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Dette er et oplæg fra strategisk ledelsesteam til en ny faglig struktur for KADK. Oplægget 

er i høring i november måned, og vi ser frem til at modtage konstruktiv kritik. Som det kan 

læses sidst i notatet her, så sker dette gennem enhedslederne (afdelings-, institut-, center-, 

linjeledere m.fl.), som faciliterer drøftelserne blandt medarbejdere og studerende og rap-

porterer tilbage til den strategiske ledelse. Hvis studerende ønsker at melde tilbage selv, 

organiseres en samlet tilbagemelding i hver enhed. Den nye faglige struktur forventes ved-

taget i december og vil blive implementeret fra studiestart 2014.
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01 
Introduktion

Hvorfor en ny faglig struktur? Der er flere grunde til at 

kaste et konstruktivt blik på skolernes faglige strukturer. 

For det første har mange initiativer på de enkelte skoler 

været sat på vågeblus, fordi man afventede fusionen og 

en ny ledelse. For det andet må man i sagens natur se på, 

hvordan det fulde potentiale i en fusion også kan under-

støttes fagligt. På det administrative område er vi allerede 

langt med samkøring af systemer og enheder. Endelig er 

vi som statsinstitution forpligtet til at sørge for, at vores 

kandidater og forskere medvirker til at løse væsentlige 

samfundsudfordringer: Vi skal medvirke til at nedbringe 

ledighed, sikre hurtig studiegennemførelsestid, imøde-

komme stigende krav om evidensbaserede løsninger i 

brancherne osv. Det kræver at de kompetencer, der findes 

og skabes på KADK, løbende evalueres og tydeliggøres i 

den faglige struktur. 

Når vi sætter fokus på den faglige struktur, handler det 

om at opnå kvalitativ forbedring af vores uddannelser og 

forskning ved at se på størrelser og indhold i vores uddan-

nelses- og forskningsenheder og ved at se på hvordan de 

ledes. Udgangspunktet er de medarbejdere vi har i dag, 

det lovgrundlag vi har, samt alt det, der allerede gør os 

til unikke skoler. Når den nye struktur er vedtaget følger 

beslutninger om den faglige indholdsudvikling og en-

hedernes fysiske placering, spørgsmål om hvordan vi øn-

sker at prioritere KADK’s ressourcer (økonomi), spørgsmål 

vedrørende mødestrukturer, og spørgsmål om VIP- og 

TAP-gruppers placering i forhold til strukturen.  

 

Vi har fra start skelnet skarpt: Alle forhold vedrørende 

optagelsesformer og lignende forhold, som ikke afhænger 

af en given struktur, vil vi se på efterfølgende. Ligesom der 

efterfølgende vil blive udarbejdet beskrivelser og visioner 

for hvert enkelt institut, som vil føre til skarpe og attrak-

tive profiler og som vil understøtte samarbejde på tværs af 

institutter. Dette vil få sin helt egen proces og naturligvis 

blive drøftet bl.a. i Fagligt Råd.

Figuren viser de dele af strategiprocessen, der gives svar på nu (rammer, indhold og ledelsesstruktur), og hvilke der udfoldes i de næste faser af arbejdet.
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Hæver man blikket og ser ud i verden på de bedste skoler 

inden for arkitektur, design og konservering, så har vi 

på KADK alle forudsætninger for at være blandt dem, 

også i fremtiden. Vi har en lang tradition for at udklække 

kandidater, der opnår inter-national anerkendelse. De 

senere år gælder det f.eks. kandidater som Kasper Salto, 

Cecilie Manz og Bjarke Ingels. Aktuelt har professor Mette 

Ramsgaard fra Arkitektskolen modtaget den prestige-

fyldte eliteforskerpris, Sapere Aude, og Konservatorskolen 

har i mange år markeret sig internationalt. Eksemplerne 

er mange, og vi er om nogen rustede til at skabe et højt 

læringsniveau i et levende studie- og forsk-ningsmiljø. 

I alle tre brancher er der tradition for at stille sig på 

skuldrene af fortidens kvaliteter. Det gør vi også her: Vi 

tager afsæt i dygtige medarbejdere, bygninger der rum-

mer potentiale til endnu bedre studiemiljøer, værksteder 

og laboratorier, en lang tradition for projektbaseret og 

praksisnær undervisning osv. Det er med bevidstheden 

om disse værdier, at arbejdet med en ny faglig struktur 

er udført. Hvad vi foreslår her, er altså evolutionært, ikke 

revolutionært.

Dette oplæg er en milepæl i en proces, der rækker flere 

år tilbage. En sammenfatning heraf kan ses i Strategibog 

2012, som ligger på skolernes intranet. Forud for oplægget 

har strategisk ledelsesteam modtaget yderst kvalificerede 

input fra de tre rammeudvalg og visionære input omkring 

skolernes indholdsmæssige organisation fra skolernes 

enheds-ledere. Disse input har været af afgørende betydn-

ing for både analyser og konkrete strukturmodeller.

I den strategisk ledelse er vi hen ad vejen blevet spurgt, 

hvorfor vi ikke bare benytter vores  

ledelsesmæssige ret og udarbejder en ny struktur én gang 

for alle. Svaret er, at emnet er meget komplekst, og at en 

strukturs succes derfor afhænger af, at vi arbejder sammen 

om at få det til at lykkes. Der findes ikke ét rigtigt svar, 

men der findes et billede af fremtiden, som de fleste kan se 

sig selv i, når det bliver formet efter, at man har lyttet til 

de mange stemmer. Den inddragende proces har udvidet 

horisonten af muligheder. På forårets visionsworkshop og 

i de postkort rektor modtog, blev der udtrykt ønske om 

tværfaglige initiativer, tættere integration og samarbejde 

mellem forskere og undervisere fra praksis, større fokus på 

studieliv, færre og mere tydelige enheder på KA osv. (Disse 

input kan også ses i Strategibog 2012). 

Vi har i sagens natur ikke inkluderet alle gode ideer i dette 

oplæg, men konturerne af de krav vi har stillet til den 

nye faglige struktur og af det konkrete strukturdesign vil 

kunne genfindes i rigtig mange af de forudgående drøf-

telser og input. Flere gode ideer vil i øvrigt komme i spil i 

arbejdet med at udvikle strukturen og implementere den. 

Det gælder f.eks. ideen om at åbne skolerne op med et 

mere dynamisk modtagelsesmiljø, som gennem udstill-

inger, visuals og skærme viser et meget mere levende 

KADK, når folk går gennem hoveddøren. 

Vi håber, I tager godt imod oplægget. Det er, som sagt, 

funderet i gode input og vil blive yderligere forbedret med 

de input, vi får fra jer. I sidste ende er det bestyrelsen, der 

træffer beslutning om den nye struktur. Det gør de så på 

grundlag af en klar anbefaling fra strategisk ledelsesteam 

og en redegør-else for, hvad der i høringsfasen har været 

fremført af alternativer fra resten af KADK. 

02. Pejlemærker for den 
nye struktur

Strategibog 2012, som blev offentliggjort i september 

2012, giver et samlet overblik over de strategiske inten-

tioner, der er blevet arbejdet med på KADK. I forbindelse 

med drøftelsen af procesplanen for den nye faglige struk-

tur blev dette sammenfattet til 10 punkter, som har været 

vejledende for arbejdet i rammeudvalgene og for ledernes 

input. De sidste ugers intense arbejde i strategisk ledelses-

team har ført til en yderligere præcisering og udmøntning 

af styrende værdier, som vi har holdt de forskellige struk-

turforslag op imod. Den nye faglige struktur skal: 

• Sikre en organisation, som er så robust, at den i 

mange år frem i tiden kan indoptage forandringer

• Udnytte Bologna-strukturens 3+2-model til at 

sikre de studerende mobilitet i et internationalt uddan-

nelsessystem 

• Være så transparent som mulig i forhold til 

beskrivelsen af form og indhold så de studerende kan 

sammensætte deres uddannelse på overskuelig vis, og så 

samarbejde med omverdenen fremmes

• Fremme samarbejde på tværs af de tre skoler ved 

at nedbryde strukturelle barrierer

• Sikre vidensflow og ligeværd mellem praksis og 

vidensproduktion 

• Give alle medarbejdere én enhedsmæssig forank-

ring og sikre størst mulig frihed til de faglige miljøer uden 

at det sker på bekostning af fælles-skabet

• Sikre at de midler og medarbejderkompetencer, 

vi har, balanceres maksimalt
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03: Input og analyser 

Én eller flere skoler

Et spørgsmål af afgørende betydning er, hvorvidt der skal 

være én eller flere skoler. Med andre ord: I hvilken grad 

skal arkitektur, design og konservering smelte sammen? 

Beslutningen om fusion er ikke opstået af en nødven-

dighed fra skolerne selv.  Ikke desto mindre er det op-

fattelsen i strategisk ledelsesteam, at der er mange fordele 

at hente ved samarbejde på tværs: Det gælder f.eks. sam- 

arbejde mellem arkitekter og konservatorer om patinering 

af bygningsoverflader, eller samarbejde mellem design-

ere og arkitekter om interiør og inventar. Vi har derfor 

prioriteret en struktur, der fremmer et sådant samarbejde. 

Eksternt skal de tre skoler dog kunne opfattes som stærke 

enheder. Det giver den bedste basis for profilering og  

dialog med samfundet, brancherne og tilsvarende skoler. 

Overordnede grundmodeller, uafhængigt 

af indhold

I analysearbejdet har det været frugtbart at skille de 

organisatoriske rammer fra deres indhold. Det har ført til 

en tydeliggørelse af valgmulighederne og konsekvenserne 

af dem. 

Der har tegnet sig tre grundmodeller. De er bl.a. beskrevet 

i materialet fra KA’s rammeudvalg. I dette oplæg er de 

benævnt den horisontale model, den vertikale model og 

modul-modellen.

• Den horisontale model. Denne model strukturerer 

i sin rene form udelukkende skolerne gennem en 

opdeling i bachelor-, kandidat-, forskeruddannelse 

mv. Dette giver mulighed for mange forskellige og 

evt. skiftende samarbejder og videndeling vertikalt, 

altså på det indholdsmæssige plan. Det er desuden 

en model der understøtter ressourceoptimering ved 

at tænke på tværs af undervisningsprogrammer på 

samme niveau (bachelor, osv.). Modellen kan dog 

være svær for omverdenen at forstå, og den er meget 

personafhængig, hvilket kan føre til nedlæggelse af 

traditionelle fagområder.

• Den vertikale model. Denne model strukturerer i sin 

rene form skolerne ved at lave en klar emnemæssig 

opdeling som styrer alle uddannelses- og forskning-

sprogrammer. Dette giver principielt stor frihed til 

at organisere studierne inden for rammerne f.eks. i 

forhold til progression i specialisering osv. Det ligger i 

modellen, at undervisere tager ansvar for de studer- 

endes læring op gennem studiet. På den måde sikres, 

at de studerende også kommer igennem de mindre 

populære undervisningsforløb og forløb, der ikke 

lader sig beskrive eksplicit. Modellen sikrer også 

mulighed for dyb og grundfæstet forskning. Endelig 

er det en model, der er let for brancherne at overskue 

(hvis indholdet er klart defineret). Modellen kan dog 

føre til suboptimering i enhederne og til formålsløs 

fastholdelse af etablerede fagområder. Det kan være 

besværligt at samarbejde med andre uddannelses-

programmer, fordi alle programmer er forskelligt 

opbygget. Endelig udfordres tryghedssøgende studer-

ende ikke til at træffe aktive valg.

