. 

 

Begrundelse for vurderingerne: 

Samlet set – gælder for både bachelor- og kandidatuddannelsen 

Ekspertpanelet vurderer at arkitektskolen har en tilfredsstillende kontakt med et felt af aftagere 
der dækker uddannelsens beskæftigelsesområder, at der er en tilfredsstillende kontakt med ba-
cheloruddannelsens dimittender, og at uddannelserne gennem kontakten med aftagere indhen-
ter og drøfter viden som er med til at sikre uddannelsernes fortsatte relevans. Men da der ikke 
er en systematisk kontakt med dimittender fra kandidatuddannelsen som kunne sikre at der bli-
ver indhentet viden fra denne gruppe, vurderer ekspertpanelet at kriteriet samlet set er delvist 
opfyldt for kandidatuddannelsen. 
 
Uddybning – gælder for både bachelor- og kandidatuddannelsen 

Ekspertpanelet vurderer at arkitektskolen har løbende kontakt med et tilfredsstillende felt af af-
tagere. Panelet vurderer at kontaktfladen er dækkende for bachelor- og kandidatuddannelsens 
aftagerfelt som omfatter private tegnestuer, offentlig forvaltning og private virksomheder uden 
for det private tegnestueområde. Arkitektskolen redegør for en række forskellige samarbejder 
og mødefora hvorigennem bachelor- og kandidatuddannelsen har kontakt med aftagerfeltet. 
Dette indebærer kontakt med bl.a. aftagere der er tilknyttet uddannelserne som arkitekturlære-
re, og ledelsens årlige dialogmøder med repræsentanter fra store tegnestuer og andre aftagere 
som kan give arkitektskolen respons på resultater og kommende initiativer. Kontakten omfatter 
også rektors årlige møder med forskellige organisationer i arkitektbranchen, bl.a. DANSKE ARK, 
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Dansk Byggeri, Danske Designere, Arkitektforbundet og Bygningskultur Danmark hvor formålet 
er at sikre at skolen er løbende informeret om hvilket syn uddannelsens aftagere og øvrige inte-
ressenter har på uddannelsens relevans, og at afstemme forventninger mellem parterne. Desu-
den deltager skolen fire gange årligt i koordineringsudvalgsmøder om efter- og videreuddannel-
se med Arkitektskolen Aarhus, Akademisk Arkitektforening, Arkitektforbundet og DANSKE ARK 
hvor efter- og videreuddannelsestilbud koordineres og generelle kompetenceudviklingstenden-
ser kortlægges. Kontakten sker også gennem det nyligt etablerede aftagerpanel som holdt sit 
første møde i januar 2010. Aftagerpanelet skal rådgive rektor om arkitekterhvervets kompeten-
cebehov. 
 
Under besøget fremgik det af interview med undervisere, studerende og aftagere at kontakten 
mellem uddannelserne og aftagere er veludbygget og giver de studerende et værdifuldt indblik i 
det arbejdsmarked de skal ud på når de dimitterer. 
 
Gennem de forskellige mødefora og samarbejder med aftagere indhenter arkitektskolen viden 
om emner som ekspertpanelet vurderer er centrale for at sikre bachelor- og kandidatuddannel-
sens fortsatte relevans. Det gælder fx arkitekterhvervets kompetencebehov, det faglige fokus, 
sammenhængen mellem aftagernes efterspørgsel og de færdiguddannedes kompetencer og 
arbejdsløshedstal og fremtidsudsigter for arkitekter. Arkitektskolen redegør tilfredsstillende for 
hvordan uddannelserne anvender denne viden til at sikre uddannelsernes fortsatte relevans 
igennem videndeling og opfølgning på feedback fra aftagere. Uddannelserne har bl.a. imøde-
kommet aftagernes ønsker til uddannelserne hvad angår indholdet i it-undervisningen, herunder 
hvilke it-programmer der er relevante for nutidens og fremtidens arkitekter. 
  
Arkitektskolen redegør for at kontakten med uddannelsernes dimittender sker gennem skolens 
ansættelse af dimittender der underviser på bachelor- og kandidatuddannelsen som arkitektur- 
eller timelærere. Derudover afholder arkitektskolen forelæsningsrækker og workshopper som 
dimittenderne kan deltage i. Ekspertpanelet vurderer at denne kontakt, sammen med den dag-
lige kontakt til bachelordimittender der er fortsat på kandidatuddannelsen, og den kvalitetssik-
ring der foregår på kandidatuddannelsen, sikrer at bacheloruddannelsen har en tilfredsstillende 
kontakt med dimittender, og at den herigennem kan indhente viden der kan sikre bachelorud-
dannelsens fortsatte relevans. 
 
Der er imidlertid ikke den samme nære kontakt til dimittender fra kandidatuddannelsen, og der 
indhentes ikke systematisk viden fra denne gruppe gennem fx kandidatundersøgelser eller fo-
kusgruppeinterview. Ekspertpanelet vurderer derfor at den aktuelt eksisterende kontakt med 
dimittender fra kandidatuddannelsen ikke er fuldt tilstrækkelig til at sikre en løbende og syste-
matisk indhentning af viden fra denne gruppe som uddannelsen kan bruge til at sikre sin fort-
satte relevans, hvorfor kriteriet kun er delvist opfyldt for kandidatuddannelsen. 
  
Af arkitektskolens redegørelse fremgår det at der er planer om at oprette en kandidatforening i 
2010 sammen med Akademisk Arkitektforening. Den vil have til formål at oprette en platform 
for netværk og faglig sparring, at skabe faglig og social udveksling mellem erhvervet, arkitekt-
skolen, alumner og studerende og at monitorere arkitekters arbejdsliv med henblik på at til-
nærme uddannelsen til erhvervets behov. Ekspertpanelet vurderer at kandidatforeningen er et 
relevant initiativ som på længere sigt kan føre til at der kan indhentes systematisk viden fra 
denne gruppe, men bemærker at det er afgørende at uddannelserne sikrer sig at kandidatfor-
eningen rent faktisk vil bidrage til at arkitektskolen kan indhente viden der kan sikre uddannel-
sernes fortsatte relevans. 
 
Dokumentation:  
Institutionens redegørelse for kriterium 1, interview med studerende, undervisere og aftagere 
under institutionsbesøg og følgende bilag: 
• Bilag 3: Resultatkontrakt 2007-2010 Kunstakademiets Arkitektskole 
• Bilag 4: Studieordning for Bacheloruddannelsen 
• Bilag 5: Studieordning for Kandidatuddannelsen 
• Bilag 6: Kvalifikationsramme for Kunstakademiets Arkitektskole 
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• Bilag 7: Omverdensanalyse 
• Bilag 8: Beskæftigelsesanalyse for Kunstakademiets Arkitektskole 
• Bilag 9: KA-AA Interessentanalyse om etablering af kandidatforum 
• Bilag 10: Kandidatnetværk - notat 
• Bilag 11: Bekendtgørelse om aftagerpaneler ved KUM's uddannelser 
• Bilag 12: Aftagerpanel – medlemmer 
• Bilag 42: Særlige kompetenceudvidende forløb – ansøgning 
• Bilag 69: Godkendte retningslinjer for censorkorps - juli 2009 
• Bilag 78: Teknologi 5 
• Bilag 80: Strategiproces frem mod plan 2017 
• Bilag 119: Inviterede til fjerde dialogmøde på KA 
• Bilag 123: En vision for KA - Plan 2017 
• Bilag 124: Plan 2017 - Visionsgruppens arbejdspapirer om udvalgte temaer 
• Bilag 129: Visionsgruppen – interviews. 
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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 bacheloruddannelsens dimittender i tilstrækkeligt omfang er i gang 
med videreuddannelse. Af arkitektskolens redegørelse fremgår det at 95 % af dimittenderne fra 
bacheloruddannelsen fortsætter på kandidatuddannelsen. 
  
Gælder kun for kandidatuddannelsen 

Ekspertpanelet vurderer at kandidatuddannelsens dimittender i tilstrækkeligt omfang er i beskæf-
tigelse. Ifølge arkitektskolens redegørelse og den årlige beskæftigelsesundersøgelse gennemført 
af Danmarks Statistik i samarbejde med Kulturministeriets Rektorer (KUR) var beskæftigelsesgra-
den 89,4 % i 2008 mod 89,5 % i 2007. Tallene dækker over dimittender (fra en tiårig periode) 
der er i fuld beskæftigelse eller næsten fuld beskæftigelse (1-20 % ledighed). Tallene fra Dan-
marks Statistik angiver antallet af dimittender der har bopæl i Danmark og ikke er under uddan-
nelse. De seneste års økonomiske afmatning afspejles endnu ikke i beskæftigelsestallene fra 
Danmarks Statistik, da de stammer fra 2008 og tidligere. I sin redegørelse påpeger arkitektskolen 
at arkitektledigheden har været stærkt stigende siden midten af 2008, og antallet af fuldtidsstil-
linger i Danmark er ifølge DANSKE ARK nedskrevet med 1.300. Ifølge Arkitektforbundet rammer 
ledigheden især de nyuddannede. 73 % af de nyuddannede arkitekter som har taget afgang fra 
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en af de to danske arkitektskoler i januar eller juni 2009, er arbejdsløse. Ekspertpanelet bemærker 
at beskæftigelsestallene for de nyligt dimitterede er alvorlige. Panelet vurderer dog at tallene 
skyldes den internationale økonomiske lavkonjunktur, og ikke er et udtryk for at dimittenderne 
har opnået de forkerte kompetencer gennem kandidatuddannelsen. Beskæftigelsen blandt arki-
tekter er konjunkturfølsom, og der har tidligere været høj ledighed som blev vendt til høj beskæf-
tigelse da lavkonjunktur skiftede til højkonjunktur. Panelet bemærker i øvrigt at indtrængningsti-
den på arbejdsmarkedet generelt er længere for de kunstneriske uddannelser end for andre vide-
regående uddannelser. Ekspertpanelet vurderer at arkitektskolen i høj grad er bevidste om bag-
grunden for og udfordringerne ved den faldende beskæftigelse og at ledelse og undervisere lø-
bende arbejder med at forbedre kandidatuddannelsen. Det sker bl.a. ved at sikre uddannelsens 
relevans gennem løbende kontakt med aftagere og dimittender, som er omtalt i kriterium 1. Eks-
pertpanelet vurderer desuden at arkitektskolen i tilfredsstillende grad har igangsat initiativer der 
kan afhjælpe den stigende dimittendledighed. Initiativerne er omtalt i næste afsnit om arkitekt-
skolens arbejde med at fremme de studerendes overgang til arbejdsmarkedet. 
 
