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Akkreditering af eksisterende overbygningsuddannelse (kommende kandi-
datuddannelse) i design 

Akkrediteringsrådet har på rådsmøde d. 3. september behandlet anmodning om 
akkreditering af uddannelsen.  

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

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

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

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

Med venlig hilsen   

Søren Barlebo Rasmussen  Sami Stephan Boutaiba  
Formand   Rådssekretariatsleder  
Akkrediteringsrådet            

Bilag:  
Kopi af akkrediteringsrapport  

Enslydende brev er sendt til Kulturministeriet 

http://www.acedenmark.dk
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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 design ved Danmarks Designskole. 
 
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) 
• Kunstnerisk udviklingsvirksomhed, viden fra faglig praksis og forskning (kriterium 9) 
• Undervisere (kriterium 10) 
• Optagelse og gennemførelse (kriterium 12) 
• Resultat og målopfyldelse (kriterium 13). 

Delvist opfyldte kriterier 
Ekspertpanelet vurderer at uddannelsen delvist opfylder kriterierne om: 
• Faciliteter og materielle ressourcer (kriterium 8) fordi fordelingen af studiepladser ikke funge-

rer tilfredsstillende og værkstedsfaciliteternes kapacitet er for lille 
• Systematisk og løbende kvalitetsarbejde (kriterium 11) fordi kontakten til eksterne aftagere 

ikke er tilstrækkelig dækkende og systematisk, og fordi opfølgningen på kvalitetsarbejdet ikke 
er tilstrækkelig synlig. 

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 design ved Danmarks Designskole. 
 
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) 
• Kunstnerisk udviklingsvirksomhed, viden fra faglig praksis og forskning (kriterium 9) 
• Undervisere (kriterium 10) 
• Optagelse og gennemførelse (kriterium 12) 
• Resultat og målopfyldelse (kriterium 13). 

Delvist opfyldte kriterier 
Ekspertpanelet vurderer at uddannelsen delvist opfylder kriterierne om: 
• Faciliteter og materielle ressourcer (kriterium 8) fordi fordelingen af studiepladser ikke funge-

rer tilfredsstillende og værkstedsfaciliteternes kapacitet er for lille 
• Systematisk og løbende kvalitetsarbejde (kriterium 11) fordi kontakten til eksterne aftagere 

ikke er tilstrækkelig dækkende og systematisk, og fordi opfølgningen på kvalitetsarbejdet ikke 
er tilstrækkelig synlig. 

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 design og den eksisterende kandidatuddannelse i design ved 
Danmarks Designskole.  
 
På tidspunktet for akkrediteringsvurderingerne er uddannelsernes officielle navne hhv. grundud-
dannelsen i design og overbygningsuddannelsen i design. EVA har imidlertid vurderet uddannel-
serne som hhv. en bachelor- og en kandidatuddannelse i design. Det betyder at der i denne rap-
port vil blive refereret til bachelor- og/eller kandidatuddannelsen også i tilfælde hvor designskolen 
i sin redegørelse har beskrevet praksis på grund- og/eller overbygningsuddannelsen. Dette gælder 
dog ikke i kapitel 4 hvor en stor del af teksten er hentet direkte fra designskolens redegørelse. 

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 Danmarks Designskoles skriftlige dokumentation 
(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 angivet, og angi-
ves med uddannelsesinstitutionens egne bilagsangivelser. For det andet består det af den infor-
mation som ekspertpanelet og EVA har fået ved besøg på uddannelsesinstitutionen.  

Organisering 
EVA har haft det overordnede metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringsvurderingerne, 
mens ekspertpanelet har haft ansvaret for de faglige vurderinger af om uddannelserne lever op til 
kriterierne for kvalitet og relevans. 
 
Ekspertpanelet er sammensat så dets medlemmer tilsammen har: 
• Fagspecifik viden og erfaring 
• Uddannelsesmæssig og pædagogisk viden og erfaring 
• Viden om og erfaring med uddannelsen i et studenterperspektiv 
• Viden om og erfaring fra relevante beskæftigelsesområder. 
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Se www.eva.dk for en uddybning af de krav EVA stiller til eksperternes kompetencer. 
 
Medlemmerne af ekspertpanelet er: 
• Halina Dunin-Woyseth, arkitekt, dr.techn. Professor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 

(AHO) og leder af ph.d.-programmet ved AHO hvorfra hun i 2009/10 har forskningsorlov. Har 
netop afsluttet et gæsteprofessorat ved arkitektskolen Hogeschool Sint-Lucas Brussel og er nu 
tiltrådt et gæsteprofessorat ved Chalmers tekniska högskola. Erfaring fra deltagelse i en lang 
række evalueringspaneler under nationale evalueringsinstitutioner i europæiske og især nordi-
ske lande, bl.a. deltagelse i evaluering af Aalto University og af evaluerings- og planlægnings-
forskning på svenske arkitektskoler og designskoler. Censor på den danske masteruddannelse 
i design i 2007 og 2009. Indtil 2007 medlem af styregruppen for Center for Designforskning. 
Tidligere medlem af Det norske universitetsråd og tidligere prorektor for AHO. Tidligere gæ-
steprofessor ved en lang række universiteter, bl.a. Universität Bonn, University of California, 
Berkeley og Tokyo Metropolitan University, og desuden jubilæumsprofessor ved Chalmers 
tekniska högskola. 

• Kaare Eriksen, arkitekt og industriel designer mDD, cand.arch., lektor ved Arkitektur & Design 
ved Aalborg Universitet. Censor og forelæser ved en række designuddannelser under både 
Kulturministeriet, Undervisningsministeriet og Videnskabsministeriet. Erfaring med udvikling af 
tværgående studieprojektsamarbejder og med opbygningen af civilingeniøruddannelsen ved 
Arkitektur & Design ved Aalborg Universitet. Formand for Danske Designeres uddannelsesud-
valg. Tidligere adjunkt, forsker og underviser ved Arkitektskolen Aarhus og studieleder for ci-
vilingeniøruddannelsen ved Arkitektur & Design, Aalborg Universitet. 

• Marie Langballe, kandidatstuderende ved Kunstakademiets Arkitektskole hvorfra hun også har 
sin bachelorgrad. Erfaring fra arbejde i elevforsamlingen på Kunstakademiets Arkitektskole 
hvor hun bl.a. har koordineret elevforsamlingens aktiviteter, taget imod daglige henvendelser 
fra elever og holdt regelmæssige møder med rektor. Tidligere aktiv i elevråd og formand for 
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning på Fyn. 

• Joan Knudsen, arkitekt, leder af projekt om brugerdreven innovation ved Udviklingscenter for 
Møbler og Træ. Tidligere creative designer i LEGO med ansvar for rekruttering af designere fra 
det meste af verden til LEGO’s udviklingsafdeling og kontakt til internationale designskoler. 
Stor erfaring med briefing af designere fra lederjob i møbelbranchen, herunder i Invita, IKEA, 
Bodilsen og Dansani. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fentliggjort rapporten på www.eva.dk.  

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

 

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

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

af bilag 1. 

 

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

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

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

stille uddannelsen til betinget positiv akkreditering.  

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

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

givet i bilag 1, samlet set er opfyldt. 

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

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

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

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

 

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

træffer afgørelse om akkreditering efter § 1. 

 

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

kapitel 3. 

 

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

litetssikringsoperatørs opgavevaretagelse efter denne bekendtgørelse, herunder særligt med 

hensyn til: 

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

uddannelser i forhold til kriterierne for relevans og kvalitet og 

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

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

4.1 Uddannelsesinstitutionen 
Akkrediteringsvurderingen omfatter bachelor- og kandidatuddannelsen i design på denne adres-
se: 
 
Danmarks Designskole 
Strandboulevarden 47 
2100 København Ø 

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 

Designuddannelsen ved Danmarks Designskole har en stærk kunstnerisk profil baseret på en lang 
materialenær tradition, som gør dimittenderne i stand til at formgive på et højt æstetisk niveau. 
Gennem uddannelsen får de studerende stor indsigt i forskellige materialer inden for deres speci-
aleområde og lærer at mestre nye teknologier. Skolens veludrustede værksteder danner ramme 
om de studerendes kreative og innovative udfoldelse. 
 
Danmarks Designskole har endvidere en stærk og innovativ forskningsprofil, som gennem under-
visningsaktiviteter gør de studerende i stand til at analysere komplekse problemstillinger og udar-
bejde designløsninger på et stærkt teoretisk, analytisk og metodisk grundlag. Dette kommer bl.a. 
til udtryk i projektarbejdet, som er den centrale arbejdsform, og som lægger op til en systematisk 
og selvstændig afprøvning af teser med efterfølgende skriftlig rapportering og mundtlig refleksi-
on. 
 
På baggrund af synergien mellem skolens materialenære, kunstneriske profil og den nyere forsk-
nings- og projektorienterede profil ruster uddannelsen de studerende og deres talent til en karrie-
re som professionel designer, der kan udfolde og behandle komplekse problemstillinger på et 
højt kunstnerisk og akademisk niveau. 
 
Formålet med designuddannelsen er således ifølge bekendtgørelsen “at give den studerende fag-
lig viden, metodisk færdighed og professionel kompetence i designfagets discipliner med henblik 
på beskæftigelse som designer, herunder kunsthåndværker. Designuddannelsen udvikler på et 
kunstnerisk grundlag den studerendes evner for æstetik, innovativ formgivning og problemløs-
ning i en vekslen mellem konkrete, materialenære tilgange og abstrakte, teoretiske tilgange, så 
den studerende kvalificeres til at løse både konkrete, teoretiske og abstrakte designopgaver”.  

Hvor længe uddannelserne har eksisteret 
Danmarks Designskole har eksisteret under sit nuværende navn siden 1990, men skolens 
historie går helt tilbage til 1875, hvor Tegneskolen for Kvinder blev stiftet af Dansk 
Kvindesamfund med det formål “at give Kvinder Undervisning i Tegning og andre Kundskaber 
og Færdigheder, som kunne være dem til Nytte, naar de ville søge Erhverv i Industriens 
Tjeneste”. Et par år senere blev skolen selvejende og dermed uafhængig af Dansk 
Kvindesamfund, men først i 1961 åbnede skolen for optag af mandlige studerende. Fra 1868 
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udviklede Det Tekniske Selskab håndværkeruddannelsen i klasser af “kunstindustriel natur”. 
Disse blev fra 1882 en selvstændig skole, som i 1930 fik navnet Kunsthåndværkerskolen. 
Denne skole blev i 1967 lagt sammen med den tidligere Tegneskolen for Kvinder. Efter 
frigørelsen fra Det Tekniske Selskab i 1973 ændredes navnet til Skolen for Brugskunst, der i 
1990 blev sammenlagt med Skolen for Boligindretning som én skole under navnet Danmarks 
Designskole. I 1998 overgik skolen fra Undervisningsministeriet til Kulturministeriet og 
ændrede året efter status fra en selvejende institution til en statsinstitution. 

Uddannelsernes struktur 

Uddannelsens struktur består af obligatoriske og selvvalgte undervisningsmoduler fordelt på 
en treårig grunduddannelse og en toårig overbygningsuddannelse. Uddannelsens første år 
består primært af obligatoriske moduler, som er fælles for alle studerende, og efter første år 
får de studerende frihed til at vælge moduler inden for uddannelsens forskellige 
specialeområder. 
 
Grunduddannelsen 

 
 
Overbygningsuddannelsen 

 

Uddannelsernes centrale fagområder 

Uddannelsens specialeområder er fra januar 2010 bygget op med udgangspunkt i fem centre: 
• Center for Visuel Kommunikation 
• Center for Tekstil og Beklædning 
• Center for Møbel, Rum og Industriel Design 
• Center for Glas og Keramik 
• Center for Teori og Metode 
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Disse centre huser skolens specialeområder: 
• Visuel Kommunikation 
• Beklædningsdesign 
• Tekstildesign 
• Møbel- og Rumdesign 
• Industriel Design 
• Design til Digitale Medier 
• Production Design 
• Spil- og Interaktionsdesign 
• Keramik- og Glasdesign 
 
Specialeområderne afspejler den praktiske virkelighed på skolen. Når der således optræder 
relativt ukurante størrelser som Visuel Kommunikation – som kan betragtes som et 
overbegreb – og Spil- og Interaktionsdesign – som er langt mere konkret – afspejler det, at 
disse fagligheder findes på skolen; denne ene bred og favnende, den anden fokuseret og 
smal. 
 