• Modul-modellen. Denne model bygger på små  

enheder, som den studerende selv eller ledelsen sam-

mensætter. Det er en meget dynamisk model, der kan 

give meget individuelle studieforløb og innovative 

forskningssamarbejder. Modellen er meget ressource-

tung, såvel ledelsesmæssigt som administrativt, og 

den stiller store krav til de studerendes selvledelse. 

Den fordrer, at de studerende kan overskue egen 

læring, mens det kan være svært at etablere sammen-

hængende studiemiljøer. Alle programmer skal 

beskrives meget eksplicit, hvilket udfordrer den mere 

”tavse” vidensproduktion, og det kan være sværere for 

brancherne at gennemskue, hvem man skal henvende 

sig til omkring bestemte emner, fordi de faglige klyng-

er er selvorganiserede og dermed ikke nødvendigvis 

følger gængse måder at organisere faglige emner på.

Delkonklusion

De bidrag, der er kommet fra de øvrige rammeudvalg og 

fra ledergrupperne, har alle været kombinationsmodeller 

mellem de to første modeller med varierende vægtning (et 

uddrag af modellerne kan ses i bilagsdelen). Det har derfor 

været oplagt at arbejde videre med en model, der havde 

klare fællestræk på tværs af de tre skoler. Den nye faglige 

struktur vil derfor få elementer fra den vertikale model, i 

form af såkaldte institutter, og den vil få elementer fra den 

horisontale model i form af en ensartet progression fra 

bachelor til kandidat osv. 
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Indholdsmæssige modeller

De mange indholdsmæssige modeller vi har modtaget fra 

skolernes enhedsledere kan, sammenholdt med under-

søgelser af strukturer på lignende skoler, sammenfattes i 

følgende grundmodeller:

• Gældende akademisk praksis: Denne måde at 

strukturere indholdet på skeler til praksis i sammen-

lignelige institutioner. Dette fremmer videndeling 

på tværs, men kan også føre til en uhensigtsmæssig 

fastholdelse af gældende praksis (for eksempel er 

en klassisk enhed som historie og teori udfordret af 

ønsket om at al undervisning er teoribaseret).

• Aftagernes behov: Denne strukturering kan potentielt 

fremme kandidaternes jobmuligheder og samarbejde 

med aftagerne, da den er genkendelig i forhold til 

brancherne. Omvendt er KADK også med til at skabe 

fremtidens professionsbehov, så som princip kan den 

altså ikke stå alene.

• Faseopdeling i praksis (finansiering, programmering, 

projektering, opførelse/produktion, drift osv.). Her 

gælder samme argumentation som for ovenstående.

• Skala: Dette er en gængs struktureringsmodel inden 

for arkitektur (fra design til byplan). Heller ikke her 

kan modellen dog stå alene, da den f.eks. giver et for 

bredt og uspecificeret midterfelt med bygningskunst.

• Aktuelle politiske dagsordner og behov (f.eks. i 

forhold til klimatilpasning, bæredygtighed og energi-

renovering). Dette kan være en anledning til at sætte 

særligt fokus på bestemte områder. En indholds- 

mæssig struktur skal dog helst være så robust at den 

kan optage aktuelle dagsordner.

• KADK’s særlige styrker: En struktur kan også gå 

målrettet efter et snævert felt af styrkepositioner. Det 

kræver i så fald koordinering på nationalt og inter-

nationalt plan, så specialer ikke helt falder bort. Vi ser 

dette som en mulig skærpelse på længere sigt, men 

ønsker for nuværende at udnytte det faktum, at alle 

tre skoler i dag netop henter deres styrke i en bred 

kompetencevifte.

• Pædagogisk praksis: kunne for eksempel handle om 

en opdeling i: værksteds- /laboratorieundervisning, 

teori og formgivning. Modellen kan give en mere 

bevidst metodetilgang. I sin rene form skal den stu-

derende dog bevæge sig meget rundt for at sammen-

stykke sin hverdag. Hovedsigtet med den nye struktur 

er netop en integration af forskellige undervisnings-

elementer. Opdelingen i pædagogiske praksisformer 

er desuden ret indforstået.

Delkonklusion

I de input, vi har fået, er der variationer over alle oven-

stående strukturprincipper. Den indholdsmæssige struktur 

vi foreslår, tilstræber at høste det bedste fra alle princip-

per, men transparens både internt og eksternt har været 

afgørende. Ligesom det har været afgørende at emnerne 

er rummelige og giver plads til udvikling samt personlig 

prægning af undervisere og forskere.
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04: Strukturelle 
fællestræk på de 
tre skoler

I vores oplæg vil KADK fortsat bestå af tre skoler.

Tilsammen har KADK i det nye oplæg en række 

veldefinerede institutter, som samler undervisnings-

programmer og medarbejdere inden for et eller flere 

klart definerede temaer. Inden for disse institutter findes 

bachelor-, kandidat-, ph.d.-programmer m.m., ligesom der 

herfra kan varetages tværgående undervisning. 

Arkitektskolen Designskolen Konservatorskolen

 

 

Medarbejdere har et klart tilhørsforhold til ét institut, 

uanset om de arbejder ud fra praksiserfaring, forskning 

eller kunstnerisk udviklingsarbejde. Der kan være institut-

ter, som er fælles for flere skoler, ligesom der kan være 

kandidatprogrammer, som kan optage studerende fra flere 

skoler og/eller andre institutioner. Institutprogrammer 

kan også have en mere generel karakter. En fælles forsker-

skole går på tværs af alle institutter. 

Den homogene programstruktur (bachelor-, kandidat-, 

ph.d.-programmer mm.) vil understøtte samarbejdet, lige-

som det vil modvirke suboptimering, at KADK’s institut-

ledere og programansvarlige mødes i overskuelige fora og 

drøfter tværgående initiativer. Det kunne være kandidat-

uddannelser, der optager studerende fra flere skoler eller 

tværgående undervisning. Endelig er de tværgående roller 

i strategisk ledelsesteam med til at sikre, at der bliver den 

nødvendige ressourceoptimering, videndeling og tvær-

fagligt samarbejde på tværs.
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05: Den faglige struktur 
på skolerne

Faglig struktur: KA

KA: Kort beskrivelse af den eksisterende 

faglige struktur

KA er i dag opdelt i to typer hovedenheder: fire institutter, 

der står for KA’s forskning/kunstneriske udvikling samt 

tværgående kursusundervisning, og ni studieafdelinger, 

der står for projektundervisning, og som typisk har  

skolens undervisere fra praksis ansat. Dertil kommer tre 

nye kandidatprogrammer med projektundervisning. 

Institutterne, der også rummer forskningscentre, er tema-

tisk organiseret (bygningskultur, teknologi, planlægning, 

design & kommunikation). Studieafdelingerne er organis-

eret efter forskellige principper: dels i forhold til projek-

ternes skala - fra by- og landskabsskalaen til  

designskalaen - dels ud fra mere ideologiske/tematiske 

overvejelser (med titler som ”Bebyggelse og bygning”, 

”Proces og procesudvikling”, ”Rum, bosætning og byg-

ningskultur”, ”Rum og form”, ”Bygning og realisering”, 

”Eksperiment og teknologi”, ”Vilkår og vision”). 

En styrke ved den nuværende organisation er, at de  

studerende har en veldefineret base (en slags familie), 

hvor de i princippet kan tilbringe hele deres studietid, 

hvilket giver mulighed for fordybelse. En svaghed er, at 

forskningsenhederne og studieafdelingerne er adskilte, 

hvorfor den forskningsbaserede tværgående undervisning 

er vanskelig at indpasse i projektundervisningen. Denne 

sidstnævnte undervisningsform mangler til gengæld ofte 

en forskningsdimension, hvilket især viser sig som et 

problem på kandidatniveau. En anden svaghed ved den 

nuværende model er, at det undertiden kan være van- 

skeligt at indholdsbestemme de enkelte studieafdelinger, 

og at mange af programmerne er forholdsvis ens. 

KA: Resultater af arbejdet i rammeudvalg og 

ledelsesgruppe

KA’s rammeudvalg anbefaler i tillæg til anbefalingerne i 

KA’s strategi Plan 2017, at en ny faglig struktur tilgodeser 

en række intentioner:  

• Eget tegnebord, værkstedsadgang og bibliotek er  

afgørende 

• Evolution i stedet for revolution

• Markant løft på kandidatdelen 

• Bacheloruddannelse skal fokusere på det 

grundlæggende, kandidatuddannelse på fordybelse, spe-

cialisering og selvstændighed 

• Bedre samarbejde mellem forskende og prakti-

serende undervisere 

• Lige vægt på forskningsbaseret og praksisbaseret 

undervisning 

Rammeudvalget foreslår herefter bl.a. tættere strukturel 

forbindelse mellem institutter og afdelinger, enten som 

kobling eller som netværk.  

De mange input som er kommet via rammeudvalget og 

lederne på KA opsummeres i indholdsprincipperne og 

modellerne i afsnit 03. 

Alle strukturforslag har indeholdt anbefalinger om færre 

bachelorprogrammer, som den kommende model tager 

hensyn til.  

KA: Den nye struktur

Den nye struktur tager overordnet afsæt i rammeudvalgets 

anbefaling af en tættere strukturel forbindelse mellem 

institutter og studieafdelinger og prioriterer en egentlig 

kobling. 

4 Institutter 

Centre

KADK Arkitektskolen Faglig struktur i dag

9 Studieafdelinger 

12 Kandidatprogrammer

Forskerskole/ 
Ph.d.

K
A

N
D

.
B

A
P

H
.D

.
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KAND. 
PROGRAM

?

KAND. 
PROGRAM

?

Bygningskunst, 
transformation 
og bevaring
Architecture,  
Transformation 
and preservation 

Restaureringsteori
Materialelære
Bygningsregistrering
Bygningsarkæologi
Bygningsbevaring
Energirenovering
Bæredygtig gen- 
anvendelse
mm.

Bygningskunst, 
kultur og historie  
Architecture, Cul-
ture and  
History  

Arkitekturhistorie/-teori 
Arkitekturkritik
Bygningshistorie/ 
-analyse
Boligforskning
Poetik og æstetik
Videnskabsteori
CIA
mm.

Bygningskunst,  
teknologi og 
tektonik 
Architecture,  
Technology and 
Tectonics 
Anvendt byggeteknik
Bærende 
konstruktioner
Industrialiseret 
byggeteknik og 
produktionsformer
Materialelære
Komponentdesign
Bæredygtig 
byggeteknik
CINARK
mm.

IT og  
arkitekturens 
designprocesser
IT and Architectural 
Design Processes

Formgivning gennem IT
Designprocesser
Programmering og pro-
jektering
Visuel kommunikation
CAD/CAM 
BIM
CITA
mm.

By og landskab
City and 
Landscape
Byplanlægning
Byplanlægning i  
udviklingslande
Bæredygtig byudvikling
Klimatilpasning
Byrumsdesign
Landskabsarkitektur
CBF
CBP
DHS
mm.
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Furniture and 
Space
Interior Design
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mm.
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Udvalgets anbefaling af evolutionær tilgang kommer til 

udtryk ved, at KA: 

• bevarer projektundervisningen 

• bevarer overskuelige undervisningsenheder, hvor 

de studerende kan føle sig hjemme

• bevarer muligheden for fordybelse gennem 

længere forløb, kombineret med muligheden for at skifte 

undervejs

• fastholder alle skalaniveauer 

• og fastholder en forestilling om en enhedsud-

dannelse, hvor en arkitekt i princippet kan bruges bredt på 

arbejdsmarkedet. Denne enhedsuddannelse vil dog i den 

nye model blive suppleret med en kraftigere profilering på 

kandidatniveau 

Bachelor- og kandidatprogrammer fra studieafdelingerne 

kobles med tværgående undervisning og forskning fra 

institutterne i fem enheder. Hermed sikres bedre sam-

menhæng mellem forskning og undervisning, bedre 

erfaringsudveksling mellem praktikere og forskere, større 

mulighed for at koordinere den tværgående undervisning 

og projektundervisningen samt en mere fleksibel brug af 

forskellige kompetencer blandt KA’s undervisere. 