Det skal bemærkes at beskæftigelsestallene fra Danmarks Statisk ikke indeholder oplysninger om 
beskæftigelsens relevans, hvorfor denne dimension ikke er indgået i ekspertpanelets vurdering af 
kriteriet.  
 
Gælder for både bachelor- og kandidatuddannelsen 

Ekspertpanelet vurderer at uddannelserne i tilfredsstillende grad arbejder med at fremme de stu-
derendes overgang til arbejdsmarkedet. Dette sker bl.a. gennem arkitektskolens erhvervsvejled-
ning som arkitektskolen ser som et væsentligt indsatsområde under den økonomiske lavkonjunk-
tur. Arkitektskolen har en fuldtidsansat studie- og erhvervsvejleder som forestår erhvervsvejled-
ning gennem tilbud om individuel vejledning om fx praktik, jobsøgning og afklaring af kompe-
tencer, afholdelse af iværksætterkursus og erhvervets dag. Erhvervsvejledningen arrangerer også 
besøg på arkitektarbejdspladser i samarbejde med DANSKE ARK og indbyder kommende dimit-
tender og ledige dimittender til inspirationsdag om jobmuligheder og fremtidsudsigterne for arki-
tekter i samarbejde med Arkitektforbundet og Akademikernes A-kasse. Ekspertpanelet vurderer 
at de beskrevne aktiviteter og arkitektskolens opmærksomhed på erhvervsvejledning som et væ-
sentligt indsatsområde under den økonomiske lavkonjunktur kan spille en vigtig rolle i forhold til 
at forbedre beskæftigelsestallene for dimittender fra kandidatuddannelsen. 
 
Uddannelserne arbejder også med at fremme de studerendes overgang til arbejdsmarkedet gen-
nem markedsføring af uddannelserne, fx gennem den årlige skolepublikation hvor arkitektskolen 
bl.a. præsenterer udvalgte eksempler på de studerendes projektproduktion, gennem arkitektsko-
lens hjemmeside, gennem afgangsudstillinger der er åbne for offentligheden, gennem afholdelse 
af Arkitekturens Dag som skal synliggøre arkitektur i den brede offentlighed med arrangementer 
rundt om i Danmark, og gennem afholdelse af åbent hus. Det sker også gennem en mere indi-
rekte markedsføring af uddannelserne hvor den tætte kontakt mellem studerende og aftagere i 
løbet af uddannelsen fremmer de studerendes overgang til arbejdsmarkedet, ligesom praktikken 
for mange studerende er med til at bane vejen til arbejdsmarkedet. Ekspertpanelet vurderer at de 
beskrevne aktiviteter kan være med til at afhjælpe den stigende ledighed og forbedre beskæfti-
gelsestallene for dimittender fra kandidatuddannelsen. 
 
Dokumentation:  
Institutionens redegørelse for kriterium 2 og følgende bilag: 
• Bilag 8: Beskæftigelsesanalyse for Kunstakademiets Arkitektskole 
• Bilag 14: Beskæftigelsesrapport 2007 dimittender fra KUM's uddannelser 
• Bilag 15: Beskæftigelsesrapport 2008 dimittender fra KUM's uddannelser 
• Bilag 16: Beskæftigelsesrapport 2009 dimittender fra KUM's uddannelser 
• Bilag 17: Danske Arks Beskæftigelsesanalyse efterår 2009 
• Bilag 18: Strategi for studie- og erhvervsvejledningen 
• Bilag 107: Avisartikel - Blodbad rammer den danske arkitektbranche 
• Bilag 108: Kandidatundersøgelsen 2006, Arkitektskolem Aarhus 
• Bilag 109: Erhvervsrelaterede arrangementer på KA. 
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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: 

Gælder kun for bacheloruddannelsen 

Ekspertpanelet vurderer at de mål for læringsudbytte der gælder for bacheloruddannelsen, er på 
niveau med gradstypebeskrivelsen for en bachelorgrad fra videregående kunstneriske uddannel-
sesinstitutioner. Panelet vurderer dette på baggrund af de mål for læringsudbytte som er beskre-
vet i studieordningen, sammenholdt med gradstypebeskrivelsen for en bachelorgrad fra videregå-
ende kunstneriske uddannelsesinstitutioner i den danske kvalifikationsramme for videregående 
uddannelser. Gradstypebeskrivelserne for de kunstneriske bachelor-, kandidat- og masteruddan-
nelser er vedtaget som et tillæg til den generelle danske kvalifikationsramme for videregående 
uddannelser i december 2009. 
 
Gælder kun for kandidatuddannelsen 

Ekspertpanelet vurderer at de mål for læringsudbytte der gælder for kandidatuddannelsen, er på 
niveau med gradstypebeskrivelsen for en kandidatgrad fra videregående kunstneriske uddannel-
sesinstitutioner. Panelet vurderer dette på baggrund af de mål for læringsudbytte som er beskre-
vet i studieordningen, sammenholdt med gradstypebeskrivelsen for en kandidatgrad fra videre-
gående kunstneriske uddannelsesinstitutioner i den danske kvalifikationsramme for videregående 
uddannelser. Gradstypebeskrivelserne for de kunstneriske bachelor-, kandidat- og masteruddan-
nelser er vedtaget som et tillæg til den generelle danske kvalifikationsramme for videregående 
uddannelser i december 2009. 
 
Gælder for både bachelor- og kandidatuddannelsen 

Hvad angår både bachelor- og kandidatuddannelsens mål for læringsudbytte, bemærker ekspert-
panelet at målene for læringsudbytte er formuleret på et overordnet niveau. Fx er beskrivelserne 
af færdigheder forholdsvis generelle og giver ikke på alle punkter et klart billede af hvilke færdig-
heder dimittenderne forventes at opnå. Ekspertpanelet bemærker også at det internationale per-
spektiv ikke fremgår direkte af de overordnede mål for læringsudbytte for kandidatuddannelsen. 
Disse forhold har dog ikke haft betydning for ekspertpanelets vurdering af kriteriets opfyldelse, 
da de ikke er direkte forbundet med niveauerne for mål for læringsudbytte. 
 
Dokumentation:  
Institutionens redegørelse for kriterium 3 og følgende bilag: 
• Bilag 6: Kvalifikationsramme for Kunstakademiets Arkitektskole 
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• Bilag 20: Argumenter bag første udkast til kvalifikationsnøglebeskrivelse 
• Bilag 82: KUM's kvalifikationsramme for videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner 
• Bilag 120: KA's høringssvar vedr. udkast til KUM's kvalifikationsramme. 
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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 opbygningen af bacheloruddannelsen og indholdet og vægtningen af 
uddannelsens elementer er hensigtsmæssige set i forhold til uddannelsens mål for læringsudbyt-
te. Hvert semester udgør en fagdidaktisk helhed med et fastlagt, overordnet fagligt tema for al 
undervisning. Temaet sikrer en faglig synkronisering mellem studieafdelinger og institutter der 
konkretiseres i projektemner på studieafdelingerne og i institutternes udbud af grundlagsdiscipli-
ner.  
 
Hvert semester består af en række projektopgaver og grundlagsdiscipliner. Projektopgaver er arki-
tektuddannelsens særkende og er koncentreret omkring den studerendes arbejdsplads ved teg-
nebordet eller i modelværkstedet. Grundlagsdiscipliner er opdelt i fælles, projektrelaterede og 
specielle grundlagsdiscipliner. De fælles grundlagsdiscipliner knytter sig til uddannelsen som hel-
hed og er for alle studerende uanset studieafdeling. De projektrelaterede grundlagsdiscipliner de-
fineres af studieafdelingens profil og er integreret i den enkelte projektopgave. De specielle 
grundlagsdiscipliner relaterer sig til uddannelsens hovedområder og specialer. Fordelingen mellem 
projektopgaver og grundlagsdiscipliner er 50/50, og for den samlede bacheloruddannelse er for-
delingen: 
• Projektopgaver: 90 ECTS-point  
• Fælles grundlagsdiscipliner: 45 ECTS-point  
• Projektrelaterede grundlagsdiscipliner: 35 ECTS-point 
• Specielle grundlagsdiscipliner: 10 ECTS-point. 
 