Såvel centre som specialeområder huser stor faglig ekspertise og er tænkt som åbne og 
dynamiske, sådan at tværfaglige samarbejder og faglige nyudviklinger tilskyndes. Således har 
skolen udviklet stor faglig ekspertise inden for tværfaglige områder som strategisk design, 
kritisk design, bæredygtigt design og brugerdreven design. Det er en ambition, at skolens 
centrale fagområder fungerer som fundament for fortløbende nytænkning og faglig udvikling. 

Antal studerende ved bacheloruddannelsen 

Antal indskrevne studerende pr. 1.10.2009: 365 
 
Antal ansøgere og optagne studerende på de sidste tre optag til bacheloruddannelsen 

År Antal ansøgere Antal optagne studerende 

2009 1205 114 

2008 1097 118 

2007 1077 108 

Antal studerende ved kandidatuddannelsen 

Antal indskrevne studerende pr. 1.10.2009: 294 
 
Antal ansøgere og optagne studerende på de sidste tre optag til kandidatuddannelsen 

År Antal ansøgere Antal optagne ansøgere Antal direkte optagne fra  

bacheloruddannelsen 

2009 67 26 86 

2008 54 25 88 

2007 35 18 78 

 
Antal undervisere og årsværk 

Antal undervisere Ca. 225 

Antal årsværk Ca. 45 

 
Undervisningen på Danmarks Designskole er i 2009 varetaget af knap 45 undervisningsårsværk 
fordelt på ca. 225 personer. Af disse er 67 medarbejdere ansat som månedslønnede undervisere, 
lektorer, adjunkter, ph.d.-stipendiater eller værkstedsmedarbejdere. Ud over disse medarbejdere 
er der otte undervisere, som er timelønnede fastansatte, og 151 undervisere, som er timelønnede 
løst ansatte. Ca. 75 % af undervisningsårsværkene er ansat i faste stillinger eller i treårige stillin-
ger (fx ph.d.’ere). De sidste 25 % er timelønnede undervisere, herunder gæsteundervisere med 
typisk korte kontrakter. 
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Øvrige oplysninger 

2008-justeringen af studieordningen af 2006. Danmarks Designskole gennemførte med virkning 
fra 1. februar 2009 en justering af studieordningerne for designuddannelsens grund- og over-
bygningsuddannelse. Justeringen bestod bl.a. i implementeringen af den nye nationale kvalifika-
tionsramme samt ønsket om modulbaseret uddannelse, og det kan allerede nu konstateres, at de 
studerende i vid udstrækning har udtrykt tilfredshed med muligheden for selv at tilrettelægge de-
res studium og de mange specialiseringsmuligheder. 
 
Implementering af Forskningsstrategi og -plan 2008-2010 og dannelse af forskerklynger. 

For perioden 2008-10 har skolen med den nye Forskningsstrategi og -plan beskrevet 
målsætningerne for, hvordan ansatte med forskningsforpligtelse sammen fortsat skal bidrage 
til udviklingen af forskningsbaseret viden med henblik på at styrke designuddannelsen. 
Forskningen skal finde sted omkring klyngerne Co-design, Designfilosofi, Mode, Designrum 
og Praksisbaseret forskning, og det forventes, at klyngedannelsen bliver gennemført inden 
sommeren 2010. 
 
Ændringer i skolens fysiske rammer. Igennem de seneste fire-fem år har skolen som følge af 
ændrede økonomiske vilkår og en huslejestigning på 25 % reduceret det samlede bygningsareal 
fra ca. 16.000 m2 til ca. 12.500 m2 brutto. Det reducerede bygningsareal har medført både en 
fortætning af bygningsanvendelsen og en ændret fordeling af lokaler til studielokaler, værksteder 
og kontorfaciliteter. Omlægningen har især haft konsekvenser for skolens værkstedskapacitet, 
som er blevet reduceret. 
 
Fusion og flytning. Omkring årsskiftet 2010/2011 er det planen at flytte skolen til Holmen i Kø-
benhavn på baggrund af en politisk beslutning om at samlokalisere Kunstakademiets Arkitektsko-
le og Danmarks Designskole. Designuddannelsen kommer dermed til at ligge dør om dør med 
andre kreative uddannelser i et dynamisk uddannelsescentrum med kreativitet og innovation. Pr. 
1. januar 2010 er Danmarks Designskole og Glas- og Keramikskolen på Bornholm fusioneret til 
én institution under Kulturministeriet med navnet Danmarks Designskole. Fusionen sker efter 
mange års samarbejde, og efter at Folketinget i december enstemmigt vedtog lovforslaget. I for-
længelse af denne fusion forventes Danmarks Designskole og Kunstakademiets Arkitektskole at 
fusionere i 2011 på baggrund af et politisk forslag om at skabe et stærkt fagligt miljø og optime-
re ressourcerne på uddannelsesstederne. 

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 Studieordning for grunduddan-
nelsen i design ved Danmarks Designskole: 
 
Viden 

• har viden om designfeltets centrale begreber, teorier og metoder; alment og inden for en 
valgt specialisering 

• kan forstå og reflektere over teorier og metoder; alment og i forhold til specialiseret design-
praksis 

 
Færdigheder 

• kan formgive og visualisere designforslag 
• kan anvende relevante materialer og teknologier 
• kan formulere, analysere og vurdere designfaglige problemstillinger i et designprojekt med 

henblik på at træffe og begrunde beslutninger 
• kan formidle designfaglige problemstillinger og løsningsmodeller mundtligt og skriftligt til de-

signere og almen-kyndige 
 
Kompetencer 

• kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdssammen-
hænge 

• selvstændigt og med en professionel tilgang kan indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde 
• kan identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige miljøer 
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Kandidatuddannelsens mål for læringsudbytte 
Akkrediteringsvurderingen er foretaget på baggrund af de mål for læringsudbytte som aktuelt 
gælder for kandidatuddannelsen, og som fremgår her, citeret fra Studieordning for overbyg-
ningsuddannelsen i design ved Danmarks Designskole: 
 
Viden 

• har viden om designfaglige teorier og metoder, som er baseret på international anerkendt 
forskning og udviklingsvirksomhed 

• kan forstå og forholde dig kritisk til designområdets viden og på dette grundlag kan identifi-
cere designfaglige problemstillinger 

 
Færdigheder 

• kan formgive og visualisere designforslag samt abstrahere over form 
• kan mestre materialer og teknologier inden for en valgt specialisering 
• selvstændigt, systematisk og kritisk kan formulere og analysere designfaglige problemstillinger 
• kan vurdere og vælge blandt designfaglige metoder og redskaber 
• kan udvikle nye analyse- og løsningsmodeller med henblik på selvstændigt at træffe og be-

grunde designfaglige beslutninger 
• kan formidle og diskutere professionelle problemstillinger og løsningsmodeller mundtligt og 

skriftligt til både fagfæller og almenkyndige 
 
Kompetencer 

• kan styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter 
nye løsningsmodeller og fornyelse af form 

• selvstændigt og med en professionel tilgang kan igangsætte og gennemføre fagligt såvel som 
tværfagligt samarbejde 

• kan påtage dig professionelt ansvar og arbejde inden for givne tidsrammer og under hensyn 
til kvalitetskrav (projektstyring) 

• kan tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering som designer. 
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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 opfyldt. 

 

Begrundelse for vurderingerne: 

Gælder for både bachelor- og kandidatuddannelsen 

Ekspertpanelet vurderer at designskolen har kontakt med et felt af aftagere som overordnet set 
er dækkende for de beskæftigelsesområder uddannelserne retter sig mod. Designskolen rede-
gør for at uddannelsernes beskæftigelsesområder ud over designområdet omfatter andre bran-
cher, herunder den offentlige sektor, med behov for dimittender med viden, kompetencer og 
færdigheder inden for formgivning, kunstneriske problemstillinger, design, innovation og forsk-
ning.  
 
Designskolen har et aftagerpanel som består af en formand og seks medlemmer som repræsen-
terer aftagerne og uddannelsernes faglige specialer. Aftagerpanelet er nedsat i efteråret 2009 
og skal mødes fire gange årligt. Det første møde blev holdt i januar 2010. Aftagerpanelets op-
gave er at rådgive rektor om uddannelsernes kvalitet og relevans, om udvikling af eksisterende 
og nye uddannelser og om udvikling af nye undervisnings- og prøveformer. Formanden for af-
tagerpanelet vil desuden deltage på skolerådsmøder mindst to gange årligt. Ekspertpanelet vur-
derer at aftagerpanelets sammensætning afspejler designskolens primære typer af aftagere og 
uddannelsernes faglige specialer. Ekspertpanelet bemærker dog at det er en udfordring at dæk-
ke et så bredt sammensat beskæftigelsesområde med syv medlemmer.  
 
Derudover har designskolen bl.a. kontakt til aftagere gennem en uddannelsesvejlederordning, 
gennem praktikforløb på kandidatuddannelsen, gennem møder med censorer og gennem virk-
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somhedssamarbejder i løbet af uddannelserne, herunder projekter hvor aftagere besøger de-
signskolen og giver kritik på de studerendes projekter. Ledelse og undervisere deltager i messer 
og konkurrencer hvor de mødes med aftagere, og designskolen har planer om at lave forsker-
klynger som tager udgangspunkt i brancheområder og designskolens nuværende specialer. 
 
Under besøget fremgik det af interview med aftagere og dimittender at aftagerne er tilfredse 
med den kontakt de har med designskolen og at de oplever at der er imødekommenhed over 
for deres forslag til udvikling af uddannelserne. Enkelte fremhævede at det er en personbåret 
kontakt. 
 
Ekspertpanelet vurderer at designskolen har en tilfredsstillende kontakt med uddannelsernes 
dimittender. Hvert andet år gennemføres en dimittendundersøgelse. Der er gennemført fire un-
dersøgelser siden 2004; den seneste undersøgelse er fra december 2008 og dækker dimittender 
fra 2007 og 2008. Den blev gennemført som en online spørgeskemaundersøgelse og havde en 
svarprocent på 55. Følgende temaer indgik i undersøgelsen: 
• Graden af brancherelevant beskæftigelse 
• Graden af beskæftigelse 
• Hastigheden af indtrængning på arbejdsmarkedet 
• Ændringer i ledighedstallene 
• De kompetencer dimittenderne anvender hyppigst i deres job 
• Effekten af erhvervssamarbejder i studietiden – herunder praktikophold 
• Efterlysning af kompetencer og jobinitiativer. 
 
Som et resultat af undersøgelsen og af dimittendernes ønske om en tættere tilknytning til de-
signskolen, er designskolen ved at undersøge muligheden for at etablere en alumneforening. Et 
andet resultat af undersøgelsen er en juridisk rådgivningstjeneste kaldet Designvagt. Her kan 
studerende og dimittender en gang om måneden få gratis temaundervisning og rådgivning i fx 
ophavsret og varemærkeregistrering. 
 
Derudover sker kontakten med dimittender bl.a. gennem designskolens hjemmeside, månedlige 
nyhedsbreve, arrangementer, udstillinger og åbne forelæsninger. Dertil kommer en uformel 
kontakt mellem dimittender, undervisere og centerledere inden for specialeområderne. Under 
besøget fremgik det fx af interviewet med underviserne at på Beklædningsdesign beholder de 
dimittendernes e-mail-adresser og videreformidler jobtilbud. Dimittenderne besøger også de-
signskolen og fortæller om deres beskæftigelse, fx om erfaringer med at starte egen virksom-
hed. Underviserne bruger også dimittender til at finde gæstelærere. Under besøget fremgik det 
af interviewet med aftagere og dimittender at de vurderer at den uformelle kontakt til design-
skolen gennem personlige relationer fungerer godt. Ekspertpanelet vurderer på den baggrund 
at der er løbende, uformel kontakt med dimittenderne. 
 