De fem enheder er organiseret tematisk på en måde, der 

både tilgodeser et ønske om at bevare alle skalaniveauer, 

en international akademisk forskningspraksis, arbejds-

markedets behov og politiske dagsordner. Vi har endvi-

dere lagt vægt på, at enhedsbetegnelserne giver mening 

i forhold til omverdenen og kan adskilles fra hinanden. 

Samtidig er den kunstneriske dimension fastholdt, idet 

alle enheder som udgangspunkt også er bygningskunsten-

heder og skal kunne tilbyde generel undervisning inden 

for bygningskunst ikke mindst i bachelorprogrammet. I 

figuren er angivet forslag til overskrifter på de enkelte 

institutter samt herunder en række emner, der til dels 

allerede findes i KA’s undervisnings- og forskningsmiljø. 

Emnerne skal betragtes som vejledende oplæg til en 

yderligere bearbejdning i forbindelse med den kommende 

konstituering af institutterne. 

Indholdsmæssigt er den nye struktur organiseret omkring 

fem institutter:  

Institut for Bygningskunst, Tranformation og 

Bevaring: tager afsæt i den kendsgerning, at over halv-

delen af alle byggeopgaver i Europa i dag består af trans-

formation af eksisterende bygningsmasser, og at bygnings-

kultur og bevaring spiller en voksende rolle i samfundet. 

Tematisk berører instituttet emner som restaureringsteori, 

materialelære, bygningsregistrering, bygningsarkæologi, 

bygningsbevaring, energirenovering og bæredygtig gen-

anvendelse.

Institut for Bygningskunst, Kultur og Historie:  

orienterer sig mod arkitekturens kulturelle implikationer 

og historie og mod grænsefladen til de humanistiske 

videnskaber og til kunsten. Tematisk beskæftiger insti-

tuttet sig ud over arkitekturhistorie/-teori med emner som 

arkitekturkritik, bygningshistorie/-analyse, boligforsk-

ning, poetik og æstetik samt videnskabsteori. 

Institut for Bygningskunst, Teknologi og Tektonik: 

fokuserer på nutidig og historisk bygningsteknologi, 

som via begrebet tektonik anskues ud fra en bygnings-

kunstnerisk/æstetisk tilgang. Emnerne kan være anvendt 

byggeteknik, bærende konstruktioner, industrialiseret 

byggeteknik og produktionsformer, materialelære, kompo-

nentdesign og mere generelt bæredygtig byggeteknik. 

Institut for IT og arkitekturens designprocesser: 

tager afsæt i informationsteknologiens store betydning 

som formgivningsværktøj og i tilrettelæggelse og projek-

tering af byggeri. Derfor er IT her koblet sammen med et 

andet felt, nemlig arkitekturens designprocesser. Rum-

mer emner som formgivning gennem IT, designprocesser, 

programmering og projektering, visuel kommunikation og 

CAD/CAM og BIM.

Institut for by og landskab: fokuserer på formgiv-

ningen og organiseringen af rummet uden for og mellem 

bygningerne dels på et storskalaniveau, dels på et byrums-

niveau. Emnerne kan være byplanlægning, herunder 

byplanlægning i udviklingslande, bæredygtig byudvikling, 

klimatilpasning, byrumsdesign og landskabsarkitektur. 

Som det beskrives senere giver modellen giver mulighed 

for f.ek.s fælles kandidattilbud, der kan besøges af bache-

lorer fra f.eks to af skolerne, men som fortsat giver afgang 

med et afgangsbevis fra én af de tre skoler. Vi har i den 

forbindelse valgt at organisere Institut for Møbel og Rum 

som ét fælles institut mellem KA og KD, hvilket beskrives 

nedenfor.
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Faglig struktur: KD

KD: Kort beskrivelse af den eksisterende faglige 

struktur

KD er i dag opdelt i tre typer hovedenheder: Fem centre 

med i alt 8 designspecialer, to linjer på Bornholm og en 

række forskningsklynger. De ni specialer er organiseret 

efter emner, der retter sig mod forskellige dele af design-

faget: Visuel Kommunikation, Møbel- og Rumdesign, 

Beklædningsdesign, Productiondesign, Industriel Design, 

Spil- og Interaktionsdesign, Keramikdesign, Tekstildesign 

samt Glas- og Keramik Kunsthåndværk på Bornholm. 

De er organiseret i fem  centre (Center for Kommunika-

tionsdesign, Center for Tekstil og Beklædning, Center 

for Møbel, Rum og Industriel Design, Center for Glas 

og Keramik, Center for Teori og Metode), der faciliterer 

samarbejde på tværs af enhederne. Forskningsklyngerne 

er organiseret i center for Teori og Metode og er inddelt 

tematisk efter forsk-ningsområder (Co-design, Design-

filosofi, Mode, Steder og Rum samt Form:Lab). 

Studiet er bygget op af studiemoduler med en relativ høj 

grad af valgfrihed, hvor de studerende melder sig til et 

udbud af moduler to gange om året. Uddannelsens første 

år består af en stor fælles undervisningsdel med 75 % 

obligatoriske og 25 % valgfri studieelementer. Andet 

og tredje studieår er specialeorienterede og det samme 

gælder kandidatdelen.

Mens valgfriheden er en stor styrke ved modulstrukturen, 

så påpeger både rammeudvalget og enhedslederne på KD, 

at den medfører en række svagheder: 

• Modulstrukturen er meget tung at administrere 

• Der er dårlig udnyttelse af det kunstneriske 

aspekt i uddannelsen

• Der er for ikke nok forskningsbaseret under- 

visning

• Der er problemer med at sikre faglig progression

• Spredningskravet (kravet om procentvis for-

deling mellem projekt, redskab og teori/metode)  spænder 

ben for studiet

• KD’s studerende savner klassefornemmelsen af 

”at høre til” 

Resultater af arbejde i rammeudvalg og ledelses-

gruppe

KD’s rammeudvalg anbefaler, at en ny faglig struktur til-

godeser en række intentioner. At skolens stærke faglighed 

bevares med fokus på skolens vigtige værkstedskultur, 

som er et væsentlig benchmarking, og som i høj grad 

tiltrækker ansøgere og gæstestuderende til uddannelsen. 

At der fokuseres på en løsning, der understøtter det gode 

arbejdsklima, og at den størst mulige åbenhed overfor de 

studerende individuelle uddannelsesønsker bevares – og 

at den høje gennemførselsprocent fastholdes.

Derudover var rammeudvalget og KD’s ledere enige om en 

række ønsker til uddannelsesstrukturen, bl.a.: 

 

• At der optages direkte til skolens BA-specialer

• At bachelorstudiet organiseres og planlægges 

som et hele 

• At studiestrukturen tillader, at KD’s sprednings-

krav bliver knyttet til indhold frem for at vedrøre under-

visningsform

• At der foruden de fagspecifikke aktiviteter på BA-

specialerne, introduceres en række tværgående undervis-

ningsaktiviteter 

• At der laves obligatorisk praktik og/eller ud-

veksling på 5. semester

• At de nuværende ni specialer samles i institutter 

med størst muligt fagligt eller metodisk slægtskab, med 

hver sin leder som har ansvar for den faglige kvalitet og 

udvikling

• Mængden af den obligatoriske undervisning øges

• At kandidatstudiet baserer sig dels på KD’s 

nuværende og fremtidige forskerklynger, dels på ”snævre” 

specialiseringer, hvor studerende møder forskning, 

kunstnerisk udviklingsvirksomhed og samarbejder med 

erhvervslivet

• At forskning og udviklingsvirksomhed bliver en 

integreret del af undervisningen og ikke isoleres i en selv-

stændig enhed  

      
KADK Designskolen Faglig struktur i dag

5 Centre 

Teori og metode

K
A

N
D

.
B

A
P

H
.D

.

Forskningsklynger

2 specialer
kunsthåndværk

8 specialer design

Fælles 1. år BA
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Kommunikation 
og Oplevelses-
design  
Communication 
and Experience 
Design
 
Grafisk design, wayfinding 
og skriftdesign,  
Identitet og strategisk 
kommunikation  
Illustration/ anvendt  
visualisering, 
Fortælling og spildesign, 
productionsdesign,
interaktionsdesign
Entrepreunerskab
Innovation 

Skrift:lab
Sted:rum
Form:lab
 

Strategisk og  
Industriel Design  
Strategic and 
Industrial Design
Industrielle produkter og 
systemer, ergonomi, kon-
struktion og produktion, 
eksperimentel formgivning 
samt design til velfærds-
samfundet.
Entrepreunerskab
Innovation 
Bæredygtighed

Co-design
Form:Lab

Kunsthåndværk 
og Eksperimentel 
Form 
Crafts and 
Experiment 
  
Eksperimentel form- 
givning, unika, kunsthånd-
værk, serie-produktion, 
Keramik og glas som 
brugsgenstand, kunst- og 
kulturfænomen,
Innovation 
Bæredygtighed

Sted:Rum
Form:lab

Mode, Tekstil og 
Trends 
Fashion, Textiles 
and Trends 
Mode og beklædning,
modeæstetik og kultur, 
konstruktion og produktion, 
trends, tekstil konstruktion, 
mønsterdannelse,  
materialer og æstetik. 

Entrepreunerskab
Innovation 
Bæredygtighed

Modeklynge

Møbel og Rum
Furniture and 
Space
Møbelkunst
Interior Design
Bygningsrelateret grafik
Belysning
Akustik
Toxiditet
Indeklima og komfort
Byrumsinventar
Material Culture
Branded spaces
Homing
mm
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Den nye struktur

Oplægget til den nye struktur er i sit indhold dels påvirket 

af strategiprocessen dels af evaluering af modulsystemet, 

UMV-undersøgelser, aktuelle politiske dagsordner,  

aftagerpanelets oplæg, professionsbehov, interne drøft-

elser samt skolens styrker og svagheder mv. Ligesom på 

KA har den revolutionære tilgang ikke været målet, men 

det er ønsket at forbedre strukturen ud fra en række greb, 

der kommer til udtryk ved, at KD ønsker: 

• at fastholde, styrke og udvikle skolens fagspecial-

iseringer (herunder de metoder, der kendetegner skolen: 

projektarbejde, vejledning, værkstedstilgang mv.)

• at al undervisning på KD skal være understøttet 

af forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed som 

sidestillede praksis- og erkendelsesformer

• at kunstnerisk og praksisorienteret projektunder-

visning kombineres med videnskabelig og teoretisk reflek-

sion

• at undervisningen på både bachelor- og kandi-

datniveau gerne fokuseres omkring forslagsstillelse, 

formgivning og kontekstbevidsthed

• at KD bygger på overskuelige enheder på bach-

elor- og kandidatniveau for at sikre faglig forankring, 

tættere kontakt til undervisere samt læring mellem studer-

ende  

• at KD bygger på en flad struktur med faglig 

ledelse samt daglig studieledelse på institutterne for at få 

større nærhed, faglig dialog, kortere beslutningsgange.