Før revisionen af studieordningen i 2008 var fordelingen 20/80 med en overvægt af projektopga-
ver. Den ændrede fordeling er sket på baggrund af anbefalinger fra en international benchmar-
king fra 2006 hvor en ekspertgruppe anbefalede en ændret vægtning af bachelor- og kandidat-
uddannelsens praktiske, videnskabelige og kunstneriske indhold. 
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I interviewet med de studerende under institutionsbesøget efterlyste flere en bedre sammenhæng 
mellem projektopgaver og grundlagsdiscipliner (kurser). De studerende ser gerne at kurserne bli-
ver bedre integreret i projektopgaverne, og påpeger at det kan være svært for kurserne at leve op 
til deres formål hvis der er for mange studerende på holdene. Ekspertpanelet vurderer at struktu-
ren med projektopgaver og grundlagsdiscipliner er hensigtsmæssig, men at det er vigtigt for ud-
dannelserne at være opmærksomme på at der er en tilfredsstillende sammenhæng mellem de to 
dele. 
 
Projektopgaver og grundlagsdiscipliner udgør tilsammen uddannelseselementerne på uddannel-
sen. Bacheloruddannelsen består af en lang række uddannelseselementer fordelt på forskellige 
studieafdelinger og institutter (i alt 517 på bachelor- og kandidatuddannelsen). De fleste af ud-
dannelseselementerne er obligatoriske for den enkelte årgang på den enkelte studieafdeling. Den 
studerende har mulighed for skifte studieafdeling og dermed vælge andre faglige problemstillin-
ger og projektopgaver. Af interviewet med ledelsen under institutionsbesøget fremgik det at ca. 
30 % af de studerende hvert semester benytter sig af muligheden for at skifte studieafdeling, og 
størstedelen af dem skifter studieafdeling ved overgangen mellem bachelor- og kandidatuddan-
nelsen. Hvis en studerende ønsker at skifte studieafdeling, skal han eller hun ansøge om det, og 
som regel bliver ansøgningerne imødekommet. De studerende får som regel kun afslag hvis de 
har søgt en afdeling som har for mange studerende, eller hvis de ønsker at skifte sidst i studiet.  
 
Ekspertpanelet vurderer at der er en tilfredsstillende sammenhæng mellem de mål for læringsud-
bytte der gælder for den samlede bacheloruddannelse, og læringsmålene for uddannelsens ud-
dannelseselementer, hvilket er med til at sikre den faglige progression for de studerende. Eks-
pertpanelet vurderer dette på baggrund af de mål for læringsudbytte der er beskrevet i studie-
ordningen, og læringsmålene for de enkelte uddannelseselementer som er beskrevet på hver af-
delings eller instituts intranet. Ekspertpanelet bemærker dog at det store antal uddannelsesele-
menter gør det svært at overskue sammenhængen, og at det kan være svært for de studerende 
at få et samlet billede af de læringsmål som de opnår gennem uddannelseselementerne. Inter-
viewet med de studerende under institutionsbesøget afslørede da også et generelt manglende 
kendskab til læringsmålene blandt de bachelorstuderende. 
 
Gælder kun for kandidatuddannelsen 

Ekspertpanelet vurderer at opbygningen af kandidatuddannelsen og indholdet og vægtningen af 
uddannelsens elementer er hensigtsmæssige set i forhold til uddannelsens mål for læringsudbyt-
te. Ligesom på bacheloruddannelsen udgør hvert semester en fagdidaktisk helhed med et fast-
lagt, overordnet fagligt tema for al undervisning. Temaet sikrer en faglig synkronisering mellem 
studieafdelinger og institutter der konkretiseres i projektemner på studieafdelingerne og i institut-
ternes udbud af grundlagsdiscipliner.  
 
Hvert semester består af en række projektopgaver og grundlagsdiscipliner (jf. beskrivelse af ba-
cheloruddannelsen). Fordelingen mellem projektopgaver og grundlagsdiscipliner 50/50, og for 
den samlede kandidatuddannelse er fordelingen: 
• Projektopgaver: 45 ECTS-point  
• Fælles grundlagsdiscipliner: 17 ECTS-point  
• Specielle og projektrelaterede grundlagsdiscipliner: 28 ECTS-point 
• Afgangsprojekt: 30 ECTS-point. 
 
Ligesom på bacheloruddannelsen var der før revisionen af studieordningen i 2008 en fordeling på 
20/80 med en overvægt af projektopgaver. Den ændrede fordeling er også her sket på baggrund 
af anbefalinger fra den internationale benchmarking. 
 
Ligesom på bacheloruddannelsen udgør projektopgaver og grundlagsdiscipliner uddannelsesele-
menterne på uddannelsen, og kandidatuddannelsen består af en lang række uddannelsesele-
menter fordelt på forskellige studieafdelinger og institutter (i alt 517 på bachelor- og kandidat-
uddannelsen). I forhold til bacheloruddannelsen kan de studerende på kandidatuddannelsen i hø-
jere grad vælge valgfrie elementer. De kan fx vælge at tage et praktikophold i Danmark eller i ud-
landet og/eller et studieophold ved en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller 
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i udlandet. Der er mulighed for at få meritoverført i alt 60 ECTS-point for praktik og studieop-
hold. Derudover har de studerende en større valgfrihed til at vælge opgaver, idet afgangsprøven 
kan være selvvalgt af den studerende eller stillet af studieafdelingen. Ligesom på bacheloruddan-
nelsen har den studerende mulighed for at skifte studieafdeling og dermed vælge andre faglige 
problemstillinger og projektopgaver. 
 
Ekspertpanelet vurderer at der er en tilfredsstillende sammenhæng mellem de mål for læringsud-
bytte der gælder for den samlede kandidatuddannelse, og læringsmålene for uddannelsens ud-
dannelseselementer, hvilket er med til at sikre den faglige progression for de studerende. Eks-
pertpanelet vurderer dette på baggrund af de mål for læringsudbytte der er beskrevet i studie-
ordningen, og læringsmålene for de enkelte uddannelseselementer som er beskrevet på hver af-
delings eller instituts intranet. Ekspertpanelet bemærker dog at det store antal uddannelsesele-
menter gør det svært at overskue sammenhængen, og at det kan være svært for de studerende 
at få et samlet billede af de læringsmål som de opnår gennem uddannelseselementerne. Inter-
viewet med de studerende under institutionsbesøget afslørede da også et generelt manglende 
kendskab til læringsmålene blandt de kandidatstuderende. 
 
Dokumentation:  
Institutionens redegørelse for kriterium 4, interview med ledelse og studerende under instituti-
onsbesøg og følgende bilag: 
• Bilag 4: Studieordning for Bacheloruddannelsen 
• Bilag 6: Kvalifikationsramme for Kunstakademiets Arkitektskole 
• Bilag 20: Argumenter bag første udkast til kvalifikationsnøglebeskrivelse 
• Bilag 22: FGD_UPLANmodul_1 
• Bilag 23: SGD_UPLANmodul_2 
• Bilag 24: PGD_UPLANmodul_3 
• Bilag 83: Undervisningsplan 2009-10 
• Bilag 121: BA og kand uddannelsen – struktur 
• Bilag 125: Transforming Tradition. 
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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 både for bachelor- og kandidatuddannelsen 

Ekspertpanelet vurderer at bachelor- og kandidatuddannelsen anvender undervisnings- og ar-
bejdsformer der er hensigtsmæssige i forhold til uddannelsens indhold og de mål for læringsud-
bytte de studerende skal opnå. Arkitektskolen skelner mellem undervisnings- og arbejdsformer i 
hhv. projektopgaver og grundlagsdiscipliner. I projektopgaver er projektundervisningen uddan-
nelsernes særkende. Den er koncentreret om den studerendes arbejdsplads ved tegnebordet eller 
i modelværkstedet. Ved tegnebordsundervisningen udvikles den studerendes projekt i mundtlig 
dialog med en underviser der jævnligt giver feedback på den studerendes arbejde. Den studeren-
de og underviseren mødes som mester og elev med fokus på udvikling af elevens arbejde og ar-
bejdsmetode. Derudover angiver arkitektskolen modelopbygning, kritikker og gennemgange, 
studierejse og praktikophold (dog kun muligt på kandidatuddannelsen) som undervisnings- og 
arbejdsformer i projektopgaver. Undervisnings- og arbejdsformer i grundlagsdisciplinerne består 
af forelæsninger, ekskursioner, informationssøgning, projektopgaver, instruktion og anvisning og 
it-undervisning. Projektopgaver og tegnebordsundervisning fylder gradvist mere på uddannelser-
ne efterhånden som studiet skrider frem, mens grundlagsdiscipliner med forelæsninger o.l. fylder 
mindre.  
 