Ekspertpanelet vurderer at de tilbagemeldinger som designskolen får fra aftagere og dimitten-
der bruges til at sikre uddannelsernes relevans. Det sker fx ved at ledelsen behandler den viden 
som kommer gennem dimittendundersøgelser, uddannelsesvejlederordningen og aftagerpane-
let. Under besøget fremgik det af interviewet med ledelsen at institutionens relativt lille størrelse 
og den gode kontakt mellem ledelse og undervisere gør det muligt løbende at viderekommuni-
kere input fra aftagere og dimittender. Der er flere eksempler på at designskolen har brugt vi-
den indhentet fra aftagere til at udvikle uddannelserne. Fx har designskolen indledt et samar-
bejde med Copenhagen Business School hvor studerende fra de to institutioner kan samarbejde 
om forretningsplaner ud fra de designstuderendes cases, som opfølgning på at aftagere har ef-
terspurgt forretningskompetencer hos dimittenderne. 
 
Ekspertpanelet bemærker at det er væsentligt at den planlagte systematik i kontakten med af-
tagerne, fx møder med aftagerpanelet, bliver en realitet for at den indhentede viden kan bruges 
til at sikre uddannelsernes relevans. Fx kunne en sådan systematisk kontakt indebære en afta-
gerundersøgelse med kontakt til et bredere felt af aftagere end det er muligt for de syv med-
lemmer af aftagerpanelet at repræsentere.  
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Dokumentation:  

Institutionens redegørelse for kriterium 1, interview med ledelse, aftagere og dimittender under 
institutionsbesøg og følgende bilag: 
• Bilag 3: Studieordning for overbygningsuddannelsen i design ved Danmarks Designskole 1. 

september 2006 med ændringer 1. februar 2009 
• Bilag 16: Online specialebeskrivelse Danmarks Designskole 
• Bilag 17: Resultatkontrakt Danmarks Designskole 2007-2010 
• Bilag 18: Danmarks Designskoles Aftagerpanel 
• Bilag 19: Information om uddannelsesvejlederordningen 
• Bilag 20: Beskæftigelsesrapport 2008. Danmarks Designskoles dimittendundersøgelse 2008 
• Bilag 21: Notat om praktikordningen på Danmarks Designskole, 2006-2009 
• Bilag 22: Eksempler på virksomhedssamarbejde 2008-2010, oversigt 
• Bilag 23: Eksempler på virksomhedssamarbejde 2008-2010, beskrivelser 
• Bilag 24: Online afgangsprofiler 
• Bilag 25: designskolen Eksternt nyhedsbrev, nov. 2009 
• Bilag 26: designskolen Eksternt nyhedsbrev, dec. 2009 
• Bilag 27: Designvagt 
• Bilag 28: Mode og forretningssans – om samarbejdet mellem danske designuddannelser og 

erhvervslivet. 
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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 designskolens redegørelse fremgår det at meget få studerende afslut-
ter uddannelsen efter bachelorgraden, og at ca. 90 % af dimittenderne fra bacheloruddannelsen 
fortsætter på kandidatuddannelsen. 
 
Gælder kun for kandidatuddannelsen 

Ekspertpanelet vurderer at dimittenderne fra bachelor- og kandidatuddannelsen i tilstrækkeligt 
omfang er i beskæftigelse. Ifølge den årlige beskæftigelsesundersøgelse gennemført af Danmarks 
Statistik i samarbejde med Kulturministeriets Rektorer var beskæftigelsesgraden 81 % i 2008 
mod 74 % i 2007. Tallene dækker over dimittender (fra en tiårig periode) der er i fuld eller næ-
sten fuld beskæftigelse (1-20 % ledighed). Tallene fra Danmarks Statistik angiver antallet af di-
mittender der har bopæl i Danmark pr. 1.1.2008 og ikke er under uddannelse. Det skal bemær-
kes at beskæftigelsestallene fra Danmarks Statistik ikke indeholder oplysninger om beskæftigel-
sens relevans, hvorfor denne dimension ikke er indgået i ekspertpanelets vurdering af kriteriet. 
Dog har designskolen i sin dimittendundersøgelse fra 2008 spurgt dimittenderne om uddannel-
sen er relevant for deres beskæftigelse. Af dimittendundersøgelsen fremgår det at mere end ni 
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ud af ti svarer ”ja” til at deres uddannelse er relevant for deres beskæftigelse. Der er dog en lille 
afvigelse når det gælder Industriel Design, hvor to ud af ni har svaret ”nej”. 
 
Designskolen redegør for at ledighedstallene varierer afhængigt af specialerne, og at de forholds-
vis lave ledighedsgrader skal ses i lyset af at opgørelsen er foretaget for de seneste ti årgange. 
Ledigheden er størst blandt nyuddannede dimittender og falder i takt med den tid dimittenderne 
har været på arbejdsmarkedet.  
 
Gælder for både bachelor- og kandidatuddannelsen 

Ekspertpanelet vurderer at designskolen på tilfredsstillende vis arbejder med at fremme de stude-
rendes overgang til arbejdsmarkedet, bl.a. gennem erhvervsvejledning som primært gennemføres 
gennem uddannelsesvejlederordningen som blev iværksat i 2008. Hver studerende får tilknyttet 
en fast vejleder med erfaring fra designbranchen. Under besøget fremgik det af interviewet med 
ledelsen at ca. 60 % af vejlederne er eksterne og ca. 40 % interne. Det fremgik desuden af inter-
viewet med de studerende at de studerende har gode erfaringer med uddannelsesvejlederne, en-
kelte bemærkede dog at resultatet afhænger af om der er et godt match mellem vejlederen og 
den studerende, og at de studerende ofte selv skal opsøge eller kontakte vejlederne.  
 
Erhvervsvejledning gennemføres også som en del af undervisningen med undervisere der sidelø-
bende med deres ansættelse på designskolen er tilknyttet erhvervslivet, og gæsteundervisere fra 
erhvervslivet. Der er desuden obligatoriske kurser på kandidatuddannelsen i designjura, forret-
ningsplan, iværksætteri og innovation samt projektledelse hvor de studerende kan stifte bekendt-
skab med de forskellige erhvervsdimensioner af designuddannelsen. Derudover vælger en stor del 
af de studerende på kandidatuddannelsen at gennemføre et praktikophold som giver indblik i er-
hvervet og kontakter til mulig senere beskæftigelse. 
 
Ekspertpanelet vurderer at designskolen arbejder med at fremme de studerendes overgang til ar-
bejdsmarkedet ved at markedsføre uddannelserne og dimittenderne over for aftagere i tilfredsstil-
lende omfang, bl.a. via designskolens hjemmeside, i nyhedsbreve og gennem pressearbejde. Un-
der uddannelsen har de studerende mulighed for at samarbejde med virksomheder og organisa-
tioner og for at deltage i fagspecifikke messer og udstillinger hvor aftagere også deltager. I for-
bindelse med de to årlige afgange oprettes der desuden profiler for hver dimittend på designsko-
lens hjemmeside med beskrivelser og billeder af dimittendens afgangsprojekt, cv og kontaktop-
lysninger. Derudover profileres dimittenderne i afgangskataloger, udstillinger, modeshow og den 
årlige afgangsudstilling.  
 
Dokumentation:  

Institutionens redegørelse for kriterium 2, 12 og 13, interview med ledelse og studerende under 
institutionsbesøg, supplerende dokumentation og følgende bilag: 
• Bilag 20: Beskæftigelsesrapport 2008. Danmarks Designskoles dimittendundersøgelse 2008 
• Bilag 21: Notat om praktikordningen på Danmarks Designskole, 2006-2009 
• Bilag 23: Eksempler på virksomhedssamarbejde 2008-2010, beskrivelser 
• Bilag 24: Online afgangsprofiler 
• Bilag 25: designskolen Eksternt nyhedsbrev, nov. 2009 
• Bilag 26: designskolen Eksternt nyhedsbrev, dec. 2009 
• Bilag 27: Designvagt 
• Bilag 29: Beskæftigelsesrapport 2009. Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannel-

ser under Kulturministeriet. Kulturministeriets Rektorer 2009 
• Bilag 30: Beskæftigelsesrapport 2008. Dimittender fra de kulturelle uddannelser under Kul-

turministeriet. Kulturministeriets Rektorer 2008 
• Bilag 31: Danmarks Designskoles beskæftigelsesrapport 2005 
• Bilag 32: Q&A - Danmarks Designskoles afgangsudstilling 2009 
• Bilag 33: Optagelsesbrochure 2010. 
 

 



 

Bachelor- og kandidatuddannelsen i design ved Danmarks Designskole 20 
 

 

 

 
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. Ekspertpanelet vurderer dette på baggrund af de mål for læringsudbytte der er 
beskrevet i studieordningen for bacheloruddannelsen, sammenholdt med gradstypebeskrivelsen 
for en bachelorgrad fra videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner i den danske kvalifi-
kationsramme for videregående uddannelser. Gradstypebeskrivelserne for de kunstneriske bache-
lor-, kandidat- og masteruddannelser er vedtaget som et tillæg til den generelle danske kvalifika-
tionsramme.  
 
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. Ekspertpanelet vurderer dette på baggrund af de mål for læringsudbytte der er 
beskrevet i studieordningen for kandidatuddannelsen, sammenholdt med gradstypebeskrivelsen 
for en kandidatgrad fra videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner i den danske kvalifi-
kationsramme for videregående uddannelser. Gradstypebeskrivelserne for de kunstneriske bache-
lor-, kandidat- og masteruddannelser er vedtaget som et tillæg til den generelle danske kvalifika-
tionsramme. 
 
Gælder for både bachelor- og kandidatuddannelsen 

Hvad angår både bachelor- og kandidatuddannelsens mål for læringsudbytte, bemærker ekspert-
panelet at de er formuleret på et overordnet niveau som ikke giver de studerende et klart billede 
af hvilken viden, færdigheder og kompetencer en dimittend skal opnå. Dette forhold har dog ik-
ke haft betydning for ekspertpanelets vurdering af kriteriets opfyldelse, da det ikke er direkte for-
bundet med niveauerne for mål for læringsudbytte. 
 
Dokumentation:  

Institutionens redegørelse for kriterium 3 og følgende bilag: 
• Bilag 2: Studieordning for grunduddannelsen i design ved Danmarks Designskole (designsko-

len) 1. september 2006 med ændringer 1. september 2008 
• Bilag 3: Studieordning for overbygningsuddannelsen i design ved Danmarks Designskole 1. 
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september 2006 med ændringer 1. februar 2009 
• Bilag 34: Studieordning, Grunduddannelsen ved Danmarks Designskole, 2003/2004 
• Bilag 35: Studieordning for designuddannelsens grunduddannelse, september 2006 
• Bilag 36: Studieordning for designuddannelsens overbygningsuddannelse, september 2006 
• Bilag 37: Studienævnets indstilling til skolerådet af den 2. april 2007 Vedr. ny kvalifikations-

nøgle 
• Bilag 38: Kvalitetspolitik for uddannelser ved Danmarks Designskole, notat til Skolerå-

det/Studienævnet 2. april 2007 
• Bilag 39: Beskrivelser af bachelor-, kandidat- og mastergrad fra videregående kunstneriske 

uddannelsesinstitutioner i rammen for videregående grader i Danmark (typebeskrivelser). 
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Kriterium 4: Opbygning og indhold 

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

af de enkelte elementer på uddannelsen.” 

 
Uddybning  

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

Vurdering af bacheloruddannelsen: 

 

Kriteriet er opfyldt. 

 

Vurdering af kandidatuddannelsen: 

 

Kriteriet er opfyldt. 