Indholdsmæssigt er den nye struktur organiseret omkring 

fire institutter:  

Institut for Kommunikation og Oplevelsesdesign: 

orienterer sig mod designfeltets kommunikative dimen-

sioner, herunder skabelsen af ”verdener” (i spil, film 

mv.). Instituttet udbyder undervisning inden for grafisk 

design, skiftdesign, wayfinding, fortællinger og spildesign, 

productiondesign, identitet og strategisk kommunika-

tion og oplevelsesdesign. Instituttet udbyder et eller flere 

bachelorprogrammer tonet mod den mulige række af 

kandidatstudier..

Institut for Mode, Tekstil og Trends: orienterer sig 

mod designfeltets livsstilsdimension beklædning, mode, 

tekstil og trends. Instituttet udbyder undervisning inden 

for mode, beklædning, mode og tekstilæstetik, tekstil-

konstruktion, mønsterdannelse,  tekstiler til beklædning, 

interiør og til arkitektoniske sammenhænge.

Instituttet udbyder et eller flere bachelorprogrammer 

tonet mod den mulige række af kandidatstudier.

Institut for Strategisk og Industriel Design: forener 

det strategiske og industrielle perspektiv på design med 

udgangspunkt i et moderne designbegreb. Instituttet tager 

udgangspunkt i præmissen, at design består i problem-

løsning med henblik på inddragelse af relevante aktører, 

delsystemer mv. for på den måde at skabe bedre leve-

betingelser for mennesket i velfærdssamfundet. Insti-

tuttet udbyder undervisning i industrielle produkter og 

systemer, livsstilsprodukter, eksperimentel formgivning 

og design til velfærdssamfundet. Instituttet udbyder et 

bachelorprogram tonet mod flere mulige kandidatstudier.

Institut for Kunsthåndværk og eksperimentel 

form: orienterer sig mod designfeltets kunstneriske og 

eksperimentelle dimensioner, med fokus på kunsthånd-

værk, og eksperimentel formgivning. Instituttet udbyder 

undervisning i unikaproduktion, kunsthåndværk, serielle 

produktioner, brugsdesign og helhedsløsninger. Instituttet 

udbyder to bachelorprogrammer tonet mod to mulige 

kandidatstudier inden for kunsthåndværk.

Institutterne rummer en række kandidatprogrammer. 

Nogle er dedikeret de ”snævre” fagspecialer (for at sikre 

kontinuitet og mulighed for fortsat specialisering på 

kandidatniveau). Desuden gives der mulighed for udbud 

af tematiske kandidatprogrammer på tværs af institut-

ter. De kan have forankring i KD’s forskningsklynger eller 

udbydes i samarbejde med KA, KK eller eksterne institu-

tioner. 

Den nye bachelor- og kandidatstruktur giver både mu-

lighed for at uddanne kandidater med dybe fag- 

specialiserede profiler (I-shaped designere) og tværfagligt 

orienterede kandidater med forskellige ’toninger’ inden for 

en eller flere forskningsunderstøttede fagfelter (T-shaped 

designere). 

KD har desuden en række forskningsklynger på tværs af 

institutterne, som leverer specialiseret undervisning til 

skolens bachelor- og kandidatprogrammer bl.a. i form 

af tværfaglige grundfag. Forskningsklyngernes forskere 

bidrager desuden til KD’s forskerskoleprogram med 

undervisning på ph.d.-kurser, udbudt af KADK’s forsker-

skole.
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Fælles institut: KA og 
KD

Som noget nyt og afledt direkte af fusionens synergi-

muligheder oprettes et fælles institut. Hermed kan vi opnå 

større kritisk masse og bedre mulighed for erfaringsud-

veksling mellem studerende, forskere og undervisere fra 

de to skoler. Instituttet er en fælles organisering af de 

områder, der kan samles under overskriften Møbel og 

Rum. Institut for Møbel og Rum dannes i samarbejde mel-

lem KA og KD som et fusionsinstitut, hvor de to hoved-

programmer Møbel og Rum/Interiør udbydes i samdrift, 

men hvor det blive muligt at tage kandidateksamen med 

særligt fokus inden for arkitektur eller design. 

Instituttets emner vil være Møbel/Møbelkunst, Interiør-

design, Inventar, Lys, Indeklima, Byinventar og Indret-

ning. Instituttet forventes at udbyde to bachelor- 

programmer tonet mod to mulige kandidatstudier inden 

for instituttets emner. Og dermed vil arkitektstuderende 

og designstuderende kunne studere side om side, men 

tage afgang med forskellig toning, der lever op til forskel-

lige krav og studieordninger. 

Faglig struktur: KK

KK: Kort beskrivelse af eksisterende faglige 

struktur

KK består i dag opdelt i fem afdelinger, som varetager 

bachelorundervisningen inden for 3-5 brede fagspecialer 

samt et fælles kandidatprogram. De fem afdelinger dæk-

ker KK’s fem hovedfagområder: Grafisk, Kulturhistorisk, 

Kunst, Monumental Kunst og Naturhistorisk.

KK ledes af en fagleder, som er ansvarlig for KK’s ud-

dannelses- og forskningsvirksomhed. De fem afdelinger 

ledes hver af en afdelingsbestyrer. Kandidatuddannelsens 

ledelse og fællesundervisningen på bachelor- og kandi-

datniveau koordineres af en leder på afdelingsbestyrer-

niveau. Den overordnede koordinering mv. sker i KK’s 

Forsknings- og uddannelsesudvalg (F&U), som ledes af 

faglederen med afdelingsbestyrerne, lederen af kandi- 

datuddannelsen og fællesundervisningen, ph.d.-skole-

lederen og med deltagelse af rektor og administrations-

chefen.

En væsentlig pointe for forståelsen af KK’s organisering 

er, at skolen optager i alt 50 nye studerende fordelt på 

de fem afdelinger hvert tredje år. Der optages i gennem-

snit 10-15 kandidatstuderende årligt. Undervisningen på 

bachelorstudiet bygger på en 50 % fordeling mellem teori 

og praksis og følger inden for de enkelte emner (materialer 

eller genstande) generelt mønsteret: historie, opbygning, 

forarbejdning, anvendelse, nedbrydning, konservering, 

restaurering, dokumentation og vedligehold (præventive 

foranstaltninger). Undervisningen på bachelorstudiet 

udgøres af obligatoriske studiemoduler, mens et semester 

på bachelordelen udgøres af fællesundervisning i generelle 

konserveringsvidenskabelige discipliner. Kandidatstudiet 

er i dag ikke specialespecifikt, men bygges op omkring den 

studerendes speciale inden for et af de fem speciale- 

områder eller mere generelle fagområder (f. eks. præven-

tiv konservering, konserveringshistorie, teknisk kunst-

historie). 

En styrke ved den nuværende organisering er bl.a. at de 

små undervisningshold sikrer tæt lærerkontakt og ligelig 

fordeling mellem praksis og teori, og den fastlagte struktur 

og det faste undervisningsindhold på studiets bachelordel 
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sikrer en veldefineret faglig identitet. Svaghederne er især, 

at der i dag er et begrænset udbud af speciale- og speciali-

seringsrettede kurser på kandidatuddannelsen. En anden 

svaghed er, at de kandidatstuderende ikke er tilknyttet 

afdelingerne, hvilket hæmmer det faglige og sociale miljø 

– og der dermed mangler der interaktion mellem skolens 

bachelor- og kandidatstuderende.

KK: Resultater af arbejde i rammeudvalg og 

ledelsesgruppe

Der er generelt stor overensstemmelse mellem 

anbefalinger og ønsker fremsat af KK’s rammeudvalg og 

ledelsesgruppe. KK’s rammeudvalg har en række 

fremtidige ønsker til uddannelsesstruktur:

• Opretholde/øge de uddannedes faglige kvalitet 

for at opretholde/imødekomme arbejdsmarkedets efter-

spørgsel 

• Fortsat uddanne bachelorer med erhvervskompe-

tence

• Opretholde en stor spændvidde i udbudte uddan-

nelsesretninger for at dække arbejdsmarkedets behov  

• Fortsætte med de fem eksisterende afdelinger, 

som hver især dækker klart afgrænsede fagområder og 

meget forskellige materialegrupper - en sammenlægning 

er ikke  hensigtsmæssig.

• Bibeholde bacheloruddannelsen i sin nuværende 

- specialiserede - form, hvor den studerende vælger sig ind 

på én af de fem uddannelsesretninger

• Styrke kandidatuddannelsen ved at inkludere 

kandidatprogrammet i de enkelte afdelinger 

• Øge det specialerelaterede kursusudbud på kan-

didatuddannelsen (det vil skabe bedre progression i ud-

dannelsen og et bedre fagligt og socialt miljø på de enkelte 

afdelinger)

Rammeudvalget har specielt drøftet tre grundmodeller for 

en faglig struktur (se bilag). 

KK: Den nye struktur

Den endelige model bygger på rammeudvalgets model 

2, som ligeledes er i overensstemmelse med ønsker og 

visioner for det faglige indhold fra KK’s ledere.

Den endelige model bygger stadig på princippet om de 

fem afdelinger, som dækker konserveringsfaget fem 

hovedfagområder med hver deres speciale. Dog udvides 

afdelingernes område til også at dække kandidatstudiet 

inden for deres hovedfagområde og som konsekvens heraf 

at udbygge deres undervisningstilbud med kandidatkurser 

inden for dette. Der vil stadig være tværgående fælles-

kurser på både bachelor- og kandidatniveau i generelle 

konserveringsvidenskabelige fag og hjælpediscipliner, 

ligesom det stadig vil være almindeligt med meritoverførte 

eksterne kurser på kandidatstudiet. Endelig vil det fortsat 

være muligt for bachelor- og kandidatstuderende at lave 

specialer inden for tværfaglige emner samt inden for de 

generelle konserveringsfaglige emner. 

Den endelige model giver desuden mulighed for tværfa-

glige aktiviteter. Især mellem områderne Kunst og Monu-

mentalkunst og KA’s Institut for Bygningskunst, Trans-

formation og Bevaring. 

Særligt for KK’s model gælder det, at KK i KADK’s sam-

lede billede ofte i praksis vil fungere som ét institut med 

fem spor, da institutionen ikke i sig selv kan oppebære fem 

selvstændige institutter. 

KADK Konservatorskolen Faglig struktur i dag

5 afdelinger/linjer

Kandidat
Fælles kandidatprogram

Ph.d.

Bachelor

K
A

N
D

.
B

A
P

H
.D

.
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Grafisk
Graphic Art

Bevaring af: 
Papirgenstande
Bøger og pergament
Fotografiske materialer, 
herunder spillefilm
Maskinlæsbare medier

Kulturhistorisk
Object  
Conservation
Bevaring af:
Silikater
Metal
Tekstiler
Animalske materialer
Vegetabilske materialer

Naturhistorisk
Natural History

Bevaring af:
Zoologiske genstande
Botaniske genstande
Geologiske (palæontolo-
giske) genstande
Formidling 

Kunst
Pictorial Art

Bevaring af:
Farvelag på træ og andre 
rigide underlag
Dekorative farvelag i bygn-
ingsinteriør
Farvelag på lærred og an-
dre ikke-rigide underlag
Samtidskunst

Monumental-
kunst  
Monumental Art

Bevaring af:
Bygninger
Vægmaleri og mosaiker
Monumenter
Skulpturer

FÆLLES
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06: Ledelse

Med den nye struktur har det været et klart ønske at 

sikre en ledelsesstruktur, hvor alle medarbejdere har én 

enhedsmæssig forankring, og hvor der er størst mulig 

frihed i de faglige miljøer uden at det sker på bekostning 

af fællesskabet.