Ekspertpanelet vurderer at de anvendte undervisnings- og arbejdsformer understøtter de stude-
rendes mulighed for at opnå målene for læringsudbytte. Den dialogbaserede tegnebordsunder-
visning bidrager fx til at de bachelorstuderende kan opnå læringsmålet ”skal kunne håndtere og 
udvikle forslag til formgivning og rumlig organisering i forhold til et komplekst program”, og til at 
de kandidatstuderende kan opnå læringsmålet ”skal kunne formulere et program og i udveksling 
hermed tilrettelægge og udvikle forslag til formgivning og rumlig organisering”. Forelæsninger, 
ekskursioner og informationssøgning bidrager til at de bachelorstuderende kan opnå læringsmå-
let ”skal have viden om teorier, metoder og praksisformer inden for det arkitektfaglige område”, 
og til at de kandidatstuderende kan opnå læringsmålet ”skal have viden om og indsigt i teorier, 
metoder og praksisformer inden for det arkitektfaglige område på basis af førende forskning og 
udvikling”. 
 
Dokumentation:  
Institutionens redegørelse for kriterium 5 og følgende bilag: 
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• Bilag 6: Kvalifikationsramme for Kunstakademiets Arkitektskole 
• Bilag 63: Avisen 'det pædagogiske' 
• Bilag 111: Arkitekten i spil. 
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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 for både bachelor- og kandidatuddannelsen 

Ekspertpanelet vurderer at de anvendte bedømmelses- og evalueringsformer er velegnede til at 
belyse om de studerende har opnået hhv. bachelor- og kandidatuddannelsens mål for læringsud-
bytte. Hver gennemført undervisningsaktivitet på bachelor- og kandidatuddannelsen – projektop-
gave eller grundlagsdisciplin – afsluttes med en bedømmelse. Til grund for bedømmelse af den 
studerendes udbytte af undervisningen i grundlagsdisciplinerne ligger normalt besvarelsen af en 
opgave. De studerende producerer (enten individuelt eller i grupper) bedømmelsesmaterialet. Det 
kan være en model og/eller tegningsmateriale, og det kan være fotos og/eller tekst (skriftlig op-
gave). Hver projektopgave evalueres ved en gennemgang/kritik med deltagelse af undervisnings-
holdet og de ansvarlige undervisere. Der ligger en mundtlig præsentation af individuelt projekt-
materiale til grund for bedømmelsen. 
 
Ved afslutningen af hvert semester får den studerende en semestervurdering hvoraf alle under-
visningsaktiviteter (projektopgaver og grundlagsdiscipliner) fremgår. Ud over karaktergivning skal 
underviserne udfærdige en pædagogisk vurdering og vejledning i semestervurderingen for den 
kommende arbejdsperiode. 
 
Ekspertpanelet vurderer at de valgte evaluerings- og bedømmelsesformer giver et tilstrækkeligt 
dækkende billede af om den studerende har opnået målene for læringsudbytte efter endt studie-
forløb. Arkitektskolen har på tilfredsstillende vis redegjort for hvilke mål for læringsudbytte der 
vurderes under de forskellige evaluerings- og bedømmelsesformer, og for at alle mål for lærings-
udbytte bliver berørt i de anvendte evaluerings- og bedømmelsesformer.  
 
Ekspertpanelet vurderer at arkitektskolen i tilfredsstillende grad arbejder på at sikre at de afslut-
tende bedømmelser af hhv. bachelor- og afgangsopgaven giver et dækkende billede af om en 
studerende har opnået viden, færdigheder og kompetencer det svarer til målene for læringsud-
bytte. Det sker bl.a. gennem bestemmelser for bedømmelse hvor det fremgår at bedømmelse 
udelukkende skal ske på grundlag af de faglige mål for hhv. bachelor- og kandidatuddannelsen. 
 
Dokumentation:  
Institutionens redegørelse for kriterium 6, supplerende dokumentation og følgende bilag: 
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• Bilag 4: Studieordning for Bacheloruddannelsen 
• Bilag 5: Studieordning for Kandidatuddannelsen 
• Bilag 6: Kvalifikationsramme for Kunstakademiets Arkitektskole 
• Bilag 19: Karakterbekendtgørelsen 2007 
• Bilag 22: FGD_UPLANmodul_1 
• Bilag 23: SGD_UPLANmodul_2 
• Bilag 24: PGD_UPLANmodul_3 
• Bilag 25: Projektopgaver_UPLANmodul_4 
• Bilag 50: Nærmere regler for bachelorbedømmelse 
• Bilag 51: Nærmere afgangsregler for kandidatstuderende 
• Bilag 76: Notatark BA-bedømmelsen 2009 
• Bilag 77: Notatark til Afgangsbedømmelse 2010 
• Bilag 114: Semesterprogression Studieafdeling 3 
• Bilag 115: Semesterprogression Studieafdeling 3 – opgaverne 
• Bilag 122: Afgangsprogrammer. 
 

 



 

Bachelor- og kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Kunstakade-
miets Arkitektskole 

29 

 

 

 

 
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 i tilfredsstillende grad arbejder med 
at fremme internationalisering. I arkitektskolens resultatkontrakt med Kulturministeriet 2007-10 
er der fastlagt mål for styrket internationalisering bl.a. gennem et øget antal udvekslingsstude-
rende og gennem etablering af en kandidatuddannelse med undervisning på engelsk. Internatio-
nalisering af uddannelserne foregår på flere niveauer og med forskellige faglige interessefelter 
som omdrejningspunkt. Internationalisering foregår bl.a. gennem implementering af Bologna-
processen med 3 + 2-struktur, ECTS-point og formulering af mål for læringsudbytte der tilsam-
men muliggør studenter- og underviserudveksling med udenlandske arkitektskoler der også har 
implementeret disse elementer. Internationalisering sker også gennem de studerendes mulighed 
for udlandspraktik på kandidatuddannelsen, studierejser til udlandet på alle studieafdelinger, del-
tagelse i internationale workshopper og internationale netværk som fx The European Architecture 
Students Assembly (EASA), Cirrus – et netværk af 17 skandinaviske design-, arkitekt- og kunst-
skoler, Nordic Academy of Architecture og International Association of Universities and Colleges 
of Art, Design and Media (Cumulus). Desuden foregår internationalisering gennem studenter- og 
lærerudveksling, udbud af engelsksprogede grundlagsdiscipliner på kandidatuddannelsen og ud-
bud af en engelsksproget kandidatuddannelse. 
 
I interviewet med de studerende under institutionsbesøget udtrykte flere af de studerende til-
fredshed med etableringen af den engelsksprogede uddannelse og det forholdsvis store antal 
nordiske studerende på uddannelserne. De nordiske studerendes tilstedeværelse har givet et godt 
input til de faglige diskussioner om arkitektur. 
 
Uddannelserne har indgået 62 udvekslings- og netværksaftaler med udenlandske arkitektskoler, 
heraf 16 Eramus-aftaler, 20 bilaterale aftaler med arkitektskoler uden for EU, 14 aftaler inden for 
Nordic Academy of Architecture og 12 aftaler inden for Cirrus 
 
Ifølge arkitektskolen ser tallene for undervisernes mobilitet sådan ud: 
• Indrejsende undervisere (udenlandske gæsteundervisere der har undervist på arkitektskolen 

støttet af skolens gæstelærerpulje): i 2008: 5; i 2009: 7. 
• Udrejsende undervisere (med støtte fra Erasmus-midler): i 2007: 4; i 2008: 0; i 2009: 0. Arki-

tektskolen gør opmærksom på næsten al udgående underviserudveksling foregår gennem 
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undervisernes egne netværk uden støtte fra Erasmus-programmet og derfor ikke fremgår af 
tallene. 

 
Tallene viser at der er flere indrejsende end udrejsende undervisere. Ekspertpanelet vurderer at 
antallet af ind- og udrejsende undervisere er tilfredsstillende. 
 
Gælder kun for bacheloruddannelsen 

På bacheloruddannelsen har de studerende ikke mulighed for at tage på udvekslingsophold ved 
en udenlandsk uddannelsesinstitution. Men da der er andre muligheder for ophold, fx studierej-
ser, i udlandet, og da uddannelsen arbejder på at fremme internationalisering gennem andet ar-
bejde (beskrevet ovenfor), har ekspertpanelet ikke tillagt dette forhold afgørende vægt i vurde-
ringen af kriterieopfyldelsen. I løbet af interviewet med de studerende under institutionsbesøget 
var der dog flere der beklagede den manglende mulighed for udvekslingsophold på bachelorud-
dannelsen. De vurderer udlandsophold som meget givende, og flere gav udtryk for at de ønsker 
at tage til udlandet mellem bachelor- og kandidatuddannelsen. Under interviewet med undervi-
serne fremhævede en underviser at de studerende kommer klart rustet tilbage til uddannelsen, 
og at der burde være mulighed for udlandsophold på bacheloruddannelsen. Enkelte andre bak-
kede op om dette. Ekspertpanelet vil opfordre arkitektskolen til at overveje muligheden for ud-
vekslingsophold for bacheloruddannelsen, da det vil styrke internationaliseringen yderligere på 
uddannelsen.  
 
Gælder kun for kandidatuddannelsen 

På kandidatuddannelsen har de studerende mulighed for at tage på udvekslingsophold ved en 
udenlandsk uddannelsesinstitution og/eller gennemføre et praktikophold i udlandet.  
 
Ifølge arkitektskolen ser tallene for udvekslingsstuderende sådan ud: 
• Udenlandske studerende på arkitektskolen: i 2006/07: 55; i 2007/08: 64; i 2008/09: 66 
• Studerende fra arkitektskolen på udlandsophold (kun studieophold, ikke praktikophold): i 

2006/07: 33; i 2007/08: 26; i 2008/09: 38. 
 