 

Begrundelse for vurderingerne: 

Gælder kun for bacheloruddannelsen 

Ekspertpanelet vurderer at der er en tilfredsstillende sammenhæng mellem de overordnede mål 
for læringsudbytte der gælder for den samlede bacheloruddannelse, og læringsmålene for ud-
dannelsens elementer. Ekspertpanelet vurderer dette på baggrund af de overordnede mål for læ-
ringsudbytte for uddannelsen og målene for de tre studieelementer (designprojekter, designred-
skaber og designteori og -metode) som er beskrevet i studieordningen. Bacheloruddannelsen har 
været modulbaseret siden september 2008. Formålet med dette er at de studerende selv skal 
kunne sammensætte deres uddannelse og kombinere forskellige specialeområder, fx Møbel- og 
Rumdesign og Tekstildesign med henblik på speciale i møbeltekstiler, eller tone deres specialer i 
en bestemt retning. De studerende kan vælge mellem et bredt udvalg af moduler inden for hvert 
af de tre studieelementer. Spredningskravet mellem studieelementerne er 25 % designteori og -
metode, 25 % designredskaber og 50 % designprojekter. Moduler varer mellem 1-10 uger og 
giver 1,5 ECTS-point pr. uge. Bacheloruddannelsens afsluttende eksamensprojekt er af ti ugers 
varighed.  
 
I løbet af bacheloruddannelsen skal den studerende opnå: 
• 75 ECTS-point inden for designprojekter, herunder et projekt på ti uger (15 ECTS-point) 
• 37,5 ECTS-point inden for designredskaber 
• 37,5 ECTS-point inden for designteori og -metode 
• 15 ECTS-point på valgfrie moduler  
• 15 ECTS-point i form af det afsluttende projekt. 
 
Ekspertpanelet vurderer at det faglige indhold i uddannelsens elementer er passende i forhold til 
de læringsmål der er beskrevet for dem. Designskolen har i tilfredsstillende grad redegjort for de 
tre studieelementer, herunder deres læringsmål og faglige indhold. 
 
På bacheloruddannelsens første år er modulerne med en enkelt undtagelse obligatoriske. Der er 



 

Bachelor- og kandidatuddannelsen i design ved Danmarks Designskole 23 
 

 

fire projektforløb på uddannelsens første år som dækker designskolens faglige specialeområder. 
På bacheloruddannelsens andet og tredje år vælger den studerende frit moduler svarende til i alt 
105 ECTS-point. De 105 ECTS-point skal spredes over studiets tre studieelementer på følgende 
måde: 45 ECTS-point tilhørende studieelementet designprojekter, 22,5 ECTS-point tilhørende 
studieelementet designteori og -metode og 22,5 ECTS-point tilhørende studieelementet design-
redskaber. Studerende på bacheloruddannelsens andet og tredje år har desuden mulighed for 
selv at placere 15 ECTS-point inden for et eller flere studieelementer, og endelig tilhører 15 ECTS-
point det afsluttende projekt. 
 
Gælder kun for kandidatuddannelsen 

Ekspertpanelet vurderer at der er en tilfredsstillende sammenhæng mellem de mål for læringsud-
bytte der er for bacheloruddannelsen, og læringsmålene for de enkelte elementer. Ekspertpanelet 
vurderer dette på baggrund af de overordnede mål for læringsudbytte for uddannelsen og måle-
ne for de tre studieelementer som er beskrevet i studieordningen. Ligesom bacheloruddannelsen 
har kandidatuddannelsen været modulbaseret siden september 2008. Formålet med dette er at 
de studerende selv skal kunne sammensætte deres uddannelse og kombinere forskellige specia-
leområder. Der er samme spredningskrav mellem de tre studieelementer som på bacheloruddan-
nelsen, nemlig 25 % designteori og -metode, 25 % designredskaber og 50 % designprojekter. 
Moduler varer mellem 1-10 uger og giver 1,5 ECTS-point pr. uge. Det afsluttende afgangsprojekt 
på kandidatuddannelsen varer 20 uger.  
 
I løbet af kandidatuddannelsen skal den studerende opnå: 
• 45 ECTS-point inden for designprojekter, herunder et projekt på ti uger (15 ECTS-point) 
• 22,5 ECTS-point inden for designredskaber 
• 22,5 ECTS-point inden for designteori og -metode 
• 30 ECTS-point i form af det afsluttende projekt. 
 
Den studerende vælger frit moduler svarende til i alt 82,5 ECTS-point. De 82,5 ECTS-point skal 
dog spredes over studiets tre studieelementer på følgende måde: 45 ECTS-point tilhørende stu-
dieelementet designprojekter. Den studerende kan frit vælge mellem specialeområdernes pro-
jektudbud på overbygningsniveau, og desuden kan den studerende vælge at lave selvvalgte pro-
jekter. Designprojekter kan være på op til ti ugers varighed, dog skal mindst et af de gennemfør-
te projekter på kandidatuddannelsen være af ti ugers varighed. 22,5 ECTS-point tilhører studie-
elementet designteori og -metode. Den studerende kan på kandidatuddannelsen frit vælge mel-
lem uddannelsens udbud inden for designteori og -metode, og derudover kan den studerende 
vælge at arbejde med selvformulerede temaer. 15 ECTS-point tilhører designredskaber. Heraf er 
de 7,5 ECTS-point valgfrie, mens andre 7,5 ECTS-point er obligatoriske og omfatter de i alt fem 
erhvervsforberedende kurser designjura, forretningsplan, iværksætteri og innovation, projektle-
delse og præsentationsteknik. Det afsluttende projekt er på 30 ECTS-point.  
 
Ekspertpanelet vurderer at det faglige indhold i uddannelsens elementer er passende i forhold til 
de læringsmål der er beskrevet for dem. Designskolen har i tilfredsstillende grad redegjort for de 
tre studieelementer, herunder deres læringsmål og faglige indhold. 
 

Gælder for både bachelor- og kandidatuddannelsen 

Ekspertpanelet vurderer at læringsmålene for de tre studieelementer i studieordningerne er for-
muleret på et overordnet niveau. Designskolen redegør for at beskrivelserne af læringsmål for 
studieelementerne i studieordningerne for henholdsvis bachelor- og kandidatuddannelsen i høj 
grad er ens, men redegør for at forskellen ligger i graden af kompleksitet og kravene til præcision 
som gradvis øges gennem uddannelsen. På besøget fremgik det af interviewet med underviserne 
at læringsmålene uddybes i modulbeskrivelserne og i de konkrete uddannelsesplaner. Ekspertpa-
nelet vurderer at de overordnede læringsmål er en mindre svaghed som dog ikke har betydning 
for vurderingen af kriteriet som opfyldt. 
 
Ekspertpanelet vurderer at progressionen i de modulopbyggede uddannelser sikres gennem de 
fastlagte spredningskrav. Derudover er bacheloruddannelsens første år tilrettelagt så størstedelen 
af modulerne er obligatoriske. De studerende bliver desuden tilbudt vejledning i at planlægge 
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studieforløb og vælge moduler. Uddannelsesplanerne beskriver det faglige indhold i forløb inden 
for uddannelsens ni specialeområder. Under besøget fremgik det af interviewet med underviserne 
at uddannelsernes modulstruktur har den fordel at den giver de studerende mulighed for at spe-
cialisere sig, men at den også er forbundet med udfordringer for de studerendes progression. 
Nogle undervisere har praktiseret at anbefale de studerende rækker af moduler som de vurderer 
er relevante. Af interviewet med ledelsen fremgik det at der er planer om at justere på modul-
strukturen så modulerne sættes sammen i længere forløb. Derudover fremhævede underviserne 
at uddannelsesplanerne er vigtige, og at de i øvrigt har et ønske om at målbeskrivelserne i studie-
ordningerne bliver mere konkrete.  
 
Under besøget fremgik det af interviewet med ledelsen at modulopbygningen er ved at blive eva-
lueret, og de foreløbige resultater viser at både undervisere og studerende efterlyser en højere 
grad af progression. Det er derfor planen at modulerne skal sættes sammen i færre og længere 
forløb på ti uger som følger uddannelsesplanerne. De studerende har dog også givet udtryk for 
at det frie valg mellem moduler giver mulighed for specialisering og bifag. Interviewet med de 
studerende bekræftede disse syn på de modulopbyggede uddannelser og flere af dem vurderede 
at vejledning i de forskellige modulers relevans kan være nødvendig. De studerende fremhævede 
imidlertid også at beskrivelserne af modulernes indhold m.m. på intranettet er blevet mere gen-
nemsigtige. Derudover gjorde de studerende opmærksom på at modulstrukturen giver udfor-
dringer i form af moduler der ikke bliver oprettet fordi der ikke er nok tilmeldte blandt de stude-
rende, moduler der er overbookede, eller moduler der ligger på uheldige tidspunkter. Endelig kan 
de studerendes faglige niveau være forskelligt. En studerende fortalte fx om et illustrationsmodul 
der var åbent for alle hvor nogle deltagere har gået på en relevant linje i fire år, mens andre ikke 
har arbejdet med illustration før. Denne problemstilling er dog ikke entydig, da en overbygnings-
studerende fremhævede moduler på bacheloruddannelsesniveau der havde været relevante. Eks-
pertpanelet vurderer at det er positivt at designskolen evaluerer modulstrukturen og planlægger 
at følge op med tiltag som understøtter de studerendes progression.  
 
Dokumentation:  

Institutionens redegørelse for kriterium 4, interview med ledelse, undervisere og studerende un-
der institutionsbesøg, supplerende dokumentation og følgende bilag: 
• Bilag 2: Studieordning for grunduddannelsen i design ved Danmarks Designskole (designsko-

len) 1. september 2006 med ændringer 1. september 2008 
• Bilag 3: Studieordning for overbygningsuddannelsen i design ved Danmarks Designskole 1. 

september 2006 med ændringer 1. februar 2009 
• Bilag 11: Principper for modulbaseret uddannelse samt generelle retningslinjer for praktisk 

implementering, april 2008 
• Bilag 40: Oversigt over grunduddannelsens 1. og 2. semester 
• Bilag 41: Uddannelsesplaner 2009. 
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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 for både bachelor- og kandidatuddannelsen 

Ekspertpanelet vurderer at underviserne på bachelor- og kandidatuddannelsen anvender under-
visnings- og arbejdsformer der er relevante i forhold til uddannelsens indhold og de mål for læ-
ringsudbytte de studerende skal opnå. Dog bemærker ekspertpanelet at det ikke på baggrund af 
designskolens redegørelse er helt tydeligt hvilke undervisnings- og arbejdsformer der fremmer 
hvilke mål for læringsudbytte. Dette vurderes dog som en mindre svaghed. Designskolen redegør 
for at følgende undervisnings- og arbejdsformer anvendes på bachelor- og kandidatuddannelsen: 
• Projektarbejde 
• Kurser 
• Forelæsninger 
• Praktiske og teoretiske øvelser 
• Mundtlige fremlæggelser 
• Vejledning 
• Workshopper 
• Seminarer 
• Gennemgange med kritik af de studerendes arbejde. 
 
Projektarbejde er den centrale undervisningsform. Projektarbejde understøtter målet om at de 
studerende arbejder selvstændigt med idégenerering og problem- og løsningsformulering og ud-
vikler samarbejdsevner.  
 
Ekspertpanelet vurderer at det er en styrke at underviserne har frihed til at vælge undervisnings- 
og arbejdsformer. Under besøget fremgik det af interviewet med de studerende at de er tilfredse 
med undervisnings- og arbejdsformerne. Et projektforløb hvor der er både en teoriunderviser og 
en projektunderviser blev fremhævet som positivt pga. blandingen mellem forelæsninger i teori 
og projektarbejde og fordi begge undervisere fungerer som vejledere.  
 
Designskolen redegør for at der er to forskellige pædagogiske traditioner på skolen båret af to 
forskellige undervisergrupper, de akademisk uddannede undervisere og gæstelærere og løst an-
satte forankret i praksis. De akademisk uddannede undervisere har haft pædagogiske undervis-
ningsforløb i forbindelse med deres forskeruddannelser hvor de har mødt en pædagogisk traditi-
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on som er anderledes end den mere fagorienterede pædagogiske tradition som gruppen af gæ-
stelærere og løst ansatte er bærere af. Det er en udfordring at integrere de to pædagogiske tradi-
tioner, og designskolen redegør for at der bruges meget energi på at eksplicitere og italesætte de 
pædagogiske former og beslutte om et bestemt fagligt stof fx bedst tilrettelægges som et kursus 
eller som projektarbejde. 
 