Der sker ikke ændringer i forhold til organiseringen af 

den øverste ledelse i det strategiske ledelsesteam, som 

blev vedtaget af bestyrelsen den 6. juni 2012. Og forhold 

til dette. Rektor har ansvaret for hele KADK, herunder det 

samlede personaleansvar. Faglederen har det indholds-

mæssige ansvar for hele den pågældende skole, herunder 

ansvar for koordinering af forskning og uddannelses- 

programmer i institutterne. 

Den nye struktur anviser en ny organisering af KADK’s 

faglige mellemledere: Institutlederen formulerer og  

implementerer de visioner, der er for instituttet. Der 

påhviler institutlederen et stort administrativt og per-

sonalemæssigt ansvar - denne position er med andre ord 

ledelsestung. 

Programansvarlige for hhv. bachelor- og kandidatpro-

grammer har ikke personaleansvar. Disse positioner har 

i højere grad en faglig tyngde. De programansvarlige er, 

blandt andre, skolens faglige fyrtårne.

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 

INSTITUTLEDER

CENTERLEDER

 
PROGRAM- 
ANSVARLIG

KADK Faglig struktur 2014: Organisering og ledelse

Arkitektskolen Designskolen Konservatorskolen

Uddannelsesleder

Forskningsleder

Fagleder Fagleder Fagleder

Bestyrelsen

Rektorat
Rektor/Prorektor

Administrationschef
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Det administrative match 

At få gennemført den nye faglige struktur bliver selvsagt 

en stor opgave. Også for administrationen. De økonomiske 

og personalemæssige rammer skal på plads for de mange 

institutter. De studieadministrative processer, der under-

støtter undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse 

skal tilpasses, hvilket vel at mærke skal ske samtidig med 

at vi implementerer det nye studieadministrative system 

STADS. Løbende skal der også ske fysiske flytninger, og så 

skal vi frem for alt udvikle administrationen, så vi hele  

vejen rundt sikrer, at den matcher den nye faglige struk-

tur.

 

Administrationen fusionerede pr. 15. september 2011. Der 

er allerede gennemført en lang række væsentlige integra-

tionsopgaver, men der er stadig mange projekter og 

opgaver, der skal integreres og finde en ny praksis. 

Med etableringen af en ny faglig struktur er timingen 

den helt rette i forhold til at give administrationen et 

eftersyn i måden, hvorpå opgaver prioriteres, håndteres 

og placeres. Vi skal med andre ord systematisk besvare 

følgende spørgsmål: Hvad er vigtigst? Hvordan skaber vi 

mest værdi med de eksisterende ressourcer? Hvor og af 

hvem løses opgaverne? Hvad løses centralt og hvad løses 

decentralt? 

Sideløbende med implementeringen af den faglige struk-

tur vil der derfor være en parallel udviklingsproces, hvor 

de administrative medarbejdere i dialog med de faglige 

miljøer vil kortlægge og undersøge, hvordan vi sammen 

indretter det bedst mulige administrative setup på KADK. 

Målet er at skabe en endnu mere professionel, sammen-

hængende og effektiv administration, der understøtter 

og servicerer de faglige miljøer og dermed skaber mest 

mulig værdi i produktionen af kandidater og forsknings-

resultater. 

07: Nye muligheder i 
strukturen

Unikke muligheder for specialisering

Den nye faglige struktur giver en række unikke muligheder 

for at specialisere sig inden for de forskellige discipliner, 

professionelle og tematiske tilgange og samtidig mikse og 

gå på tværs af programmer og opnå tværfaglige speciali-

seringer. Vi får altså nye fleksible studieflows og større 

mulighed for at samarbejde på tværs. Samtidig vil det 

være en målsætning at skabe større klarhed og bedre 

kommunikation om mulige studieforløb og kompetence-

profiler for færdiguddannede kandidater. Slutpunktet for 

uddannelsen skal være tydeligere end i dag, og mulig-

hederne tegnes klarere op.

På bachelorniveau vil institutternes programmer fortsat 

være opdelt i overskuelige enheder, som giver fornem-

melse af forankring og studiemæssig ‘familieskab’.

På kandidatniveau har man mulighed for at blive inden 

for et institut og program gennem hele uddannelsen og 

dermed opnå en ‘spids profil’ inden for en bestemt disci-

plin, eller man kan sammensætte en profil ved at gå på 

tværs af skolernes programudbud. 

 

Nye uddannelsesmuligheder og klare kompetenceprofiler
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Den nye model kombinerer således de stærke sider ved 

det eksisterende lange forløb gennem BA og KA på samme 

afdeling og et mere diverst forløb, der imødekommer nye 

behov for tværfaglighed.

Kandidatuddannelserne vil derfor i vidt omfang være dy-

namiske og afspejle skiftende satsninger inden for forsk-

ning og arbejdsmarkedsbehov. Flere af programmerne 

vil være engelsksprogede og internationalt orienterede og 

samtidig fungere som platforme for udadrettede aktivi-

teter og samarbejde med universiteter og andre eksterne 

stakeholders, uden at dette skal belaste uddannelses- 

arbejdet. Samtidig betyder strukturen at positive erfar-

inger med sådanne arbejder kan fødes tilbage i uddannel-

serne.

Oplevelsen for den studerende bliver altså en større vifte 

af kandidatuddannelser at specialisere og tone sin uddan-

nelse indenfor.

Et helt nyt tiltag er det fælles institut Møbel og Rum, der 

bl.a. vil udbyde et nyt samlet kandidat-møbelprogram, 

hvor arkitekt- og designskolestuderende uddannes 

sammen, men i en art ‘dobbeltspor’, hvor man stadig får et 

kandidatbevis fra henholdsvis Arkitektskolen eller 

Designskolen.

Det nye fælles institut har karakter af pilotprojekt, men 

på længere sigt kan det danne basis for udvikling af flere 

fælles institutter, f.eks. inden for proces-, organiserings- 

og metodestudier eller transformation, hvor der er flere 

fællestræk mellem forskningen på skolerne, og hvor en 

sammenkobling af miljøerne kan bidrage til større kritisk 

masse og gennemslagskraft på en international arena.

Den nye struktur åbner desuden op for, at der kan 

etableres nye tværfaglige kandidatprogrammer mellem 

skolerne, hvor oplagte emner f.eks. kunne være innova-

tion, entreprenørskab, kulturarv eller bæredygtighed, og 

hvor der allerede er flere overlap i forsknings- og  

undervisningsinteresser i institutionernes miljøer. Det vil 

også være nemmere at udvikle fælles undervisnings- og 

workshop-forløb, fordi der nu er mere ensartede kriterier 

for timing af undervisning og placering af aktivitetstyper.

 

KA    KD
Samlet kandidatprogram 

Fælles institut med to spor
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Det bliver også nemmere at overføre merit mellem sko-

lerne og kombinere et uddannelsesforløb på tværs af to 

skoler, så man f.eks. vil have mulighed for at starte med 

at tage en bachelor i bygningskunst på Arkitektskolen 

og derefter en overbygningsuddannelse i Co-design på 

Designskolen. Så bliver man naturligvis ikke arkitekt i 

klassisk forstand, men får en anden fagprofil, som svarer 

til andre dele af arbejdsmarkedet end de spids-

arkitektfaglige. 

Når man er færdig med at studere på KADK og har været 

ude at arbejde i nogle år, vil man have mulighed for at 

komme tilbage og følge et af de master- og diplompro-

grammer, som udbydes i tilknytning til vores 

uddannelsers forskningsindsatser, og flere af dem med en 

international profil. På efteruddannelserne vil der både 

gå alumner fra vores egne og andre fagligheder, både fra 

Danmark og udlandet, som ønsker opkvalificering inden 

for vores klassiske og nye specialeområder. Vi vil således 

både bibeholde dét, vi er bedst til, og samtidig åbne op for 

nye programmer, som rækker ind i relaterede brancher og 

jobmarkeder. 

Som institution vil vi samlet set fremstå som en unik og 

fremadrettet platform, der bygger på forskning, kunst-

nerisk udviklingsvirksomhed og praksis, og hvor vi både 

fastholder og videreudvikler vores skolers klassiske og  

traditionsrige styrker og med respekt for disse, præsen-

terer nye, visionære tiltag i dialog med omverdenen. 

Merit mellem skolerne

 

Master

Diplom

Uddannelse for livet: nye master od diplom-tilbud
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Om samspillet mellem praksis, forskning og  

kunstnerisk udvikling

Verden omkring os er kendetegnet ved store problemer 

og uanede muligheder. Der er, også i praksis, en stigende 

opmærksomhed på, at disse skal adresseres og gribes 

gennem forskning og kunstnerisk udviklingsarbejde. Det 

er grunden til, at vi som centralt mål for KADK ønsker en 

tæt kobling mellem praksis, kunstnerisk udviklings- 

virksomhed og forskning gennem etablering af enheder, 

hvor alle disse discipliner er samlet. 

Vi har siden skolernes grundlæggelse bevæget os ind i et 

multifacetteret videnssamfund, hvor forskning og ud-

vikling skaber ny viden, og det betyder også, at vi må se på 

vores struktur med nye briller. Det er første gang skolerne 

står over for at skabe en enhedsstruktur, der kan matche 

det stigende behov for at koble praksis, forskning og  

kunstnerisk udvikling. Det er en historisk mulighed -  

derfor bruger vi lidt plads på at beskrive dette vilkår. 

Det kræver forskning. Filosoffen Niklas Luhman har 

sagt, at det moderne menneske er klar over, at yderligere 

forskning er påkrævet, og han påpeger, at dén vished 

bør være helt central, når vi tilrettelægger vore forsk-

ningsbaserede uddannelser: Vi skal give vores studerende 

redskaber til at stille spørgsmål. Men de skal ikke blot 

lære at formulere og undersøge videnskabelige spørgsmål, 

de skal også lære at skabe spørgsmålenes svar. Vi skal 

bevare - og udvikle - det bedste fra kunsthåndværket og 

kunstakademiets tradition og koble det med forskning og 

videnskab. Vi skal skabe forbindelse og udveksling mellem 

stærke traditioner, som vil være helt afgørende, hvis vi vil 

skabe en bedre fremtid.

KADK er en enestående forskningsinstitution. KADK 

beskæftiger sig både med, hvordan vi konserverer 

uvurderlige værdier og med, hvordan vi også i fremtiden 

skaber rammerne om et godt, bæredygtigt liv. Emnerne, 

vi arbejder med på KADK, fordrer ofte dialog mellem 

alle de tilgange, som universiteter og andre højere lære-

anstalter har spredt på forskellige fakulteter og som hos 

dem sjældent er i indbyrdes, direkte dialog. Hos os er alle 

tilgangene i spil, når vi drøfter, hvordan man skal plan-

lægge og designe en by, et hospital eller et kraftværk. Vi 

spænder over alle skalaer og overvejer ikke blot, hvordan 

hospitalet bedst passer på og helbreder patienten, men 

også hvordan hospitalet passer ind i og bidrager til byen, 

regionen, landet. Vi er klar over, at det moderne samfund 

er komplekst og at det kræver specialister, men hos os 

skal specialisterne arbejde med forståelse for, at det gode 

liv – som også skal være en mulighed i fremtiden – er et 

liv, der hænger sammen og omfavner den enkelte som en 

åben helhed.