Tallene viser at der er flere indrejsende end udrejsende studerende. Arkitektskolen gør dog op-
mærksom på at balancen ville se anderledes ud hvis udlandspraktikken indgik i tallene. De sene-
ste tre år har 129 studerende således været i udlandspraktik. Ekspertpanelet vurderer at antallet 
af ind- og udrejsende studerende er tilfredsstillende.  
 
Ud over muligheden for studieophold udbyder arkitektskolen en engelsksproget kandidatuddan-
nelse for både danske og udenlandske studerende på to af skolens studieafdelinger. Ved ansøg-
ningsfristen i foråret 2009 søgte 123 studerende fra 38 forskellige lande om optagelse på den 
nye kandidatuddannelse. 19 udenlandske studerende blev optaget, heraf 6 betalingsstuderende. 
 
Dokumentation:  
Institutionens redegørelse for kriterium 7, interview med studerende og undervisere under institu-
tionsbesøg, supplerende dokumentation og følgende bilag: 
• Bilag 3: Resultatkontrakt 2007-2010 Kunstakademiets Arkitektskole 
• Bilag 6: Kvalifikationsramme for Kunstakademiets Arkitektskole 
• Bilag 7: Omverdensanalyse 
• Bilag 26: Projektbeskrivelse for engelsksproget kandidatuddannelse 
• Bilag 27: Folder - engelsk - master 
• Bilag 28: Udenlandske arkitektskoler (Udveksling) - okt. 2009 
• Bilag 29: Udlandspraktik 2006-2008 
• Bilag 30: Lærermobilitet og workshops 2009 
• Bilag 31: Gæstelærerpuljen 2008-09 
• Bilag 32: Internationale sammenslutninger 
• Bilag 33: Porto a Field Study 
• Bilag 34: 2010 - Mozambique - DHS 
• Bilag 35: Tegnestuer i udlandet der har haft praktikanter i 2006-2008 
• Bilag 36: KA's Sprogpolitik 
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• Bilag 81: Gæstelejlighed 2009 
• Bilag 83: Undervisningsplan 2009-10 
• Bilag 94: Underviseres CV'er og publikationslister 
• Bilag 110: Syllabus 2009-10. 
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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 for både bachelor- og kandidatuddannelsen 

Ekspertpanelet vurderer at uddannelserne råder over gode fysiske faciliteter og materielle res-
sourcer der gør det muligt for de studerende at realisere de opstillede mål for læringsudbytte. 
Ekspertpanelet vurderer desuden at der er et tilfredsstillende forhold mellem antallet af studeren-
de og de fysiske faciliteter og materielle ressourcer. Tegnebordet er den studerendes base i det 
daglige arbejde og en central facilitet for opnåelse af mål for læringsudbytte. Alle studerende har 
en stol, et tegnebord og en aflåselig boks ved tegnebordet til tegneredskaber, computer, let mo-
delværktøj og håndbøger. Uddannelserne råder over 11 auditorier, 4 it-værksteder med ca. 20 
arbejdsstationer hver, et bibliotek der fungerer som informations- og videncenter for forskere, 
undervisere, studerende og eksterne fagfolk, og et veludstyret model- og forsøgsværksted der 
bl.a. indeholder metalværksted, svejserum, metalstøberi, plastværksted, laserskærer, CNC-fræser, 
træværksted, 3D-printere, møderum og kontor. Derudover råder uddannelserne over et belys-
ningslaboratorium, en udendørs 1:1-workshop hvor de studerende kan bygge modeller i fuld 
størrelse, en materialesamling og en møbelsamling. 
 
Under besøget blev det under rundvisningen bekræftet at de nødvendige faciliteter og ressourcer 
er til stede på uddannelserne. Det fremgik også af interview med de studerende at der er generel 
tilfredshed med de fysiske faciliteter og materielle ressourcer. De eneste kritikpunkter var akustik-
ken og rumklangen i de store auditorier og i festsalen, og desuden kan det være svært for de 
studerende at få tid på værkstederne i afgangsperioden. Under interviewet med underviserne 
blev der peget på at uddannelserne mangler et indendørs 1:1-værksted, men der bliver arbejdet 
på at etablere et. 
 
Dokumentation:  
Institutionens redegørelse for kriterium 8, interview med studerende og undervisere under institu-
tionsbesøg, rundvisning under besøget og følgende bilag: 
• Bilag 37: KASB_funktion og anvendelse 
• Bilag 38: Modelværkstedet – funktion og anvendelse 
• Bilag 39: Belysningslaboratoriet – funktion og anvendelse 
• Bilag 40: Materialesamlingen 
• Bilag 52: Fysiske rammer – studietrivselsundersøgelse 
• Bilag 64: Udstillinger 2002-09 
• Bilag 66: Udstillinger 2008 
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• Bilag 89: Udstillinger 2009 
• Bilag 113: Faciliteters relevans alder og stand. 
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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 udstrækning 
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 udstrækning 
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 videngrundla-
get for de videregående uddannelser under Kulturministeriet der beskriver hvilke videnelementer 
de forskellige uddannelsers videngrundlag baserer sig på. Af denne oversigt fremgår det at bache-
lor- og kandidatuddannelsen i arkitektur baserer sig på kunstnerisk udviklingsvirksomhed, viden 
fra faglig praksis og forskning. Ekspertpanelets vurdering af dette kriterium vil derfor tage ud-
gangspunkt heri og omfatte en vurdering af kriteriets punkt a, b, c, d og e. 
 
Punkt a: uddannelsens videnelementer – gælder for både bachelor- og kandidatuddannelsen 

Ekspertpanelet vurderer at uddannelsernes videngrundlag er dækkende i forhold til de krav til op-
gave og formål der er beskrevet i uddannelsesbekendtgørelsen. Af arkitektskolens redegørelse 
fremgår det at alle tre videnelementer indgår i videngrundlaget, og at de er tæt forbundet. Den 
projektorienterede og den forskningsbaserede undervisning indgår med lige stor vægt i bachelor- 
og kandidatuddannelsen. Den forskningsbaserede undervisning findes i form af fælles grundlags-
discipliner, specielle grundlagsdiscipliner og projektrelaterede grundlagsdiscipliner. Forskning, 
kunstnerisk udviklingsvirksomhed og praksisbaseret viden indgår med skiftende vægt i grundlags-
disciplinerne. Den projektrelaterede undervisning består primært af projektopgaver. Her udgør vi-
den og erfaring baseret på praksis og kunstnerisk udviklingsvirksomhed en større del end viden-
skabeligt baseret forskning.  
 
Ekspertpanelet vurderer at de forskellige aktiviteter på tilfredsstillende vis bidrager med relevant 
viden til uddannelsernes videngrundlag. Underviserne er fx involveret i en række forskellige forsk-
nings- og udviklingsprojekter om teori og formgivning og inden for praksisbaseret forskning der 
er med til at sikre at det kunstneriske udviklingsarbejde indgår i videngrundlaget. Hvad angår ind-
dragelse af viden fra faglig praksis i videngrundlaget, sker det bl.a. gennem ansættelse af timelæ-
rere og arkitekturlærere som sideløbende med undervisningsarbejdet ofte er beskæftiget enten i 
erhvervsarbejde eller med kunstnerisk praksis. Viden fra faglig praksis inddrages gennem opgaver 
og problemstillinger fra praksis i form af inspiration og baggrund for opgaveformuleringer og 
gennem ekskursioner og studieture. Ud over undervisernes deltagelse i forskellige forskningspro-
jekter bidrager oprettelsen af fem forskningscentre forankret på tre af arkitektskolens institutter 
med relevant viden til uddannelsernes videngrundlag. I 2001 oprettede arkitektskolen en forsker-
skole der skulle systematisere og prioritere ph.d.-uddannelsen. I dag indskrives der årligt 3-5 
egenfinansierede ph.d.-studerende på arkitektskolen foruden en tilsvarende gruppe ph.d.-
studerende med ekstern finansiering.  
 
Ekspertpanelet vurderer at viden fra disse aktiviteter i tilfredsstillende grad tilgår uddannelsen og 
de studerende gennem bl.a. øvelser og projektopgaver i den projektorienterede undervisning, 
gennem kurser, workshopper og forelæsninger i grundlagsdisciplinerne og gennem studieture og 
virksomhedsbesøg. 
 
Punkt b: kunstnerisk udviklingsarbejde i undervisningen – gælder for både bachelor- og kandidat-

uddannelsen 

Ekspertpanelet vurderer at de studerende på bachelor- og kandidatuddannelsen på tilfredsstillen-
de vis modtager viden om grundprincipperne for kunstnerisk udviklingsarbejde, erfaring med at 
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vurdere og anvende metoder til kunstnerisk udvikling og almene kunstneriske kompetencer. Det 
sker bl.a. gennem viden formidlet i grundlagsdiscipliner, øvrige kurser, workshopper og i projekt-
opgaver og gennem erfaringer og kompetencer opnået i den projektorienterede undervisning  
 
Punkt c: forskning i undervisningen – gælder for både bachelor- og kandidatuddannelsen 

Ekspertpanelet vurderer at de studerende på bachelor- og kandidatuddannelsen på tilfredsstillen-
de vis modtager viden om videnskabelig teori, erfaring med at vurdere og anvende videnskabelige 
metoder og almene akademiske kompetencer i overensstemmelse med uddannelsens mål for læ-
ringsudbytte. De studerende modtager fx viden om videnskabelig teori på kurser på både bache-
lor- og kandidatuddannelsen, og de får erfaring med at vurdere og anvende videnskabelige me-
toder gennem udarbejdelse af opgaver. Almene akademiske kompetencer udvikler de studerende 
gennem projektøvelser hvor de studerende øver sig målrettet så viden, færdigheder og kompe-
tencer udvikles i samspil og på et stadig mere kvalificeret og professionelt niveau. 
 