Dokumentation:  

Institutionens redegørelse for kriterium 5 og 10, interview med studerende under institutionsbe-
søg, supplerende dokumentation og følgende bilag: 
• Bilag 2: Studieordning for grunduddannelsen i design ved Danmarks Designskole (designsko-

len) 1. september 2006 med ændringer 1. september 2008 
• Bilag 3: Studieordning for overbygningsuddannelsen i design ved Danmarks Designskole 1. 

september 2006 med ændringer 1. februar 2009. 
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Kriterium 6: Bedømmelsesformer 

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

de har realiseret uddannelsens mål for læringsudbytte.” 

 
Uddybning  

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

Vurdering af bacheloruddannelsen: 

 

Kriteriet er opfyldt. 

 

Vurdering af kandidatuddannelsen: 

 

Kriteriet er opfyldt. 

 

Begrundelse for vurderingerne: 

Gælder kun for bacheloruddannelsen 

Ekspertpanelet vurderer at de bedømmelses- og evalueringsformer der anvendes på bachelorud-
dannelsen, er velegnede til at give et tilstrækkeligt dækkende billede af om de studerende har 
opnået bacheloruddannelsens mål for læringsudbytte. Ekspertpanelet vurderer at dette bl.a. bli-
ver sikret ved at bedømmelserne tager udgangspunkt i konkrete målbeskrivelser som de stude-
rende har kendskab til. Designskolen redegør for at hvert modul bedømmes ved sin afslutning.  
 
Ved de tre studieelementer, designprojekter, designredskaber og designteori og –metode, benyt-
tes forskellige bedømmelsesformer. Studieelementet designredskaber bedømmes “bestået/ikke-
bestået”. Den studerende består ved aktiv, tilfredsstillende deltagelse inkl. aflevering af evt. stille-
de opgaver undervejs i forløbet, og bedømmelsen foretages af den ansvarlige underviser. Design-
projekter bedømmes ved mundtlig eksamen, og der gives karakter efter 7-trins-skalaen. Projekter 
på mellem 1,5 og 6 ECTS-point bedømmes uden censur, mens der ved projekter på mellem 7,5 
og 15 ECTS-point afleveres en projektrapport inden eksamen. Projekter på 7,5 ECTS-point be-
dømmes ved intern censur. Projekter på 15 ECTS-point bedømmes ved ekstern censur. På første 
år er eksamen i designteori og -metode en bunden skriftlig opgave af otte dages varighed. Be-
dømmelsen foretages ved ekstern censur, og der gives karakter efter 7-trins-skalaen. På bache-
loruddannelsens andet og tredje år kan den studerende vælge mellem en mundtlig eksamen med 
synopsis eller en skriftlig opgave. Bedømmelsen foretages ved intern censur, og der gives karakter 
efter 7-trins-skalaen. Det afsluttende projekt på bacheloruddannelsen bedømmes ved en mundt-
lig eksamen med projektrapport. Bedømmelsen foretages ved intern censur, og der gives karakter 
efter 7-trins-skalaen. 
 
Ekspertpanelet vurderer at designskolen på en tilfredsstillende måde har redegjort for hvilke mål 
for læringsudbytte der bliver dækket af hvilke bedømmelses- og evalueringsformer.  
 
Gælder kun for kandidatuddannelsen 

Ekspertpanelet vurderer at de bedømmelses- og evalueringsformer der anvendes på kandidatud-
dannelsen, er velegnede til at give et tilstrækkeligt dækkende billede af om de studerende har 
opnået bacheloruddannelsens mål for læringsudbytte. Designskolen redegør for at hvert modul 
bedømmes når det afsluttes. Der bruges forskellige bedømmelsesformer for moduler tilhørende 
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de tre studieelementer designprojekter, designredskaber og designteori og -metode. 
 
Hvert modul bedømmes ved sin afslutning. Ligesom på bacheloruddannelsen benyttes der for-
skellige bedømmelsesformer på de tre studieelementer designprojekter, designteori og - 
metode og designredskaber. Moduler tilhørende designprojekter bedømmes ved mundtlig eksa-
men. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen. Projekter mellem 1,5 og 6 ECTS-point bedømmes 
uden censur. Ved projekter mellem 7,5 og 15 ECTS-point afleveres en projektrapport inden ek-
samen. Projekter på 7,5 ECTS-point bedømmes med intern censur. Projekter på 15 ECTS-point 
bedømmes ved ekstern censur. Moduler tilhørende designredskaber bedømmes ”bestået/ikke-
bestået”. Den studerende består ved aktiv, tilfredsstillende deltagelse, herunder aflevering af evt. 
stillede opgaver, og bedømmelsen foretages af den ansvarlige underviser. Ved kurser i designteori 
og -metode på 7,5 ECTS-point kan den studerende vælge mellem en mundtlig eksamen med sy-
nopsis eller en skriftlig opgave. Bedømmelsen foretages ved intern censur, og der gives karakter 
efter 7-trins-skalaen. Ved kurser i designteori og -metode på 15 ECTS-point afleveres en skriftlig 
opgave som bedømmes efter 7-trins-skalaen med ekstern censur. Afgangsprojektet på kandidat-
uddannelsen prøves ved mundtlig eksamen baseret på en designløsning, en projektrapport, rele-
vant dokumentation og den studerendes mundtlige fremlæggelse. Projektet bedømmes ved eks-
tern censur, og der gives karakter efter 7-trins-skalaen. 
 
Ekspertpanelet vurderer at designskolen på en tilfredsstillende måde har redegjort for hvilke mål 
for læringsudbytte der bliver dækket af hvilke bedømmelses- og evalueringsformer. 
 
Dokumentation:  

Institutionens redegørelse for kriterium 6 og følgende bilag: 
• Bilag 2: Studieordning for grunduddannelsen i design ved Danmarks Designskole (designsko-

len) 1. september 2006 med ændringer 1. september 2008 
• Bilag 3: Studieordning for overbygningsuddannelsen i design ved Danmarks Designskole 1. 

september 2006 med ændringer 1. februar 2009 
• Bilag 42: Retningslinjer - Afsluttende projekt, Grunduddannelsen 
• Bilag 43: Retningslinjer for afgangseksamenen. 
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Kriterium 7: Internationalisering 

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

sens mål for læringsudbytte.” 

 
Uddybning  

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

Vurdering af bacheloruddannelsen: 

 

Kriteriet er opfyldt. 

 

Vurdering af kandidatuddannelsen: 

 

Kriteriet er opfyldt. 

 

Begrundelse for vurderingerne: 

Gælder for både bachelor- og kandidatuddannelsen 

Ekspertpanelet vurderer at designskolens internationaliseringsaktiviteter giver de studerende ind-
sigt i uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder i udlandet og er med til at skabe et internatio-
nalt studiemiljø på designskolen i overensstemmelse med målene for læringsudbytte.  
 
Designskolen har udvekslingsaftaler med 68 institutioner i hele verden. Det er for nylig også ble-
vet muligt at tage på udvekslingsophold på bacheloruddannelsen. Ifølge designskolens redegørel-
se ser tallene for udvekslingsstuderende sådan ud:  
 

 Indrejsende studerende Udrejsende studerende 

2007/08 60 27 

2008/09 61 20 

2009/10 76 33 

 

Ekspertpanelet bemærker at antallet af danske studerende som tager på udvekslingsophold, ikke 
er så højt, mens flere udenlandske studerende kommer til designskolen. 
 
Al undervisning på designskolen kan udbydes på engelsk, og al information på hjemmesiden fin-
des på engelsk. Desuden er der tilbud til underviserne om efteruddannelse i engelsk. Ekspertpa-
nelet vurderer at det er fremmende for skabelsen af et internationalt studiemiljø. 
 
Udveksling af undervisere er et nyt fokusområde for designskolen. I 2009 har to undervisere be-
søgt Hochschule Augsburg via Erasmus-programmet for at undervise på en workshop tilrettelagt 
af de to institutioner i fællesskab og for studerende fra begge institutioner. Ud over decideret ud-
veksling af undervisere via Erasmus er der andre former for udveksling: Det er en generel praksis 
at designskolens ph.d.-studerende kan tage et udlandsophold som en del af forskningsperiodens 
aktiviteter, ligesom forskere kan opholde sig en periode i udlandet og være tilknyttet et uden-
landsk universitet. Flere af skolens ansatte fungerer desuden som gæsteundervisere på forskellige 
udenlandske uddannelser inden for kunst, design og arkitektur. 
 
Derudover vurderer ekspertpanelet at designskolens internationale netværk og samarbejde skaber 
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gode muligheder for at invitere udenlandske undervisere og forelæsere til designskolen og også 
på den måde inddrage international viden. Designskolen er bl.a. en del af det internationale net-
værk Cumulus og af Cirrus som er et netværk bestående af 22 skandinaviske design-, arkitekt- og 
kunstskoler. 
 
Dokumentation:  

Institutionens redegørelse for kriterium 7 og følgende bilag: 
• Bilag 17: Resultatkontrakt Danmarks Designskole 2007-2010 
• Bilag 23: Eksempler på virksomhedssamarbejde 2008-2010, beskrivelser 
• Bilag 44: Danmarks Designskoles internationaliseringspolitik 
• Bilag 45: Beskrivelse af kurset i News Design and Information Graphics, Augsburg 
• Bilag 46: Beskrivelse af CIID 
• Bilag 47: Oversigt over internationale gæsteforelæsere 
• Bilag 48: Beskrivelser af internationale gæsteforelæsere 
• Bilag 49: CV’er på skolens fastansatte undervisere, værkstedsledere og forskere 
• Bilag 50: Udvekslingssamarbejdsinstitutioner 
• Bilag 51: Danmarks Designskoles kursusplan for Studieskolen 
• Bilag 52: Needs analysis: eksempel på behovsanalyse udført af Studieskolens lærere 
• Bilag 53: Midtvejsevaluering: eksempel på midtvejsevaluering udført af Studieskolen. 
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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 delvist opfyldt. 

 

Vurdering af kandidatuddannelsen: 

 

Kriteriet er delvist opfyldt. 

 

Begrundelse for vurderingerne: 

Samlet set – gælder for både bachelor- og kandidatuddannelsen 

Ekspertpanelet vurderer at designskolen i en vis udstrækning råder over fysiske faciliteter og ma-
terielle ressourcer som understøtter at de studerende realiserer målene for læringsudbytte. Eks-
pertpanelet vurderer dog at fordelingen af studiepladser ikke fungerer tilfredsstillende, og at 
værkstedsfaciliteternes kapacitet er for lille. Det betyder at bachelor- og kandidatuddannelsens 
fysiske rammer og materielle ressourcer ikke er tilstrækkelige til at de studerende fuldt ud kan 
opnå uddannelsernes mål for læringsudbytte, og derfor er kriteriet kun delvist opfyldt.  
 
Uddybning – gælder for både bachelor- og kandidatuddannelsen 

Af designskolens redegørelse fremgår det at designskolen i løbet af de seneste fire-fem år har 
gennemført en istandsættelses- og fortætningsproces hvor bygningsarealet er blevet reduceret 
med 25 %. Omlægningen har især haft konsekvenser for designskolens værksteder hvor tekstil-
værkstederne og keramikværkstederne er blevet reduceret.  
 
Designskolen råder over værksteder til specialeområderne, tegne- og croquis-sale, et printcenter, 
et fotostudie og et bibliotek. Af designskolens redegørelse fremgår det at der bl.a. er følgende 
udfordringer i forbindelse med de nuværende fysiske faciliteter og materielle ressourcer: nedslidte 
maskiner på strikkeværksted, trange lokaler i glasværksted, moderne værktøj som fx lasercuttere 
efterspørges, manglende selvstændige undervisnings- og vejledningslokaler til specialområdet De-
sign til Digitale Medier, for mange brugere af tekstiltryk-værksted, nedslidt syværksted, manglen-
de plastværksted (i stedet samarbejdsaftale med Kunstakademiets Billedkunstskoler om benyttel-
se af deres værksteder).  
 