KADK’s struktur skal sikre, at vores studerende og med-

arbejdere kan skabe sig den meningsfulde helhed: KADK 

skal være et samfund af studerende, undervisere, prak-

tikere og forskere, der kan lære af hinanden. Vi skal sikre, 

at det er klart for alle på campus, hvilken specifik ramme 

han/hun indgår i, og at alle samtidig har forståelse for den 

større sammenhæng og samarbejde på kryds og tværs. 

Forventninger til KADK

Det er ikke mærkeligt, at samfundet i dag har enorme 

forventninger til vores institution og til, at vi evner at få 

videnskabelige undersøgelser i tæt, inspirerede dialog med 

evnen til at give form, med hvad vi kalder kunstnerisk 

udviklingsvirksomhed og som betegner en fornem tradi-

tion, der i særlig grad præger Designskolen og Arkitekt-

skolen. Samfundet har brug for innovation og forventer, 

at vi på vores institution kan få videnskab og kunst til at 

supplere hinanden. Vi har en særlig rolle som leverandør 

af kandidater, der både evner at arbejde med forståelse for 

det kunstneriske og for det videnskabelige. Tidligere blev 

forskning ofte opfattet som synonym med verdensfjern, 

elitær. I dag er mange også på arbejdsmarkedet klar over, 

at vi behøver vi modet og evnen til at stille spørgsmål ved 

vaner og fordomme, der stiller sig i vejen for nytænkning. 

Vi skal have modet til at stille de vanskelige spørgsmål og 

til at finde svarene og på den måde sikre, at samfundet 

bredt får glæde af institutionens evne til både at spørge 

og skabe. KADK har noget unikt at byde ind med i et 

samfund, hvor også mange tegnestuer og designvirksom-

heder idag forstår, at de må inddrage både videnskabelige 

indsigter og kunstnerisk, formgivende praksis.

Derfor skal vi også fortsætter med - og udbygge - 

uddannelsen af erhvervs-PhD-studerende og udvikle mere 

direkte forskningsbaseret samarbejde med de forskellige 

erhverv. 

Tidsplanen for implementeringen af den nye struktur for 

skolerne giver mulighed for, at vi i ro og mag tænker  

studie- og forskningsprogrammer igennem i forhold til 

de her skitserede ambitioner. Planlægningen af KADK’s 

fremtid vil således i sig selv være en forsknings- og 

udviklingsopgave, der kræver både forståelse for det 
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kunstneriske og for det videnskabelige og for, hvorledes 

vi får de forskellige aspekter til at spille sammen. Kunst 

og videnskab vil være gennemgående, men vil samtidig 

blive grebet af mere specifikke tematiske sammenhænge, 

hvor undervisning og forskning kan spille sammen. Det vil 

være en central ambition i den forbindelse at alle skolens 

undervisere, praktikere og forskere finder den plads i den 

kommende struktur, som betyder, at man kan udfolde og 

udvikle sine kompetencer på bedste vis. 

Som omtalt er det et helt centralt mål for KADK at skabe 

en tæt kobling mellem praksis, kunstnerisk udviklings-

virksomhed og videnskabelig forskning. Chancen for 

fremtiden er, at vi kan få forskellige måder at opdage, 

opfinde og skabe på til at arbejde sammen. Det er ikke 

ambitionen at gøre kunsten videnskabelig eller videnskab-

en til kunst, men at sikre en udveksling mellem forskelle, 

sådan som det skematisk fremgår af denne model, som vi i 

Samspillet kan beskrives som en kontinuitetsmodel, hvor felterne 
forskning, kunstnerisk udvikling og praksis udvikler hinanden.

den kommende tid vil arbejde videre med som en manual 

in progress. Det vil sige en manual, der bliver udbygget og 

konkretiseret under implementeringen af de planer, vi nu 

har fremlagt for organiseringen af KADK. Derfor etablerer 

vi en struktur, hvor praksis, kunstnerisk udviklingsvirk-

somhed og forskning mødes i enheder, hvor alle disse 

discipliner er samlet.

Kunstnerisk udviklings-
virksomhed, jvf. KUMs 
rapport: er en del af en 
kunstnerisk proces, der 
fører frem til et offentligt 
tilgængeligt resultat og 
ledsages af refleksion 
over såvel processen 
som præsentationen 
af resultatet.

 

KUNSTNERISK
UDVIKLINGS-
VIRKSOMHED

GRUND-
FORSKNING

 
ANVENDT

FORSKNING

PRAKSISBASERET
FORSKNING

Forskning jf. OECD’s 
Frascati-manual: for-
skning og udvikling 
som skabende arbejde 
foretaget på et sys-
tematisk grundlag for at 
øge den eksisterende 
viden, samt udnyttelsen 
af denne viden til at 
udtænke nye anven-
delsesområder. Ud-
foldes som  
Grundforskning, 
Anvendt forskning og 
Praksisbaseret 
forskning og med et 
reproducerbart viden-
skabeligt resultat.

KUNSTNERISK
BEGIVENHED

MANIFESTERET 
SOM “VÆRK”
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08: Implementering

Den nye struktur lader sig realisere i sin grundform  

allerede fra starten af studieåret 2014. I den mellemliggen-

de periode vil der ske følgende:  

• Frem til 1. april 2013 vil der blive rekrutteret 

institutledere, som på projektbasis arbejder med beskriv-

else af visioner for en mere detaljeret organisering af hvert 

enkelt institut 

• 1. juli 2013 vil de nye programansvarlige være 

rekrutteret. Disse arbejder sammen med institutlederen, 

på projektbasis, frem mod at kunne fremlægge planerne 

for de nye institutter primo september 2013 

• Herefter vil hver enkelt VIP-medarbejder få 

mulighed for, alene eller i en gruppe, at fremsende ønsker 

for fremtidig placering. Beslutninger vedrørende dette vil 

være truffet senest 1. november 2013 

• Herefter udarbejdes studieplaner m.m. frem mod 

studiestart 2014, og der sker forberedelser af den fysiske 

placering af enheder på KADK

09: Høringsprocessen

Nu går den strategiske ledelsesgruppes udspil i høring. 

Som nævnt sker dette konkret via: 

• Materialet uploades fredag den 9. november til 

skolernes intranet 

• KADK’s Faglige Råd træder sammen 14. novem-

ber 2012 og drøfter oplægget. 

• Høring for studerende og medarbejdere: Det 

sker via den nærmeste enhedsleder (afdelings-, institut-, 

center-, linjeledere m.fl.), som faciliterer drøftelserne 

blandt medarbejdere og studerende og rapporterer tilbage 

til den strategiske ledelse 

Tilbagemeldingen sker på KA’s, KD’s og KK’s le-

delsesmøder i uge 48 (26.-30. november 2012), og alle 

drøftelser i de faglige enheder skal derfor være afsluttet 

inden disse møder

• Hvis studerende ønsker at melde tilbage selv, 

skal de organisere en samlet tilbagemelding i hver studie-

enhed. Tilbagemeldingen sendes til rektor senest 26. 

november 

Den nye faglig struktur forventes vedtaget på et be-

styrelsesmøde i december og vil blive implementeret fra 

studiestart 2014. Materialet til bestyrelsen offentliggøres 

på www.kadk.dk

Den nye faglige struktur 
- kort fortalt…

Hvis man skal nævne de to vigtigste beslutninger, der er 

truffet i den nye struktur for KADK, så er det for det første 

den konsekvente, strukturelle sammenlægning af enheder, 

der arbejder med praksisbaseret undervisning, forskning 

og – for Designskolens og Arkitektskolens vedkommende 

– kunstnerisk udviklingsvirksomhed. Det giver sig udslag 

i at man på Konservatorskolen trækker specialiseringen 

på bachelorniveau helt op til kandidatniveau, at man 

på Designskolen forankrer forskere og undervisning på 

institutter, og at man på Arkitektskolen forener institutter 

og studieafdelinger. Hermed imødekommer vi kravet om 

vidensflow og ligeværd mellem praksis og vidensproduk-

tion. 

For det andet er det beslutningen om  at sikre sam- 

arbejde på tværs af de tre skoler. Dette understøttes i 

den nye struktur ved en ensartet progression i studierne 

(bachelor, kandidat, osv.) og ved at sikre, at alle enheder 

er defineret ved et let forståeligt indhold. Der er altså kun 

én indgang til et givet emneområde. 

Endelig har vi kickstartet et nært samarbejde mellem 

Arkitektskolen og Designskolen i et nyt, fælles institut. Alt 

dette understøttes af tværgående ledelsesfora.

10: Bilag

10.A. Tilbagemelding fra rammeudvalg KA

10.B. Tilbagemelding fra rammeudvalg KD

10.C. Tilbagemelding fra rammeudvalg KK

Eksempler på rammemodeller indleveret fra ledere: 

10.D. Finn Selmer (KA)

10.E. Forslag Peter Henning Sørensen (KA)

09.F. Forslag Jørgen Hauberg (KA)
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 Indstilling - Rammeudvalget for KA 
 
 

Udvalget indstiller 3 alternative strukturmodeller for Arkitektskolen, en 
videreudvikling af flaskemodellen, den horisontale, samt en semestermodel. 
Modellerne er udvalgt på baggrund af en række fælles intentioner og udpegning af en 
række determinerende valg. Da udvalgets medlemmer har forskellige holdninger til 
nogle af disse valg, indstilles alternative forslag sidestillet. Vægten er lagt på 
beskrivelsen af de tre strukturer, som udvalget har arbejdet med. Modellerne er 
fremstillet i diagramform og kort tekst på de følgende sider. Den præcise definition af 
antal enheder i de enkelte modeller vil afhænge af det indholdsmæssige. Mulige 
relationer til de andre skoler på KADK er angivet i forhold til hver af de tre 
strukturer. 

Strukturudvalget bestod af Finn Selmer, Maria Gomez-Guillamon, Peter Arne Sørensen, Anders Abraham, Mads 

Johnson og Camilla Hedegaard Møller (red.). Studerende Dominique Hauderowicz  og Ida Bjallerbæk Pedersen  har 

deltaget. Udvalgets sekretær var Eva Simoni Lomholdt. Udvalget mødtes fire gange i september og oktober 2012 

 
 

1. INTENTIONER I TILLÆG TIL KA PLAN 2017 

 Den enkeltes tegnebord på tegnesalen, tilgang til værksteder og biblioteket er altafgørende. 
 Den nye struktur er evolutionær og ikke revolutionær, da skolen mange steder fungerer godt.  
 Niveauet på kandidatdelen skal løftes markant. 
 BA skal fokusere på det grundlæggende og KA på fordybelse/specialisering og selvstændighed. 
 Forskende og praktiserende undervisere skal samarbejde mere og bedre. 
 Forskningsbaseret og praksisbaseret undervisning skal overordnet vægtes lige højt. 

 

2. BESKRIVELSE AF DE DETERMINERENDE VALG 

Forsknings- og praksisbaseret undervisning 
Relationen mellem disse to undervisningsformer rummer et uforløst potentiale for hele skolen. 
Udvalget foreslår to alternative former for tættere strukturelle forbindelser mellem institutter og 
afdelinger: som kobling eller som netværk.   