Punkt d: kunstnerisk miljø – gælder for både bachelor- og kandidatuddannelsen 

Ekspertpanelet vurderer at det kunstneriske miljø som hører til uddannelserne, er af høj kvalitet. 
Underviserne er involveret i relevante projekter med fokus på kunstnerisk udviklingsvirksomhed. 
Kvaliteten af det kunstneriske miljø opretholdes gennem rekruttering af kvalificerede undervisere 
og ph.d.-studerende, gennem deltagelse i faglige debatter og præsentationer af teser eller resul-
tater på institutternes forskermøder og gennem deltagelse i fagfællebedømte og censurerede 
konferencer, symposier og udstillinger af forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed. 
 
Ekspertpanelet vurderer at uddannelserne i tilstrækkelig grad er tilrettelagt af undervisere der dri-
ver kunstnerisk udviklingsarbejde, og at de studerende undervises af undervisere der driver kunst-
nerisk udviklingsarbejde. Af arkitektskolens redegørelse fremgår det at undervisningen gennemfø-
res af undervisergrupper der samarbejder om en studieafdelings program, et hold studerende, en 
årgang eller et kursus- eller workshopforløb. En sådan undervisergruppes undervisere har forskel-
lige kompetencer og baggrunde som videndeles med de øvrige undervisere. På den måde sikrer 
arkitektskolen at undervisningen er baseret på kunstnerisk udviklingsarbejde på de kurser hvor 
undervisningen varetages af undervisere uden denne viden og erfaring.  
 
Punkt e: forskningsmiljø – gælder for både bachelor- og kandidatuddannelsen 

Ekspertpanelet vurderer at forskningsmiljøet som hører til uddannelserne, er af høj kvalitet. Ud-
dannelserne sikrer sig at forskningsmiljøet er af høj kvalitet gennem strategiske mål for forsknin-
gen formuleret i en strategiplan, gennem opbygningen af de fem forskningscentre, gennem re-
kruttering af forskere og gennem deltagelse i forskellige forskningssamarbejder. Der afholdes årli-
ge forskerudviklingssamtaler mellem den enkelte forsker og institutleder, og der udarbejdes tre-
årige planer med milepæle for fremlæggelse og afrapportering. Underviserne publicerer i en lang 
række forskningspublikationer. Udtræk fra forskningsdatabasen READ – Research in Architecture 
& Design – giver følgende billede af forskningsproduktion og -formidling på arkitektskolen: 
 

 2007 2008 2009 

Forskningspublikationer    

Artikler i peer-reviewed videnskabelige tidsskrifter 5 7 20 

Artikler i videnskabelige tidsskrifter, ikke peer-reviewed 37 18 23 

Videnskabelig bog, monografi 19 16 6 

Bidrag til videnskabelig bog, monografi 21 10 12 

Review, videnskabelig anmeldelse, editorial, kommentar/debat 1 0 7 

Konferencebidrag    

Artikel, paper – ikke peer-reviewed 14 2 2 

Poster, abstract 0 1 0 

Videnskabelig rapport, bidrag til videnskabelig rapport 2 2 2 

Working paper, arbejdspapir eller preprint 4 0 0 

 

 
Ekspertpanelet vurderer at uddannelserne i tilstrækkelig grad er tilrettelagt af aktive forskere, og 
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at de studerende i tilstrækkelig grad undervises af aktive forskere. Af arkitektskolens redegørelse 
fremgår det at arkitektskolens studieledere og institutledere er ansvarlige for uddannelsens tilret-
telæggelse, og at det sker i et tæt samarbejde med studienævnet og alle lærergrupper på uddan-
nelserne. På studieafdelingerne tilrettelægges undervisningen af lærerteam hvor aktive forskere er 
ansvarlige for planlægningen, og hvor undervisningen i de enkelte opgaveforløb og øvelser nor-
malt har en aktiv forsker i hvert lærerteam som forestår undervisning. Omkring halvdelen af un-
dervisningen varetages af undervisere ansat i underviserstillinger der ikke har forskningsforpligtel-
se. 
 
I løbet af interviewet med de studerende under institutionsbesøget fremhævede flere det positive 
ved at have kontakt til forskere og forskning i løbet af uddannelserne. Der er i øjeblikket 17 ph.d.-
studerende på arkitektskolen. 
 
Dokumentation:  
Institutionens redegørelse for kriterium 9, interview med studerende under institutionsbesøg, sup-
plerende dokumentation og følgende bilag: 
• Bilag 21: Uddannelsesbekendtgørelse for arkitektuddannelsen 
• Bilag 60: Undervisere på KA 
• Bilag 78: Teknologi 5 
• Bilag 83: Undervisningsplan 2009-10 
• Bilag 84: Om forskning og kunstnerisk udviklingsarbejde 
• Bilag 85: Forskningsplan 2007-2010 
• Bilag 86: Udvalgte eksempler til kriterium 9 
• Bilag 87: READ - Research in Architecture and Design 
• Bilag 90: Skolepublikationen 2007 
• Bilag 91: Skolepublikationen 2008 
• Bilag 92: Skolepublikationen 2009 
• Bilag 94: Underviseres CV'er og publikationslister 
• Bilag 98: Institut 1 - årsrapport 2008 
• Bilag 99: Institut 2 - årsrapport 2008 
• Bilag 100: Institut 3 - årsrapport 2008 
• Bilag 101: Institut 4 - årsrapport 2008 
• Bilag 102: Nationale og internationale samarbejdspartnere 
• Bilag 103: KA Plan 2010 
• Bilag 104: Kvalitetssikring af forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed 
• Bilag 106: CITA årsrapport 2008 
• Bilag 112: Liste over ekstern finansiering 
• Bilag 121: BA og kand uddannelsen – struktur. 
 

 



 

Bachelor- og kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Kunstakade-
miets Arkitektskole 

38 

 

 

 

 
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 for både bachelor- og kandidatuddannelsen 

Ekspertpanelet vurderer at undervisergruppen samlet set råder over tilstrækkelig og aktuel viden, 
kvalifikationer og kompetencer.  
 
Arkitektskolen har 66 fastansatte undervisere, heraf 55 lektorer og 11 professorer. Langt største-
delen af de fastansatte er arkitekter. Ud over de fastansatte er der ansat 144 undervisere i tidsbe-
grænset ansættelse, heraf 11 adjunkter, 26 arkitekturlærere, 17 ph.d.-studerende, 71 timelærere 
og 19 øvrige undervisere. Ud af de i alt 210 undervisere er 107 forankret i forskning og 103 er 
forankret i praksis. Dog er der kun over for de 26 arkitekturlærere direkte krav om at de skal have 
tilknytning til praksis. Arkitektskolen har formuleret en række mål for undervisergruppens samle-
de kvalifikationer og kompetencer i en samlet rekrutteringsplan. Heraf fremgår det bl.a. at rekrut-
teringen skal tilgodese de faglige fordringer som den nye studieordning stiller til undervisningen, 
og studieordningens fordringer om forskningsbaseret undervisning, og at skolen bør forsøge at 
fastholde dygtige og udviklingsorienterede medarbejdere som skolen har uddannet eller tilknyt-
tet. 
 
I løbet af interviewet med de studerende under institutionsbesøget gav flere udtryk for at under-
viserne kan inddeles i to grupper, tegnebordsunderviserne og undervisere på kurser. Tegnebords-
underviserne opfattes som meget kompetente, mens niveauet for den undervisning som undervi-
serne på kurserne varetager til tider kan være for lavt. De studerende kæder det lejlighedsvise la-
ve niveau på kurserne sammen med det store antal studerende, idet det kan være svært at ram-
me det rigtige niveau for alle. Ekspertpanelet vurderer at uddannelserne bør være opmærksom-
me på kursusundervisningen, men ser ingen alvorlige problemer med undervisernes kvalifikatio-
ner og kompetencer. 
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Ekspertpanelet vurderer at undervisergruppen er ajourført med den nyeste relevante viden og 
forskning gennem kompetenceudvikling og andre aktiviteter, fx deltagelse i forsknings- og udvik-
lingsprojekter. Arkitektskolen har en målsætning om at afsætte minimum 1 % af de samlede 
budgetterede lønsumsudgifter til efteruddannelse på skolen, fx kurser inden for it, sprogunder-
visning og kommunikation. Behovet for kompetenceudvikling blandt underviserne afdækkes 
gennem de årlige medarbejderudviklingssamtaler (MUS) med alle ansatte, på nær timelærere, og 
gennem arbejdspladsvurderinger der gennemføres hvert andet år, og undervisningsmiljøvurderin-
ger der afholdes hvert tredje eller fjerde år. 
 