Af designskolens redegørelse fremgår det at fordi underviserne forventes at udføre kunstnerisk 
udviklingsarbejde, er efterspørgslen efter værkstedsfaciliteter større end kapaciteten. Hvad angår 
værkstedsfaciliteter, fremgik det af interviewet med de studerende at flere oplever at værksteds-
faciliteternes kapacitet er for lille. De studerende på Tekstildesign oplever fx at deres værksteder 
nærmest er blevet halveret, og at kurser kan lægge beslag på maskiner.  
 
Ekspertpanelet vurderer det som en væsentlig svaghed at der ikke er studiepladser til alle stude-
rende. Af designskolens redegørelse fremgår det at reduktionen af bygningsarealet og indførel-
sen af de modulbaserede uddannelser har ført til problemer med tildeling og indretning af gode 
studiepladser. På besøget fremgik det af interview med de studerende at der ikke er faste studie-
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pladser til alle. Det betyder blandt andet at det sværere at samarbejde i forhold til projekter når 
man ikke sidder sammen. Flere studerende fremhævede de manglende faste studiepladser som et 
stort problem, da de savner det tætte forhold en klasse kan give og den vejledning man tidligere 
fik fra de studerende man sad sammen med. Det fremgik også at der er en sammenhæng mel-
lem uddannelsernes modulstruktur og udfordringen med at finde studiepladser til de studerende. 
De studerende på første år har faste pladser i holdlokaler, mens de studerende på de øvrige år 
flytter plads ca. hver femte uge og har studiepladser med dem de går til modulundervisning 
sammen med. Nogle studerende bemærkede at der var ledige borde i deres lokale, og at det vir-
ker som om der mangler en tilstrækkelig koordinering. 
 
Dokumentation:  

Institutionens redegørelse for kriterium 8, interview med studerende under institutionsbesøg, 
rundvisning under besøget og følgende bilag: 
• Bilag 54: Beskrivelse af "Roland-Academy". 
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Kriterium 9: Kunstnerisk udviklingsvirksomhed, viden fra faglig praksis 
og forskning 

”a. Uddannelsen er baseret på: 

• kunstnerisk udviklingsvirksomhed og/eller 

• viden fra faglig praksis og/eller 

• forskning. 

 

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

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

ske kompetencer i overensstemmelse med uddannelsens mål for læringsudbytte. 

 

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

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

dannelsens mål for læringsudbytte. 

 

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

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

 

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

som hører til uddannelsen, af høj kvalitet.” 

 
Uddybning  

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

 

Kriteriet er opfyldt. 

 

Vurdering af kandidatuddannelsen: 

 

Kriteriet er opfyldt. 

 

Begrundelse for vurderingerne: 

Forud for akkrediteringsprocessen har Kulturministeriet udarbejdet en oversigt over videngrund-
laget for de videregående uddannelser under Kulturministeriet der beskriver hvilke videnelemen-
ter de forskellige uddannelsers videngrundlag baserer sig på. Af denne oversigt fremgår det at 
bachelor- og kandidatuddannelsen i design baserer sig på kunstnerisk udviklingsarbejde, viden fra 
faglig praksis og forskning. Ekspertpanelets vurdering af dette kriterium vil derfor tage udgangs-
punkt 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 oversigten 
over videngrundlaget for de videregående uddannelser under Kulturministeriet. Designskolen har 
redegjort grundigt for vægtningen af de tre videnelementer forskning, kunstnerisk udviklingsar-
bejde og viden fra faglig praksis i forhold til indholdet af de overordnede fagelementer og i for-
hold til undervisernes faglige og uddannelsesmæssige baggrund. Ekspertpanelet vurderer at der 
er en god vægtning mellem de tre videnelementer, og at undervisningen er tilrettelagt på en må-
de så flere videnelementer inddrages samtidigt. Ekspertpanelet vurderer at designskolens ledelse 
og undervisere gennemfører relevante aktiviteter og deltager i samarbejder der bidrager med vi-
den fra forskning, kunstnerisk udviklingsarbejde og faglig praksis. Ekspertpanelet vurderer desu-
den at viden fra disse aktiviteter på tilfredsstillende vis inddrages i undervisningen bl.a. gennem 
undervisernes faglige og uddannelsesmæssige baggrund og projekter og samarbejder. Ekspert-
panelet bemærker imidlertid på baggrund af designskolens redegørelse og interviewet med ledel-
sen under besøget at der synes at være behov for at udvikle en endnu mere dynamisk synergi 
mellem forskningen og det kunstneriske udviklingsarbejde på designskolen. 
 
Ekspertpanelet vurderer at viden fra faglig praksis indgår i uddannelsernes videngrundlag bl.a. 
ved at undervisere bidrager med viden fra deres egen designfaglige baggrund gennem sidelø-
bende aktiviteter eller karriereforløb. Derudover er samarbejde med virksomheder og organisatio-
ner en væsentlig kilde til viden fra faglig praksis som inddrages direkte i undervisningen ved at 
repræsentanter fra virksomheder fx giver de studerende kritik på deres projekter. Under besøget 
fremgik det af interviewet med de studerende og undervisere at dette samarbejde med aftagere 
var en god måde at inddrage viden fra faglig praksis på. Ekspertpanelet vurderer at viden fra fag-
lig praksis i tilfredsstilende grad kombineres med viden fra forskning og kunstnerisk udviklingsar-
bejde. Derudover inddrages viden fra faglig praksis gennem konsortiesamarbejder og samarbej-
der i forbindelse med ph.d.-forløb og projektforløb. 
 
Punkt b: kunstnerisk udviklingsarbejde i undervisningen – gælder for både bachelor- og kandi-

datuddannelsen 

Ekspertpanelet vurderer at de studerende modtager viden om grundprincipperne for kunstnerisk 
udviklingsarbejde, erfaring med at vurdere og anvende metoder til kunstnerisk udvikling og al-
mene kunstneriske kompetencer i overensstemmelse med uddannelsens mål for læringsudbytte. 
Af designskolens redegørelse fremgår det at de studerende fra det første studieår introduceres til 
de forventninger som uddannelsen har til dem i relation til læringsudbytte knyttet til kunstnerisk 
kompetence. Denne introduktion gælder dels for den såkaldte materialenære tradition som kon-
kretiseres i værkstederne, dels for fornyelsestraditionen som kommer til udtryk i gennemgangen 
af toneangivende kunstnerisk virksomhed i forbindelse med kurser i designteori og -metode og 
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styrede projektforløb med efterfølgende kritik af den studerendes arbejde, dels i forventningerne 
til kompleksitet som gradvist øges i forbindelse med undervisningen i designprojekter. På kandi-
datuddannelsen får de studerende viden om kunstnerisk udviklingsarbejde gennem specialiserede 
projektforløb hvor forskere eller gæstedesignere bidrager til undervisningen med fokus på kunst-
nerisk udviklingsarbejde.   
 
Punkt c: forskning i undervisningen – gælder for både bachelor- og kandidatuddannelsen 
Ekspertpanelet vurderer at de studerende modtager viden om videnskabelig teori, erfaring med at 
vurdere og anvende videnskabelige metoder og almene akademiske kompetencer i overens-
stemmelse med uddannelsens mål for læringsudbytte. Designskolen redegør for at den forsk-
ningsbaserede undervisning på bacheloruddannelsen anvendes primært til at udvikle viden og 
forståelse hos den studerende inden for designområdets almene teorier og den fælles designhi-
storie og i forbindelse med den første specialisering tilsvarende til at udvikle viden og forståelse 
inden for de respektive specialeområder (fx grafisk designhistorie, møbelhistorie mv.). Desuden 
har undervisningen til hensigt at skabe et videnmæssigt og metodisk fundament til at gennemfø-
re og afrapportere større selvstændige designprojekter (inkl. det afsluttende projekt). Den forsk-
ningsbaserede undervisning anvendes på kandidatuddannelsen til at udbyde forskningsnære, 
specialiserede kurser inden for studieelementet designteori og -metode, fx om forskningsmæssig 
metodeudvikling i relation til designpraksis. Derudover indgår den forskningsbaserede undervis-
ning i form af individuel vejledning ved de studerendes affattelse af mindre, selvstændige opga-
ver i designteori og -metode hvor de studerende opøves i at anvende det typiske videnskabelige 
artikelformat til at afrapportere ny viden inden for deres eget specialeområde. Under besøget 
fremgik det af interviewet med aftagere at deres vurdering er designskolens studerende i høj 
grad har opnået kompetencer til at formulere sig om deres arbejde og dets videngrundlag. 
 
Punkt d: kunstnerisk miljø – gælder for både bachelor- og kandidatuddannelsen 
Ekspertpanelet vurderer at det kunstneriske miljø som hører til uddannelserne, er af høj kvalitet. 
Ekspertpanelet vurderer desuden at det kunstneriske miljø som hører til bachelor- og kandidat-
uddannelsen, understøtter kunstnerisk udviklingsarbejde som element i uddannelsernes vi-
dengrundlag. Designskolen bruger en bredere forståelse af kunstnerisk udviklingsarbejde end de-
fineret i EVA’s vejledning, da udviklingsarbejde ikke nødvendigvis er af kunstnerisk karakter. De-
signskolen redegør ikke uddybende for udviklingsarbejde som ikke resulterer i en forskningspub-
likation. Designskolen har set bort fra begrebet kunstnerisk udviklingsvirksomhed i deres seneste 
forskningsstrategi, men der blev under interviewet med ledelsen på institutionsbesøget udtrykt 
ønske om at kunstnerisk udviklingsarbejde resulterer i en forskningspublikation. Ekspertpanelet 
vurderer på den baggrund at det er svært at afgrænse kunstnerisk udviklingsarbejde fra forskning 
i designskolens videngrundlag, men at designskolens ledelse er opmærksom på at opnå en sy-
nergi i kommende prioriteringer.  
 
Ekspertpanelet vurderer at uddannelserne i tilfredsstillende grad er tilrettelagt af personer som 
har erfaring med kunstnerisk udviklingsarbejde, og at de studerende i tilfredsstillende grad un-
dervises af undervisere som har erfaring med og inddrager kunstnerisk udviklingsarbejde i under-
visningen. Designskolen redegør for at ingen personer i ledelsen og få undervisere driver kunstne-
risk udviklingsarbejde. Dog har tre ud af fem centerledere kunstnerisk baggrund. Designskolen 
redegør for at ph.d.er nu i højere grad end før arbejder med kunstnerisk udviklingsarbejde. De-
signskolen redegør for at kunstnerisk udviklingsarbejde er blevet udført at gæstedesignere i peri-
oden 2002-08 svarende til 10,5 årsværk. Disse gæstedesigneres udviklingsarbejde har ikke i alle 
tilfælde resulteret i forskningspublikationer, men et projekt gennemført af kunstnerkollektivet 
Superflex har resulteret i en publikation af en lektor ved designskolen. Andre projekter har løben-
de involveret især de kandidatstuderende gennem åbne værksteder, workshopper og undervis-
ning. Designskolen redegør for at ansættelse af gæsteprofessorer desuden er en måde hvorpå 
man kan inddrage kunstnerisk udviklingsarbejde i uddannelserne, og for at publicerede forsk-
ningsprojekter med elementer af kunstnerisk udviklingsarbejde indgår som undervisningslittera-
tur. Som et tiltag til at styrke kunstneriske udviklingsprojekter har designskolen oprettet en pulje 
til udviklingsaktiviteter som kan søges af undervisere, særligt de undervisere som har en design-
faglig baggrund og ikke driver forskning. Under besøget fremgik det af interview med undervi-
serne at flere af de deltidsansatte undervisere i sideløbende beskæftigelse foretager udviklingsar-
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bejde som de inddrager i undervisningen. 
 