Forholdet mellem bachelor- og kandidatuddannelsen som grundstruktur 
At KA uddanner på bachelor- og kandidatniveau efter henholdsvis 3 og 2 år er ikke til diskussion. 
Spørgsmålet er, om denne 3+2 deling også skal markeres strukturelt, eller om den med fordel kan 
bruges på en anden måde. Valget står groft sagt mellem fortsat at benytte en bachelor- og 
kandidatmodel (3+2) eller en grunduddannelses- og overbygningsmodel (2+3). Dette valg vil i høj 
grad hænge sammen med ønsker om tidspunkt for specialisering. En 3+2 skole vil i princippet lægge 
vægten på det mere generelle i uddannelsen og en 2+3 skole vil give mere plads til det specifikke. Valget 
af grundstruktur er overordnet og de tre foreslåede strukturer for KA vil kunne organiseres på begge 
måder.  
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Specialisering  
Der er enighed om, at de første studieår skal have en mere generel karakter og de sidste år en mere 
specialiseret og individuel karakter. Yderpunkterne i denne diskussion er, at BA og KA skal adskilles 
strukturelt i en horisontal model (med tydelig faglig forskel), eller at BA og KA skal samles i (faglige) 
kontinuerlige og mere vertikale forløb. Der er også arbejdet med ideer om et prækvalifikationsår før KA, 
et fælles første år, et fælles første semester eller en introduktionsmåned, der alle har til hensigt at give 
de studerende baggrund for at træffe kvalificerede studievalg. 

 

3. DE TRE STRUKTURER 

Udvalget har arbejdet med tre strukturer. De kan kort sagt defineres som: 
 Flaskemodellen, med både gennemgående enheder og selvstændige kandidattilbud. 
 Den horisontale, med mange enheder og distinkte forskelle mellem BA og KA.  
 Semestermodellerne, med mange små faglige enheder i få store organisatoriske enheder. 

 
 
SAMMENHÆNG MELLEM INSTITUTER OG AFDELINGER 

Kombinationen af forskningsbaseret og praksisbaseret undervisning er en hjørnesten i arkitektstudiet, 
hvilket kravet om 30/30 også tilsiger. Samtidig må vi sande, at netop sammenhængen mellem disse 
undervisningsformer langt fra er tilfredsstillende. Udvalget foreslår, at der tages stilling til to måder at 
organisere relationen mellem institutter og afdelinger på: 

 

 

Koblingen mellem et institut og en eller to afdelinger skal sikre, at uddannelser på BA og KA niveau 
planlægges i forpligtigende samarbejder.  Ideen er at sikre en bedre sammenhæng gennem en strukturel 
sammenbinding, der skaber en ny faglig enhed. Der må selvsagt gerne opstå andre relationer på tværs 
af skolen. Koblingen bruges i flaskemodellen. Den præsenteres derfor først. 

Netværk mellem institutter, forskningsklynger, forskningsprojekter og 
uddannelsesenheder/afdelinger skal skabe en mangfoldighed af relationer og samarbejder. Disse er 
meget fleksible og foranderlige. Netværksideen er aktiv i den horisontale model og i semestermodellen. 
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DE TRE PRINCIPIELLE STRUKTURER FOR KA 

 
 
FLASKEMODELLEN  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Beskrivelse   
Flaskemodellen bygger på at samle kræfterne i en række store gennemgående faglige enheder eller 
grupper, der i princippet kan indeholde uddannelse på BA, KA, Master og Ph.d. niveau. Hver faglig 
enhed/gruppe består af en tæt kobling mellem et institut og en eller to grundskoler.  De tilhørende 
kandidattilbud breder en større faglig vifte ud, hvoraf nogle kan være permanente og andre 
tidsafgrænsede. Kandidattilbud kan opstå i mødet mellem skolerne, kan komme fra miljøer på skolen 
selv eller fra praksis. For fortsat at sikre, at studerende kan være på den samme uddannelsesenhed 
igennem alle fem år, har hver grundskole også et kandidattilbud. (Flaskemodellen bygger på KA-Plan 
2017.) 

Flaskemodellens tre stærkeste sider: 
 Sammenhæng mellem forskning og undervisning er sikret strukturelt. 
 Skolen kan sikre både faglig kontinuitet og fornyelse i kraft af flere typer kandidattilbud. 
 Der kan vælges ´familiære´ studieforløb (som afd. i dag) eller foretages radikale skift. 
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DEN HORISONTALE MODEL 
 
 
 

 

 
 
 
Beskrivelse   
Den horisontale model organiserer uddannelsens niveauer i hvert sit bånd. Ideen er, at en adskillelse af 
BA og KA vil give en mere præcist forskningsorienteret gradueret vifte af fagligheder på KA – i 
modsætning til i dag. Tværgående forskningstemaer kan periodevist binde arkitektskolen – eller alle de 
tre skoler – sammen og ad den vej give studerende på KA niveau adgang til en endnu bredere vifte af 
forskningsforankrede specialer. BA indeholder 3-4 let specialiserede planlægningshold. Et 
planlægningshold rummer selvstændige tvillinge- eller trillingestudiegrupper. 

Den horisontale models tre stærkeste sider: 
 Rationaliseringsgevinst: planlægning af BA centraliseres mere og ressourcer flyttes til KA. 
 Specialerne på KA er bestemt af forskning og er dermed gennemskuelige og relevante. 
 De 3-4 planlægningshold på BA giver mulighed for konkurrence og for faglig graduering. 
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SEMESTERMODELLEN 
 
 
 

 

 
 
Beskrivelse  
Semestermodellerne tager udgangspunkt i semesterprogrammet som uddannelsens grundmodul – den 
basale enhed. Mindre elementer som opgaver og kurser af forskellig slags kædes sammen i 
semesterprogrammet. Det er i semesterprogrammet den studerende hører til og møder skolen. Større 
enheder som tværgående hold og sammenhængende programmer over ét eller flere år kan etableres 
nedefra eller på initiativ af uddannelsens faglige ledelse. I semestermodellen er uddannelse og 
forskning samlet i fem fagenheder: en for hver uddannelse på KADK og en fælles. Uddannelse og 
forskning mødes i netværk. 

Semestermodellernes tre stærkeste sider: 
 Dynamik: flere undervisere og forskere vil udvikle sammenhængende programmer.  
 Kombinationsmuligheder: semestre kan kombineres på langs og på tværs, - også af skolerne. 
 Ledelsesmæssigt spillerum: der er åbenhed for kontinuerlig udvikling og kvalitetsforbedring. 
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 Notat – indstilling fra rammeudvalget vedr. fremtidig 

struktur og organisering, Kunstakademiets Designskole 

 

 11. oktober 2012 

 

Udvalget blev nedsat med følgende sammensætning: 

Debora Domela (DD), Bo Haugesen (BH), Thomas Alken  (TA), Else Kallesøe (EK), Elias Stenalt Werner 

(ESW), Marianne Gyldendal  (MG), Eva Brandt  (EB, afløst af Tim Nøhr Elkjær (TNE) fra den 1. oktober i 

forbindelse med EBs ferie., Troels Degn Johansson  (TDJ), Åsmund Sollihøgda (ÅS. 

studenterrepræsentant, udpeget af udvalgets ansatte medlemmer), Shila Louise Gaonkar (SLG, 

studenterrepræsentant, udpeget af udvalget ansatte medlemmer),Heidi Bergstedt (HB, sekretær) 

 

Nedenfor præsenteres resultatet af udvalgets SWOT-analyse af Designskolens uddannelse, struktur 

mm., i en ustruktureret form inden for hver af de fire kategorier: 

 

 

SWOT–analyse 

 

  

Organisationens interne 

(egne, indre) 

 

 

 

Styrker 

 

 

-‐ Mange (og stadigt flere) 

ansøgere  til 

bacheloruddannelsen 

-‐ Dyrkelse af det individuelle 

talent 

-‐ Gode værkstedsfaciliteter og 

værkstedstilgængelighed 

-‐ Godt arbejdsklima (passion 

og respekt) 

-‐ Mange internationale 

Svagheder 

 

 

-‐ Modulstrukturen er meget tung 

at administrere 

-‐ Stadigt dårligere arbejdsforhold 

(både fysiske rammer og antallet 

af arbejdsopgaver) 

-‐ De studerende mangler 

arbejdsparathedskompetencer 

-‐ Dårlig udnyttelse af det 

kunstneriske aspekt i 

uddannelsen 
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studerende 

-‐ Mange studerende ude i 

parktik 

-‐ Får de rigtige studerende, når 

vi optager til 

afdelinger/specialeområder. 

-‐ Høj gennemførelsesprocent 

og lavt frafald 

-‐ Skolen har stor goodwill både 

nationalt og internationalt 

-‐ Skolen har et godt og stærkt 

brand  

-‐ Stærk værkstedskultur 

-‐ Stor åbenhed overfor de 

studerendes individuelle 

ønsker 

-‐  

 

 

 

 

 

 

 

-‐ For dårlig integration af teori og 

metode 

-‐ Forløb med større fordybelse 

ønskes 

-‐ For lidt fokus på proces og 

metode 

-‐ Studieordning spænder ben 

(spredningskrav) 

-‐ For dårlig integration af 

forskning og uddannelse 

-‐ For lidt forskningsbaseret 

undervisning 

-‐ Meget (berettiget) kritik af 1. år. 

Stud. ønsker at der skal lægges 

mange flere kræfter i 1. år så man 

får en ordentlig intro. 

-‐ Problemer med progression 

-‐ Problemer med kunstnerisk 

udviklingsvirksomhed 

-‐ Ingen blokstruktur 

-‐ For lidt opmærksomhed på de 

mange udenlandske studerende 

-‐ For lidt engelsk (fagbeskrivelser, 

undervisning, info etc.) 

-‐ For lave forventninger til de 

studerende 

-‐ Studiemiljøet ikke godt, for lidt 

fremmøde 

-‐ Bedre integration af 

’forretningsfagene’ (jura etc.) 

-‐ Selvvalgt projekt på BA er ikke en 

god idé 

-‐ De studerende savner et forløb i 

en klasse (hvor man kan lære af 

andre, ’tilhøre’ et hold, man kan 

se at alle udvikler sig forskelligt) 
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-‐ De studerende ønsker flere 

fremlæggelser i fællesskab, både 

pga. af træning i fremlæggelser 

og feed back 

-‐ Fagligheden er for uklart 

defineret 

 

Organisationens 

eksterne (udefra givne) 

 

 

 

Muligheder 

 

 

-‐ Skolen vil gerne uddanne 

undervisere 

-‐ Studerende og undervisere 

skal kunne pendle mellem 

uddannelserne på KADK og 

mellem skoler uden for KADK 

-‐ Gerne mere samarbejde med 

eksterne parter (firmaer og 

andre 

uddannelsesinstitutioner) 

 

Trusler 

 

 

-‐ Stor arbejdsløshed blandt de 

færdiguddannede =>færre midler 

=> lukning af uddannelse 

-‐ Øget konkurrence fra andre 

designuddannelser kan gøre det 

svært at opretholde den 

eksisterende finansiering af 

designuddannelsen. 

 

 

 

Fremtidig uddannelsesstruktur 

 

Optagelse: 

Udvalget ønsker fremover at der optages studerende direkte på specialerne. 

Opgaverne til optagelsesprøverne skal afspejle linjernes faglighed. 

 
For:  

 Vi får mere fokuserede og motiverede studerende. Større mulighed for at fastholde 

aspiranternes store energi. 

 Fordelen ved at komme ind på et speciale er at de stud. får et fagligt miljø og et tilhørsforhold 

der umiddelbart giver den stud. en identitet, ved i det daglige at se de faglige forbilleder, noget 

der har manglet i den nuværende stuktur. 

 De kommer i kontakt med kernen inden for området med det samme og får nogle metoder og 

redskaber. Det vil være enklere at få en målrettet progression i studiet. Tilrettelæggelse af 

relevante obligatoriske kurser, teori i forhold til semester tema. 