Undervisernes pædagogiske kompetencer sikres bl.a. gennem et pædagogisk udviklingsprojekt 
igangsat i 2008. Projektet blev indledt med en foredragsrække med nationale og internationale 
oplægsholdere der præsenterede den nyeste forskning inden for læring, pædagogik og kompe-
tencer. Som led i projektet blev der nedsat en arbejdsgruppe der havde til formål at beskrive og 
afdække de problemstillinger og udfordringer der knytter sig til det pædagogiske og didaktiske 
felt i undervisningen af arkitektstuderende, med udgangspunkt i undervisernes og de studeren-
des viden og erfaringer. Der blev udarbejdet en rapport som dannede udgangspunkt for drøftel-
ser blandt undervisere og studerende på skolen. Den færdige rapport blev udgivet som en avis 
som blev uddelt på skolen, og der blev afholdt en række pædagogiske saloner hvor pædagogik 
og didaktik blev drøftet (60 deltagere i alt). Det pædagogiske udviklingsprojekt har udmøntet sig 
i at arkitektskolen fra 2009 har udbudt et pædagogikum rettet specifikt mod skolens adjunkter 
og arkitekturlærere. Forløbet er udviklet i tæt samarbejde med Danmarks Pædagogiske Universi-
tetsskole (DPU) og Arkitektskolen Aarhus. 
 
I løbet af interviewet med underviserne under institutionsbesøget gav underviserne udtryk for ge-
nerel tilfredshed med mulighederne for kompetenceudvikling. De fremhævede også den fleksible 
orlovspolitik på arkitektskolen og muligheden for at tilmelde sig større projekter og for at deltage 
i konferencer. 
 
Dokumentation:  
Institutionens redegørelse for kriterium 10, interview med studerende og undervisere under insti-
tutionsbesøg, supplerende dokumentation og følgende bilag: 
• Bilag 53: Pædagogisk udviklingsprojekt - status og handlingsplan november 08 
• Bilag 54: Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) 2009-2010 
• Bilag 55: UMV 2005 - handlingsplan 03-04-2006 
• Bilag 56: Idékatalog til kompetenceudvikling 
• Bilag 57: Rekruttering fase 3 
• Bilag 58: Professorstillingstyper - rekruttering 
• Bilag 59: Plan for rekruttering 2009 
• Bilag 60: Undervisere på KA 
• Bilag 61: Stillingsstruktur ved arkitektuddannelserne 
• Bilag 62: APV-opfølgningsnotat 
• Bilag 63: Avisen 'det pædagogiske' 
• Bilag 94: Underviseres CV'er og publikationslister 
• Bilag 95: Kompetenceudvikling på KA – KLM 
• Bilag 105: Ansættelsesbekendtgørelse 
• Bilag 116: KA's Personalepolitik 
• Bilag 126: KA udbyder pædagogikum. 
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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 for både bachelor- og kandidatuddannelsen 

Ekspertpanelet vurderer at arkitektskolen på tilfredsstillende vis redegør for at de centrale forhold 
på bachelor- og kandidatuddannelsen undergår løbende og systematisk kvalitetssikring. Det gæl-
der fx tilrettelæggelse, indhold, undervisning og faciliteter og ressourcer. 
 
Ekspertpanelet vurderer at interne interessenter inddrages i kvalitetsarbejdet hvor det er relevant. 
Kvalitetsarbejdet omfatter fx ledernes mundtlige evaluering af undervisningsplanlægningen en 
gang om året på ledergruppemøder, de studerendes evaluering af grundlagsdiscipliner og pro-
jektundervisning hvert semester og afdelingens undervisning en gang om året. Evaluering af 
grundlagsdisciplinerne og afdelingens undervisning gennemføres skriftligt og anonymt, mens 
projektundervisningen evalueres mere uformelt gennem den løbende dialog mellem underviser 
og studerende. Derudover omfatter kvalitetsarbejdet en undervisningsmiljøundersøgelse ca. hvert 
tredje år, en arbejdspladsvurdering hvert andet år og evaluering af de årlige pædagogikumkurser. 
I løbet af interviewet med de studerende under institutionsbesøget gav både bachelor- og kandi-
datstuderende udtryk for tilfredshed med den individuelle og uformelle løbende dialog med un-
derviseren. De oplever formen som hensigtsmæssig, da det er nemt at komme til orde.  
 
Ud over det nyetablerede aftagerpanel og kontakten til forskellige organisationer vurderer eks-
pertpanelet at eksterne interessenter kun i ringe grad inddrages i kvalitetsarbejdet. Det gælder fx 
dimittender og censorer. Arkitektskolen er selv opmærksom på dette problem og peger på at 
dens kvalitetssikring mangler inddragelse af dimittender, censorer og aftageres vurdering af fx de 
studerendes realisering af mål for læringsudbytte. Arkitektskolen ønsker at nedsætte en arbejds-
gruppe der skal udarbejde et forslag til revision af uddannelsernes kvalitetssikringssystem, herun-
der hvordan interne og eksterne interessenter kan inddrages mere systematisk. Ekspertpanelet 
vurderer at den forholdsvis svage kontakt til eksterne interessenter kan forbedres gennem dette 
initiativ. 
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Ekspertpanelet vurderer at arkitektskolens kvalitetsarbejde foregår med en systematik og hyppig-
hed som kan være med til at sikre uddannelsernes kvalitet, og at uddannelserne anvender den 
viden der indsamles fra kvalitetssikringsaktiviteterne, til at forbedre uddannelserne. Fx har en in-
ternational benchmarking af arkitektskolen i 2006 haft direkte indflydelse på udformningen af 
uddannelsens indhold, bl.a. en anden vægtning mellem grundlagsdiscipliner og projektopgaver. 
De studerendes evaluering af projektundervisningen bliver desuden brugt til forbedring af næste 
semesters undervisning og til at stille nye opgaver. I løbet af interviewet med de studerende un-
der institutionsbesøget var der generel enighed blandt de studerende om at de føler sig hørt i 
forbindelse med de løbende, mundtlige evalueringer. De har indtryk af at evalueringerne bliver 
brugt, dog uden at de får nogen tilbagemelding på hvordan ledelsen forholder sig til dem.  
 
Arkitektskolen har imidlertid peget på at deres kvalitetssystem mangler effektive mekanismer til 
sikring af at beslutninger følges op af handling. Ekspertpanelet vurderer at dette er et vigtigt og 
nødvendigt initiativ i forhold til at løfte og udvikle arkitektskolens kvalitetsarbejde. 
 
Dokumentation:  
Institutionens redegørelse for kriterium 11, interview med studerende under institutionsbesøg, 
supplerende dokumentation og følgende bilag: 
• Bilag 6: Kvalifikationsramme for Kunstakademiets Arkitektskole 
• Bilag 20: Argumenter bag første udkast til kvalifikationsnøglebeskrivelse 
• Bilag 49: Fysisk APV, besvarelser 
• Bilag 55: UMV 2005 - handlingsplan 03-04-2006 
• Bilag 62: APV-opfølgningsnotat 
• Bilag 65: Sagsfremstilling - Kvalitetssikringssystem 
• Bilag 67: Projektopgave og -forløb_efterår2009 - eks fra Afd 11 
• Bilag 68: Reality check-Calender 2009-10 - eks fra Afd 3 
• Bilag 70: Referat fra afdelingsrådsmøde 08-06-2009 - eks fra Afd 11 
• Bilag 71: Referat fra afdelingsrådsmøde 08-12-2008 - eks fra Afd 11 
• Bilag 72: Referat fra afdelingsrådsmøde 08-12-2008 - eks fra Afd 5 
• Bilag 73: Kursusevaluering TEK5 2009 - eks Institut 2 
• Bilag 74: Beskrivelse af evalueringspraksis og opfølgning - eks fra Afd 6 
• Bilag 75: Evaluering og handlingsplan 2006 - eks fra Afd 3 
• Bilag 79: Evaluering Kursus 931 2009 - eks fra Institut 4 
• Bilag 80: Strategiproces frem mod plan 2017 
• Bilag 88: Studietrivselsundersøgelse 2009 
• Bilag 93: Evalueringsskema_øvelsesundervisningen 
• Bilag 118: Kvalitetssikringssystem - kommissorium for arbejdsgruppe 
• Bilag 123: En vision for KA - Plan 2017 
• Bilag 124: Plan 2017 - Visionsgruppens arbejdspapirer om udvalgte temaer 
• Bilag 125: Transforming Tradition 
• Bilag 127: Evaluering og handlingsplan efterår 2006 + 2007 - eks fra Afd 1 
• Bilag 128: International benchmark - baggrundsnotat 
• Bilag 129: Visionsgruppen - interviews 
• Bilag 130: Kommissorium for KA's visionsgruppe 
• Bilag 131: Projektbeskrivelse kompetenceprojekt 
• Bilag 132: Kompetenceprojekt arbejdsgruppens kommissiorium og refleksioner 
• Bilag 133: Intern tidsplan på KA vedr. kompetenceprojekt 
• Bilag 134: Proces- og produktplan SO og Uplan 
• Bilag 135: Undervisningsplanlægningsprocessen på KA. 
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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 med henblik på at optage 
studerende der kan realisere uddannelsens mål for læringsudbytte. Optagelsen er reguleret af en 
adgangsbekendtgørelse der gælder for begge arkitektskoler (Kunstakademiets Arkitektskole og 
Arkitektskolen Aarhus). De formelle optagelseskrav til bacheloruddannelsen er en adgangsgiven-
de gymnasial eksamen eller en eksamen som bygningskonstruktør.  
 