Punkt e: forskningsmiljø – gælder for både bachelor- og kandidatuddannelsen 

Ekspertpanelet vurderer at det forskningsmiljø som hører til uddannelserne, er af høj kvalitet. De-
signskolens forskningsmedarbejdere består af syv lektorer, otte ph.d.-studerende og seks tidsbe-
grænsede forskerstillinger. Ansættelser foregår i samarbejde med Center for Designforskning og 
Kunstakademiets Arkitektskole, og det prioriteres at have en fast stab af seniorforskere. Forsknin-
gen er organiseret i fem forskerklynger. I 2009 udgav designskolen antologien Flux som er en 
samlet fælles fremstilling af forskningsaktiviteterne på designskolen.  
 
Kvaliteten af designskolens forskningsmiljø kommer også til udtryk i omfanget af forskningspro-
duktion og forskningsformidling: 
 

 2007 2008 2009 

Forskningspublikationer    

Artikler i peer-reviewed videnskabelige tidsskrifter 6 7 18 

Artikler i videnskabelige tidsskrifter, ikke peer-reviewed 4 2 0 

Videnskabelig bog, monografi 3 3 4 

Bidrag til videnskabelig bog, monografi 4 6 7 

Konferencebidrag    

Artikel, paper – ikke peer-reviewed 4 5 13 

Poster, abstract 1 3 1 

Videnskabelig rapport, bidrag til videnskabelig rapport 1 1 0 

 

 
Designskolen deltager i en række netværk og samarbejder som understøtter forskningsmiljøet, 
bl.a. Center for Designforskning.  
 
Ekspertpanelet vurderer at uddannelserne i tilstrækkelig grad er tilrettelagt af aktive forskere, og 
at de studerende i tilstrækkelig grad undervises af aktive forskere. Af designskolens redegørelse 
fremgår det at tilrettelæggelsen af uddannelsernes indhold varetages af centerledelsen, speciali-
seringernes undervisergrupper og den enkelte underviser, og to ud af de fem centerledere har 
forskningsbaggrund og forskningsforpligtelse. Designskolens aktive forskere står først og frem-
mest for tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen inden for studieelementet design-
teori- og –metode som udgør 25 % af den samlede uddannelse. I de seneste år har designsko-
lens aktive forskere i stigende grad også varetaget undervisning inden for studieelementet de-
signprojekter, og designskolen arbejder på at udvikle forskningsunderstøttelsen af hele design-
uddannelsen. 
 
Dokumentation:  

Institutionens redegørelse for kriterium 9, interview med ledelse, undervisere, studerende og af-
tagere under institutionsbesøg, supplerende dokumentation og følgende bilag: 
• Bilag 12: Danmarks Designskoles plan for forskning og kunstnerisk virksomhed 2003-2006 
• Bilag 13: Forskningsstrategi og -plan 2008-2010 
• Bilag 49: CV’er på skolens fastansatte undervisere, værkstedsledere og forskere 
• Bilag 55: Pulje til udviklingsaktiviteter, 2009/2010. Opslag, maj 2009 
• Bilag 56: Oversigt over udmøntning af Pulje til Udviklingsaktiviteter 2008-2009 
• Bilag 57: Artistic Practice and Modern Design Education 
• Bilag 58: Niels Hvass: Copenhagen Working Papers on Design, 2008 
• Bilag 59: Martin Bodilsen Kaldahl: The Digital Clay, Copenhagen Working Papers 2010 
• Bilag 60: Simon Løvind 
• Bilag 61: Henrik Drescher 
• Bilag 62: Anette Højlunds tegnelaboratorium 
• Bilag 63: Liste over forsknings- og udviklingsaktiviteter med en komponent af kunstnerisk ud-

viklingsarbejde 2003-2010 
• Bilag 64: Danish Centre for Design Research, årsberetning 2004 
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• Bilag 65: Danish Centre for Design Research, årsberetning 2005 
• Bilag 66: Danish Centre for Design Research, årsberetning 2006 
• Bilag 67: Danish Centre for Design Research, årsberetning 2007 
• Bilag 68: Danish Centre for Design Research, årsberetning 2008 
• Bilag 69: Modezonen 
• Bilag 70: Beskrivelse af tekstilkonsortiet 
• Bilag 71: Beskrivelse af Innovationsnetværk Livsstil - Bolig og beklædning 
• Bilag 72: Abstract fra Alessandro Canossas ph.d.-afhandling 
• Bilag 73: Cecilie Bendixens ph.d.-projektbeskrivelse 
• Bilag 74: Mobility - The Modern Nomad 
• Bilag 75: Opgørelse over eksterne forskningsmidler pr. år 2003-09 
• Bilag 76: Flux: Forskning ved Danmarks Designskole, 2009 
• Bilag 90: Beskrivelse af modekonsortiet. 
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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 underviserne på bachelor- og kandidatuddannelsen samlet set har til-
strækkelig og aktuel viden og tilstrækkelige og aktuelle kvalifikationer og kompetencer. Under-
visningen varetages af ca. 225 personer (svarende til 45 undervisningsårsværk). 67 af disse perso-
ner er ansat som månedslønnede undervisere, lektorer, adjunkter, ph.d.-studerende eller værk-
stedsmedarbejdere. 8 undervisere er timelønnede fastansatte, og 151 undervisere er timelønnede 
løst ansatte. Ca. 75 % af undervisningsårsværkene er ansat i faste eller treårige stillinger (fx 
ph.d.-stillinger). De øvrige 25 % er timelønnede undervisere, herunder gæsteundervisere. Af un-
derviserne er seks lektorer, seks er ph.d.er og seks er ph.d.-studerende. Underviserne er ansat i 
overensstemmelse med to stillingsstrukturer. Det betyder at den gruppe af undervisere der kaldes 
designfaglige lærere, ikke har pligt til at forske, og at deres arbejdstid primært består af under-
visning og administrative opgaver, mens 10 % er afsat til faglig udvikling. Ekspertpanelet vurde-
rer at underviseres kvalifikationer spænder over et bredt fagligt felt og afspejler skolens speciale-
områder. 
  
Ekspertpanelet vurderer desuden at underviserne er ajourført med den nyeste relevante viden og 
forskning. Ifølge designskolens redegørelse afdækkes undervisernes behov for kompetenceudvik-
ling gennem årlige medarbejderudviklingssamtaler. Designskolen prioriterer at sikre de faste un-
derviseres pædagogiske kompetencer. De akademisk uddannede undervisere har haft pædagogi-
ske uddannelsesforløb i forbindelse med deres forskeruddannelser. Ekspertpanelet bemærker det 
som en mindre svaghed at den seneste pædagogiske kompetenceudvikling som bestod af et 
længere forløb for undervisere, fandt sted i 1997-99. Under besøget fremgik det dog af inter-
viewet med ledelsen at der er planer om at gennemføre nye forløb for alle undervisere i 2010/11. 
Ekspertpanelet vurderer at der er en tilfredsstillende spredning i forhold til hvilke undervisere der 
deltager i løbende kompetenceudvikling. 
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10 % af undervisernes arbejdstid er afsat til personlig faglig udvikling, og der findes en intern 
pulje til finansiering af udviklingsaktiviteter. Derudover er der mulighed for opkvalificering af egne 
undervisere til forskningsstatus via lærer-ph.d.-stillinger. Otte af underviserne har gennemført en 
masteruddannelse, heraf har tre gennemført en master i design. Under besøget nævnte en stude-
rende at en del af underviserne på området visuel kommunikation ikke bruger de nyeste teknik-
ker, at de ikke bruger computerbaserede programmer, og at der er behov for opdatering. I øvrigt 
blev værkstedsundervisere fremhævet for at være pædagogiske og tålmodige. De studerende gav 
også udtryk for at gæsteundervisere bidrager positivt til undervisningen. 
 
Dokumentation:  

Institutionens redegørelse for kriterium 10, interview med ledelse og studerende under instituti-
onsbesøg, supplerende dokumentation og følgende bilag: 
• Bilag 38: Kvalitetspolitik for uddannelser ved Danmarks Designskole, notat til Skolerå-

det/Studienævnet 2. april 2007 
• Bilag 49: CV’er på skolens fastansatte undervisere, værkstedsledere og forskere 
• Bilag 55: Pulje til udviklingsaktiviteter, 2009/2010. Opslag, maj 2009 
• Bilag 56: Oversigt over udmøntning af Pulje til Udviklingsaktiviteter 2008-2009 
• Bilag 77: Akademisk Metode 1. Kompetenceudvikling på Danmarks Designskole 2006 
• Bilag 78: Akademisk Metode 2. Kompetenceudvikling på Danmarks Designskole 2006 
• Bilag 79: Eksempler på stillingsopslag. 
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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 delvist opfyldt. 

 

Vurdering af kandidatuddannelsen: 

 

Kriteriet er delvist opfyldt. 

 

Begrundelse for vurderingerne: 

Samlet set – gælder for både bachelor- og kandidatuddannelsen  

Ekspertpanelet vurderer at uddannelsernes kvalitetsarbejde dækker centrale forhold i forbindelse 
med kvalitet og inddrager relevante interne interessenter. Men panelet vurderer at kontakten til 
eksterne aftagere ikke er tilstrækkelig dækkende og systematisk, og at opfølgningen på kvalitets-
arbejdet ikke er tilstrækkelig synlig, og vurderer derfor at kriteriet kun er delvist opfyldt.  
 
Uddybning – gælder for både bachelor- og kandidatuddannelsen  

Ekspertpanelet vurderer at kvalitetsarbejdet overordnet dækker de forhold der er centrale for ud-
dannelsens kvalitet, herunder mål for læringsudbytte, faciliteter og ressourcer, undervisningens 
indhold og uddannelsernes tilrettelæggelse. Af designskolens redegørelse fremgår det at studen-
terevalueringer og tilbagemeldinger fra censorer er centrale elementer i arbejdet med at sikre ud-
dannelsernes kvalitet. Evalueringer af undervisningsforløb gennemføres elektronisk og dækker 
undervisningens kvalitet og indhold, læringsudbytte, tilrettelæggelse og fysiske faciliteter. Svar-
procenten på disse evalueringer er ifølge designskolens redegørelse den største udfordring for 
denne form for kvalitetssikring af uddannelserne. På besøget fremgik det af interviewet med le-
delsen at der er fokus på at øge de studerendes deltagelse i de elektroniske evalueringer. Derud-
over vælger de enkelte undervisere selv om de vil evaluere undervisningsforløb mundtligt med de 
studerende. For undervisernes vedkommende er der ikke mulighed for at deltage i en systematisk 
evaluering af undervisningsforløb.  
 
Opfølgning på studenterevalueringer foregår ved at resultaterne sendes til den ansvarlige under-
viser og den relevante centerleder. Underviseren bruger evalueringerne til at forbedre sin under-
visning, og centerlederen holder sig orienteret og har ansvar for opfølgning hvis og når evalue-
ringerne er problematiske i løbet af flere forløb. Evalueringerne lægges også på designskolens in-
tranet. Studienævnet står for kvalitetssikringen af evalueringsskemaet ligesom de også har en del 
af ansvaret for opfølgning. De skal blandt andet læse på tværs af evalueringerne og konkludere 
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på resultater der angår uddannelsernes niveau og mål for læringsudbytte. I løbet af interviewet 
med de studerende under besøget gav flere imidlertid udtryk for at de ikke ved hvordan der føl-
ges op på evalueringerne. Ekspertpanelet vurderer at dette er et problem i forhold til de stude-
rendes motivation for at deltage i evalueringer. 
 
Medarbejdertilfredshedsundersøgelser gennemføres hvert andet år og vil ifølge redegørelsen 
fremover også omfatte studerende. De studerende vil fremover blive spurgt om faglig progressi-
on, sammenhæng på tværs af undervisningsmoduler, fysiske faciliteter og studiemiljø. Medarbej-
dertilfredshedsundersøgelser drøftes på ledelsesmøder, og ledelsen udarbejder handlingsplaner. 
Et eksempel på opfølgning er den istandsættelses- og fortætningsproces som har fundet sted i 
løbet af de sidste år. Den er et resultat af de studerendes utilfredshed med nedslidningen af de 
fysiske faciliteter. Derudover inddrages studerende og undervisere gennem faglige råd og nævn, 
især studienævnet og skolerådet som repræsenterer både undervisere og studerende. Designsko-
len stræber efter en åben og tillidsfuld dialogkultur bl.a. på møder mellem forskellige grupper af 
studerende og relevante undervisere og centerledere. Der er ca. to af denne type møder pr. se-
mester.  
 
Ekspertpanelet vurderer at interne interessenter som studerende og undervisere inddrages i kvali-
tetssikringen af uddannelserne i tilstrækkelig grad. Ekspertpanelet ser det dog som en svaghed 
for et dækkende kvalitetsarbejde at kun halvdelen af alle undervisningsforløb evalueres af de stu-
derende, og at denne halvdel udvælges tilfældigt. Ekspertpanelet mener at dette medfører en ri-
siko for at nogle undervisningsforløb ikke bliver vurderet over en længere årrække. Under besø-
get fremgik det af interviewet med ledelsen at beslutningen om kun at evaluere halvdelen af alle 
undervisningsforløb er en måde at forebygge evalueringstræthed hos de studerende, da lave 
svarprocenter er en udfordring for designskolens kvalitetsarbejde.  
 
Ekspertpanelet vurderer at inddragelsen af eksterne interessenter ikke er tilstrækkelig dækkende 
og systematisk. Designskolen fremhæver dimittendundersøgelser, uddannelsesvejlederordninger, 
uformel kontakt med aftagere og tilbagemeldinger fra censorerne som centrale interessenter der 
inddrages i kvalitetsarbejdet på forskellig vis. Fx gennemføres der dimittendundersøgelser hvert 
andet år, ligesom det fremgik af interviewet med ledelsen under besøget at centerlederne samler 
op på resultaterne. Ekspertpanelet vurderer imidlertid at der ikke er en systematisk kontakt med 
aftagere, fx gennem aftagerundersøgelser, men bemærker at aftagerpanelet evt. kan komme til 
at udgøre en væsentlig kilde til kvalitetssikring af uddannelserne fremover. På samme måde kan 
det kommende censorkorps der er under beskikkelse i Kulturministeriet, også komme til at spille 
en rolle i forhold til kvalitetssikringen af uddannelserne. 
 
Overordnet vurderer ekspertpanelet at der er en række ting som kan forbedres i de nuværende 
kvalitetsprocesser, og at en øget systematik kan øge styrken af kvalitetssikringen, fx en mere sy-
stematisk kontakt med et bredere felt af aftagere. Ekspertpanelet bemærker at designskolen ikke 
har en konkret plan for hvordan kvalitetssikringen formaliseres og systematiseres yderligere, sær-
ligt med hensyn til inddragelse af eksterne interessenter. 
 
Dokumentation: 

Institutionens redegørelse for kriterium 11, interview med ledelse og studerende under instituti-
onsbesøg og følgende bilag: 
• Bilag 38: Kvalitetspolitik for uddannelser ved Danmarks Designskole, notat til Skolerå-

det/Studienævnet 2. april 2007 
• Bilag 80: Studenterevaluering - spørgeskema 
• Bilag 81: Eksempler på studenterevalueringer 
• Bilag 82: Censorliste 
• Bilag 83: Liste over råd og nævn og mødefrekvens samt eksempler på mødereferater for disse 
• Bilag 84: Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2008. 
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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 optagelsesprø-
ve eller optagelsesvurderinger. Redegørelse og/eller bilag skal derfor belyse om optagelsesproce-
duren 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 optagelsesproceduren til bacheloruddannelsen er relevant for uddan-
nelsens mål for læringsudbytte. Af designskolens redegørelse fremgår det at optagelsesprocedu-
ren består af tre dele: aflevering af KOT-skema med dokumentation for adgangsgivende eksa-
men, aflevering af hjemmeopgave og deltagelse i en samtale. Det er muligt at søge dispensation 
for kravet om adgangsgivende eksamen. Hjemmeopgaven er en konkret designopgave, og for-
målet med hjemmeopgaven er at undersøge hvordan ansøgeren håndterer en designopgave så 
designskolen kan vurdere ansøgerens evne til at: 
•  Undersøge, registrere og strukturere 
•  Frembringe og udvikle idéer og koncepter 
•  Behandle og udvikle form, funktion, materiale og digitale redskaber 
•  Formidle og kommunikere. 
 
Centerlederne nedsætter i samarbejde med studienævnet blandt underviserne et panel af censo-
rer som repræsenterer alle skolens faglige specialeområder. Det er dette panel som først be-
dømmer hjemmeopgaverne, og som efterfølgende gennemfører samtalerne. Alle ansøgere som 
består hjemmeopgaven, inviteres til en samtale. Samtalen varer ca. 20 minutter og drejer sig om 
ansøgerens besvarelse af hjemmeopgaven og evt. egne designarbejder. Formålet med samtalen 
er at danne sig et mere nuanceret billede af ansøgerens talent og udviklingspotentiale. På bag-
grund af hjemmeopgave og samtale vurderes det om ansøgeren er kvalificeret til optag. Alle kva-
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lificerede ansøgere får skriftlig besked om at de er i betragtning til optag, men ikke alle kvalifice-
rede ansøgere kan tilbydes en studieplads.  
 
Ekspertpanelet vurderer at frafaldet på bacheloruddannelsen er lavt. Af designskolens redegørel-
se fremgår følgende tal for frafaldet på bacheloruddannelsen: 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Antal optagne 108 105 108 118 114 

Antal udmeldte 10 10 13 3 1 

 

Gælder kun for kandidatuddannelsen 

Ekspertpanelet vurderer at optagelsesproceduren til kandidatuddannelsen er relevant for uddan-
nelsens mål for læringsudbytte. Studerende som har gennemført bacheloruddannelsen på de-
signskolen, kan fortsætte på kandidatuddannelsen uden at søge om optagelse. Ca. 90 % af de 
studerende som gennemfører bacheloruddannelsen, vælger at fortsætte på kandidatuddannel-
sen. Studerende som har færdiggjort bacheloruddannelsen, har mulighed for at vente i op til to 
år før de påbegynder kandidatuddannelsen. Ordningen trådte i kraft i 2007, og indtil nu har 31 
studerende benyttet sig af muligheden. De fleste starter på kandidatuddannelsen efter et års 
pause. Hvis de vil udsætte deres start på kandidatuddannelsen mere end to år efter at de har 
færdiggjort bacheloruddannelsen, skal de søge om optagelse på lige fod med ansøgere til kandi-
datuddannelsen som har en bachelorgrad fra andre uddannelsesinstitutioner. Der optages et lille 
antal studerende med en bachelorgrad i design fra andre institutioner på kandidatuddannelsen. 
Antallet af optagne varierer alt efter hvor mange ledige pladser der er. Ansøgerne søger om op-
tagelse med portfolio og en motiveret ansøgning. Fra og med optaget til september 2010 vil der 
også indgå et interview i optagelsesproceduren. Ansøgerne vurderes af centerlederne og repræ-
sentanter fra specialeområderne. 
 
Ekspertpanelet vurderer at frafaldet på kandidatuddannelsen er lavt. Af designskolens redegørel-
se fremgår følgende tal for frafaldet på kandidatuddannelsen: 
 

 2006 2007 2008 2009 

Antal optagne 70 95 113 112 

Antal udmeldte 4 5 3 0 

 

Gælder for både bachelor- og kandidatuddannelsen 

Ekspertpanelet vurderer at designskolen minimerer frafald og fremmer de studerendes gennem-
førelse i tilfredsstillende grad, og at de har et vist kendskab til årsagerne til frafald. Af designsko-
lens redegørelse fremgår det at studievejledningen afdækker årsager til frafald og hjælper med 
løsningsmodeller, fx er der mulighed for at inddrage den studerendes projektvejleder. Derudover 
er der en specialpædagogisk støtteordning (SPS-ordning) hvor studerende med særlige behov 
kan få tildelt en støttelærer. Antallet af studerende der modtager SPS, har været støt stigende, 
og i 2009 har i alt 30 studerende modtaget SPS. I de første år var det primært ordblinde stude-
rende der modtog SPS. De seneste år er et stadig stigende antal studerende med en psykisk funk-
tionsnedsættelse, herunder udviklingsforstyrrelser, blevet bevilget SPS. I 2009 har i alt 12 stude-
rende modtaget SPS på baggrund af en psykisk funktionsnedsættelse. Skolen har p.t. fire støtte-
lærere som under SPS-ordningen kontinuerligt giver støttetimer til disse studerende. 
 
Dokumentation: 

Institutionens redegørelse for kriterium 12, interview med ledelse og undervisere under instituti-
onsbesøg, supplerende dokumentation og følgende bilag: 
• Bilag 3: Studieordning for overbygningsuddannelsen i design ved Danmarks Designskole 1. 

september 2006 med ændringer 1. februar 2009 
• Bilag 33: Optagelsesbrochure 2010 
• Bilag 85: Hjemmeopgave 2009. 
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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 
designskolens redegørelse fremgår det at tilbagemeldinger fra censorer og aftagere viser tilfreds-
hed med de studerendes kompetencer og færdigheder.  
 
Ekspertpanelet vurderer at karaktergennemsnittene kan ses som udtryk for at de studerende op-
når målene for læringsudbytte i tilfredsstillende grad. På baggrund af tallene i designskolens re-
degørelse konstaterer ekspertpanelet at karaktergennemsnittene for de bachelorstuderendes be-
dømmelser med ekstern censur fordeler sig sådan: 
Obligatoriske projekter på 2. semester: 7,71 
Design- og metode på 1. år: 6,99 
Tiugers projekt: 8,3 
Afsluttende projekt: 9,76 
 
Karakterfordelingen for det afsluttende projekt: 
 

Karakter -3 00 02 4 7 10 12  

Antal 0 0 0 6 13 33 28 80 

Andel - - - 7,5 % 16, 25 % 41, 25 % 35 % 100 % 

 

Gælder kun for kandidatuddannelsen 

Ekspertpanelet vurderer at de studerende opnår mål for læringsudbytte efter endt uddannelse. Af 
designskolens redegørelse fremgår det at tilbagemeldinger fra censorer og aftagere især viser til-
fredshed med de studerendes kompetencer og færdigheder. Dimittendundersøgelsen fra 2008 
viser også at der i høj grad er sammenhæng mellem dimittendernes uddannelse og deres efter-
følgende beskæftigelse. Mere end ni ud af ti dimittender svarer at deres uddannelse er relevant 
for deres beskæftigelse. Desuden mener dimittenderne at de i deres beskæftigelse har brug for 
mange af de kvalifikationer de har fået gennem uddannelsen. Blandt de kompetencer som dimit-
tenderne har haft mest brug for, er konceptudvikling, evnen til at arbejde og tænke selvstændigt, 
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styring af designprocesser, idéudvikling, materialekendskab, visualisering og indsigt i diverse digi-
tale programmer. 
 
Ekspertpanelet vurderer at karaktergennemsnittene kan ses som udtryk for at de studerende op-
når målene for læringsudbytte i tilfredsstillende grad. På baggrund af tallene i designskolens re-
degørelse konstaterer ekspertpanelet at karaktergennemsnittene for kandidatstuderendes be-
dømmelser med ekstern censur fordeler sig sådan: 
Tiugers projekt: 8,69 
Afgangsprojekt: 8,95 
 
Karakterfordelingen for afgangsprojekt: 
 

Karakter -3 00 02 4 7 10 12  

Antal 0 0 0 8 17 14 19 58 

Andel - - - 13,79 % 29,31 % 24,14 % 32,76 % 100 % 

 

Dokumentation: 

Institutionens redegørelse for kriterium 13, supplerende dokumentation og følgende bilag: 
• Bilag 18: Danmarks Designskoles Aftagerpanel 
• Bilag 20: Beskæftigelsesrapport 2008. Danmarks Designskoles dimittendundersøgelse 2008 
• Bilag 86: Udtalelse fra Anders Byriel, formand for Aftagerpanelet 
• Bilag 87: Oplæg til Danmarks Designskoles erhvervspanel, 29.november 2004 
• Bilag 88: Curriculumrapporten 2006 
• Bilag 89: Notat Eksamensresultater 2009. 
 

 