Man kan blive optaget gennem kvote 1 på baggrund af karakterkvotienten fra den adgangsgi-
vende eksamen eller gennem kvote 2 på baggrund af en optagelsesprøve en gang om året. Kvote 
2-optaget sker i samarbejde med Arkitektskolen Aarhus, og ansøgere bedømmes efter samme 
procedurer. Ansøgerne til kvote 2 skal indsende en hjemmeopgave og bliver på denne baggrund 
udvalgt til en optagelsesprøve der forløber over to dage. De to arkitektskoler har udarbejdet en 
fælles optagelsesfolder der beskriver optagelsesproceduren. 
 
Ekspertpanelet vurderer at de studerende på bacheloruddannelsen gennemfører uddannelsen i 
tilfredsstillende grad, og hæfter sig ved den positive udvikling i frafaldstallene siden 2006. Ifølge 
arkitektskolens redegørelse fordeler frafaldet sig på denne måde: 
Ud af 207 optagne bachelorer i 2005 frafaldt 36, hvilket svarer til 17 %. 
Ud af 197 optagne bachelorer i 2006 frafaldt 45, hvilket svarer til 23 %. 
Ud af 204 optagne bachelorer i 2007 frafaldt 41, hvilket svarer til 20 %. 
Ud af 207 optagne bachelorer i 2008 frafaldt 34, hvilket svarer til 16 %. 
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Det er især studerende optaget i kvote 1 der falder fra. 80 % af frafaldet sker inden for det første 
år.  
 
Gælder kun for kandidatuddannelsen 

Ekspertpanelet vurderer at optagelsesprocedurerne er hensigtsmæssige med henblik på at optage 
studerende der kan realisere uddannelsens mål for læringsudbytte. Optagelsen er reguleret af en 
adgangsbekendtgørelse der gælder for begge arkitektskoler. Der er optag til kandidatuddannel-
sen en gang om året. For at blive optaget skal ansøgeren have en arkitektfaglig bacheloreksamen 
eller tilsvarende. Bachelorer fra arkitektskolen som har afsluttet uddannelsen inden for de seneste 
to år, betragtes som interne ansøgere og har direkte adgang til kandidatuddannelsen. 
 
Alle ansøgere skal udfylde et ansøgningsskema, og ansøgere der ikke er direkte adgangsberetti-
gede, skal bl.a. vedlægge dokumentation for bestået bacheloruddannelse og portfolio med stu-
dieprojekter. Ansøgere til den engelsksprogede kandidatuddannelse skal desuden dokumentere 
sprogkundskaber i engelsk. Et internt optagelsesudvalg udvælger de optagede blandt ansøgerne 
ud fra en helhedsvurdering af om ansøgernes kvalifikationer og niveau svarer til arkitektskolens 
egne færdiguddannede bachelorer, med særlig vægt på ansøgernes arkitektoniske kompetencer.  
 
Ekspertpanelet vurderer at de studerende på kandidatuddannelsen gennemfører uddannelsen i 
tilfredsstillende grad, og hæfter sig ved den positive udvikling i frafaldstallene siden 2006. Ifølge 
arkitektskolens redegørelse fordeler frafaldet sig på denne måde: 
Ud af 162 optagne kandidater i 2005 frafaldt 25, hvilket svarer til 15 %. 
Ud af 147 optagne kandidater i 2006 frafaldt 31, hvilket svarer til 21 %. 
Ud af 147 optagne kandidater i 2007 frafaldt 25, hvilket svarer til 17 %. 
Ud af 158 optagne kandidater i 2008 frafaldt 22, hvilket svarer til 14 %. 
 
Gælder for både bachelor- og kandidatuddannelsen 

Ekspertpanelet vurderer at uddannelserne har et tilstrækkeligt kendskab til årsagerne til frafald. 
De studerende der ønsker at udmelde sig, bliver nemlig bedt om at udfylde en udmeldingsblan-
ket hvor de skal angive årsagen til udmeldelsen. På besøget fremgik det af interviewet med de 
studerende at frafaldet især skyldes det store arbejdspres og de mange timer man opholder sig 
på skolen. Dette kan være svært at forene med et liv uden for skolen. Der er også nogle der fal-
der fra, fordi de hellere vil tage en ikke-kunstnerisk uddannelse. 
 
Ekspertpanelet vurderer at uddannelserne gennem en række relevante aktiviteter forsøger at øge 
antallet af studerende der gennemfører uddannelserne. Initiativerne inkluderer bl.a. forskellige 
tiltag i regi af studievejledningen, fx tilbud om samtale, afholdelse af stress-temadage og en op-
søgende indsats over for studerende der ikke har vist sig på studiet i lang tid. Andre initiativer er 
fx information på hjemmesiden og åbent hus-arrangementer så potentielle ansøgere kan få et 
realistisk billede af uddannelsen. Derudover har arkitektskolen sin egen coach til de studerende 
og undervisere der gennemfører personlige samtaler med studerende.  
 
Ekspertpanelet vurderer det positivt at uddannelsernes indsats i forhold til frafald ser ud til at ha-
ve medført en positiv udvikling i frafaldstallene. Der er sket et fald i frafaldet fra 2006 på både 
bachelor- og kandidatuddannelsen. Indsatsen har også haft en positiv indvirkning på gennemfø-
relsesprocenten. I 2006 havde 14 % af arkitektskolens dimittender gennemført studiet på norme-
ret tid, og 68 % havde gennemført studiet inden for normeret tid plus et år. I 2009 var disse tal 
steget til 29 % inden for normeret studietid, og 88 % havde gennemført studiet inden for nor-
meret tid plus et år. 
 
Dokumentation:  
Institutionens redegørelse for kriterium 12, interview med studerende under institutionsbesøg, 
supplerende dokumentation og følgende bilag: 
• Bilag 43: Adgangsbekendtgørelsen_2007 
• Bilag 44: Optagelsesfolder 
• Bilag 45: Nærmere regler for optagelse på Kandidatuddannelsen 
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• Bilag 46: Application procedure, Master programmes in English) 
• Bilag 47: Optagelsesprøver 
• Bilag 96: Optaget - afbrud 
• Bilag 97: Opgørelse over studerendes gennemførelsestid 
• Bilag 117: Årsrapport 2008. 
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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 at de studerende opnår mål for læringsudbytte efter endt uddannelse. Af 
arkitektskolens redegørelse fremgår det at alle studerende bestod bachelorprøven i 2009, og at 
der var et karaktergennemsnit på 8,8. Da det er udvalgte centrale læringsmål der udgør bedøm-
melseskriterierne for bacheloropgaven, vurderer ekspertpanelet at beståelsesprocenten og karak-
tergennemsnittet kan ses som udtryk for at de studerende opnår målene for læringsudbytte i til-
fredsstillende grad. 
 
Gælder kun for kandidatuddannelsen 

Ekspertpanelet vurderer at de studerende opnår mål for læringsudbytte efter endt uddannelse. Af 
arkitektskolens redegørelse fremgår det at alle studerende bestod afgangsprøven i 2009, og at 
der var et karaktergennemsnit på 8,6. Da det er udvalgte centrale læringsmål der udgør bedøm-
melseskriterierne for afgangsopgaven, vurderer ekspertpanelet at beståelsesprocenten og karak-
tergennemsnittet kan ses som udtryk for at de studerende opnår målene for læringsudbytte i til-
fredsstillende grad. 
 

Gælder for både bachelor- og kandidatuddannelsen 

I løbet af interviewet med underviserne under institutionsbesøget forklarede de at den høje be-
ståelsesprocent i 2009 (på 100) skal ses i sammenhæng med frafaldstallene. De studerende der 
ikke kan forventes at bestå, falder fra undervejs. Ledelsen forklarede den høje beståelsesprocent 
og det høje karaktergennemsnit i 2009 med at de studerende venter med at gå til afgangseksa-
men til vejlederen mener de er klar til det, og med at det var første år med karaktergivning og der 
derfor havde været lidt usikkerhed omkring karakterniveauerne. De påpegede at ikke alle var be-
stået i år, og at der også var givet flere 2-taller end i 2009. 
 
Arkitektskolen har planer om at revidere sit kvalitetssikringssystem så det også indeholder under-
søgelser af censorers, aftageres og dimittenders vurdering af de studerendes realisering af mål for 
læringsudbytte. Ekspertpanelet vurderer at sådanne undersøgelser kan give uddannelserne værdi-
fuld information om forholdet mellem de opstillede mål for læringsudbytte og de studerendes 
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opnåede kompetencer når de dimitterer, og evt. pege på viden, færdigheder og kompetencer 
som de studerende mangler når de dimitterer. 
 
Dokumentation:  
Institutionens redegørelse for kriterium 13, interview med ledelse og undervisere under instituti-
onsbesøg og følgende bilag: 
• Bilag 48: Spørgeskemaundersøgelse for censorer 
• Bilag 65: Sagsfremstilling - Kvalitetssikringssystem 
• Bilag 76: Notatark BA-bedømmelsen 2009 
• Bilag 77: Notatark til Afgangsbedømmelse 2010 
• Bilag 118: Kvalitetssikringssystem - kommissorium for arbejdsgruppe. 
 

 