 
Imod:  

 Ulempen kan være at de stud. ikke er helt afklaret med hvilken retning og hvilket kerneområde 

de vil arbejde inden for.  
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Organisering af Bachelorstudiet: 

 Udvalget mener at de studerende ikke skal følge en grundskole det første år, men være 3 år på BA på 

specialet. Udvalget indstiller at der kommer et fælles introforløb på 14 dage, for nye studerende fra KK, 

KA og KD, for at styrke fællesskabsfølelsen blandt de studerende på KADK. 

Udvalget mener at der skal være mulighed for længere forløb på de enkelte semestre på BA studiet.  

Efterårssemesteret tænkt som kortere forløb, for at lære de studerende at håndtere forløb der kører 

paralelt, og for at ”sparke” studieåret i gang. Forårssemesteret som 1-2 længerevarende forløb, af op til 

20 ugers varighed. Vi forslår at semestrene består af længere forløb end i dag, både for at kunne fordybe 

sig, få mulighed for at sammenkoble forskellige elementer (teori, værksteder, projekt mm) samt også 

for at spare resurser til utallige bedømmelser/eksamener. Det ville være hensigtsmæssigt at alle årgange 

har de længste forløb om foråret, hvor BA (3. År) og KA (5. År) også har deres lange afsluttende forløb. 

Hvert semester på kan evt., på tværes af afdelingerne, have et overordnet tværgående tema. 

 

Udvalget mener at der både skal være aktiviteter/undervisning ”på langs” og ”på tværs” af semesteret. 

Se model 1. 

En af de aktiviteter der kan ligge på langs kunne være generelle færdigheder som man mener at alle 

studerende på KADK skal besidde.  

Udvalget mener at sprednigskravet som det er i dag, er en forhindring for visse former af tværfaglighed 

og komplicerer planlægning af forløb med flere forskellige undervisningsformer. 

 

På 5 semester forventer vi at de studerende enten går i praktik eller tager på udveksling.  

 

På bachelorstudiet har værkstederne typisk som rolle at danne ramme for udviklingen af 

greb/færdigheder og materialeforståelse i sammenhæng med projektundervisningen. Dette muliggøres 

i bredere omfang af ovennævnte struktur. 

 

For:  
 Vi lever op til Bolonga principperne. 

 De studerende vil opleve studiet som et mere sammenhængende Bachelor-forløb 

 Der kan sættes mere turbo på fagligheden. 

 Tværfaglighed kan integreres bedre, da der er mulighed for at lave mere sammenhængende 

tværfaglige forløb af længere varighed. Man undgår at tværfaglighed blive et ”apendix”. 

Imod: 

 Der skal findes plads til alle grundskolestuderende i bygning 90 og 47. 

 

 

Udvalget mener at de 9 specialerne skal samles i 3 institutter, med størst muligt fagligt eller metodisk 

slægtsskab. 

 

For:  

 Dette vil sikre større kritisk masse, faglig progression, og synliggørelse af faglige og tværfaglige 

synergier, samt bedre mulighed for at integrere og forbedre udnyttelsen af Designskolens 

forskning.  
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Imod:  

 Der kan være en risiko for at instituttet lukker sig om sig selv, da der kan være tilbøjelighed til 

primært at arbejde tværfagligt inden for eget institut. 

 

Optagelse på Kandidatstudiet: 

Udvalget foreslår at gøre kandidatuddannelsen mere selvstændig i forhold til bacheloruddannelsen. 

Dette skal ske ved at skabe bedre mulighed for øget optag fra andre, beslægtede bacheloruddannelser i 

design, f.eks. ved en optagelsesprøve for alle eller en del af ansøgerne til kandidatuddannelsen, f.eks. 

ved bare at give mulighed for, at en del af kandidaterne fra bacheloruddannelsen sikres plads uden 

optagelsesprøve (f.eks. ved et givent karaktergennemsnit på bacheloruddannelsen).  

 

For: 

 Det vil give bedre kvalitet i uddannelsen, når de der optages på Kandidatstudier er mere 

velkvalificerede. 

 Det vil give bedre mobilitet i forhold til andre uddannelser. 

 Give øget innovationskapacitet via øget optag af studerende fra andre institutioner med anden 

uddannelsesmæssig baggrund. 

 Øge de studerenes motivation på BA studiet, når kravene til optagelse på Kandidatstudiet 

skærpes. 

 

Imod: 

 Vi kan ikke sikre en plads på Kandidatstudiet til alle, der afslutter BA studiet på Designskolen. 

 

Orginisering af Kandidatstudiet: 

Kandidatuddannelsen søges baseret på en integration af ”snævre” kandidatspecialiseringer med 

”bredere” kontekstorienterede projektrammer med hovedvægt på integration med forskning, 

kunstnerisk udviklingsvirksomhed og samarbejde med erhvervsvirksomheder (ikke kun private, men 

også f.eks. offentlige institutioner eller netværk/konsortier af relevante organisationer).  

Selvstændige områder kunne f. eks være entreprenørskab, formidling, Co-design, supplerende 

kompetencer til designprofiler opnået på BA studiet.  

Udvalget mener at uddannelsen både skal kunne rumme eksperimenter og fordybelse i den studerendes 

designprofil, ligesom den studerende skal kunne mestre refleksionen og analysen som teoretisk fag. 

Tidligt i Kandidatstudiet gennemføres samarbejder med eksterne institutioner, gerne i længere, 

visionære, forpligtende samarbejder. 

 

På kandidatstudiet har værkstederne også typisk som rolle at danne ramme for forsknings- og 

udviklingsvirksomhed, hvor de studerende deltager i samarbejde med forskere og kunstnere. 

Værkstederne kan således få karakter af laboratorier.  

 

Organisering af forskning: 

Udvalget ønsker at forskningen fremadrettet bliver en integreret del af undervisningen og institutterne 

og ikke isoleres i en selvstændig enhed. 

 

For: 

 Det er en fordel at forskning og undervisning er en integreret del i f.eks. tilrettelægning af 

pensum og temaer på tværs af fagområder. At vi bl.a. inddrager de stud. i udviklingsprojekter.   
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 Når forskningen og undervisningen integreres, kan det understøtte Designskolens fremtidige 

positive forskningsakkreditering. 

 

Imod: 

 Det kan tage energi fra den isolerede forskning.  

 

Ledelse af Designskolens Institutter: 

De 9 fagligheder/specialer fordeles på 3 institutter. Hvert institut har en åremålsansat leder med det 

primære formål at sikre den faglige kvalitet og udvikling, gennem samarbejde med Designskolens 

medarbejdere.  

Dette arbejde skal koordineres med faglederen, forskningslederen og uddannelseslederen. 

 

 

 

 

Model af forslag af fremtidig faglig struktur på Designskolen, se næste side. 
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 Afrapportering fra Kunstakademiets Konservatorskoles Rammeudvalg 

 
Rammesætning 
På baggrund af oplæg fra rektor har Kunstakademiets Konservatorskoles (KK's) rammeudvalg afholdt 

tre møder i perioden d. 20. september til 4. oktober 2012 med henblik på at drøfte og komme med 

anbefalinger til en evt. ny faglig struktur på KADK.  

 

Gennem en analyse af de eksisterende strukturer på Kunstakademiets Konservatorskole håber vi at 

kunne være med til at skabe et overblik over hvilke dele af den nuværende faglige struktur på 

Konservatorskolen, der fungerer og hvilke dele der evt. bør forbedres. 

 

Hertil kommer at vi på baggrund af ovennævnte analyse har udarbejdet et argumenteret forslag til, 

hvorledes en ny faglige struktur for Konservatorskolen kan bidrage til at opfylde KADK's samlede 

strategi frem mod 2017.  Til dette formål er desuden vedhæftet tre konkrete modeller, hvoraf særligt én 

anbefales. 

 

Analyse af den faglige struktur på Konservatorskolen 
Udvalget har analyseret den eksisterende uddannelsesstruktur på Kunstakademiets Konservatorskole 

set i lyset af de opstillede mål og succeskriterier for en ny faglig struktur. Analysen er foretaget ved at 

vurdere henholdsvis styrker, svagheder, muligheder og trusler ved den eksisterende struktur både i 

forhold til interne såvel som eksterne påvirkningsfaktorer (SWOT-analyse).  

 

Formålet med analysen er at give en samlet vurdering af den eksisterende faglige struktur på 

Kunstakademiets Konservatorskole i forhold til en ny faglig strukturproces på KADK.    

 

Intern situation 
Styrker ved KK's faglige struktur 

 Den forskningsbaserede undervisning sikres via forskningsret og pligt (40%). 

 Små undervisningshold/tæt lærerkontakt/ligelig fordeling mellem praksis og teori 

 Enheder ledes af fagkyndige lærere med undervisnings- og forskningsforpligtigelser 

 Konservatorskolens interne flade struktur sikrer via F&U-udvalget en effektiv koordinering 

mellem uddannelsesretningerne og uddannelsesniveauer. 

 Konservatorskolens uddannelse er struktureret i henhold til Bologna-aftalen (3+2+3) 

 Den fastlagte struktur og det faste undervisningsindhold (bachelor) sikrer en veldefineret 

faglig identitet. 

 Konservatorskolen har stor faglig spændvidde i de udbudte uddannelsesretninger. 
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 Uddannelsernes og forskningens indhold og kvalitet sikres dels gennem løbende analyser af 

omverdenens vurderinger, forventninger og behov (omverdensanalyser, dimittendanalyser, 

censoranalyser, aftagerpanel samt undervisernes personlige arbejdsmarkedskontakt) og dels 

gennem interne selvevalueringer. 

 Erhvervskompetence både fra BSc og Kandidat – der sikrer gode beskæftigelsesmuligheder. 

 Praktikordning muliggør god arbejdsmarkedskontakt. 

 Konservatorskolens forskning udfolder sig i høj grad i nationale og internationale 

forskningsmiljøer. 

 Den enkelte undervisers kompetencer har rige udfoldelsesmuligheder inden for skolens 

struktur. 

 Nødvendig støtte fra en lokal TAP-gruppe sikrer fortsat udvikling af Konservatorskolens 

undervisning og forskning. 

 Konservatorskolen har et stærkt internationalt brand, der gennem årene er blevet opbygget via 

forsknings- og undervisningssamarbejde, publicering og engagement i internationale faglige 

organisationers og sammenslutningers råd og bestyrelser. 

 Konservatorskolens 60 ECTS kandidatspeciale giver mulighed for stor faglig fordybelse. 

 Konservatorskolen har et stærkt ph.d.-miljø. 

 Optag hvert 3. år på bacheloruddannelsen muliggør at undervisningen kan varetages af relativ 

få undervisere, og giver plads til forskningstid. 

 

Svagheder ved KK's faglig struktur 

 Undervisernes aldersprofil er høj og der er behov for fokus på rekruttering. 

 Inden for de sidste ti år har skolen mistet mange undervisningsstillinger – og hver underviser 

repræsenterer oftest et (eller flere) fagområde(r). 

 Det faglige miljø på de enkelte afdelinger er svækket pga. et begrænset antal videnskabelige 

ansatte.   

 Begrænset udbud af speciale- og specialiseringsrettede kurser på kandidatuddannelsen. 

 Den fysiske adskillelse fra det øvrige KADK. 

 Kandidatstuderende er ikke tilknyttet afdelingerne, hvilket hæmmer det faglige og sociale 

miljø. Manglende interaktion mellem skolens bachelor- og kandidatstuderende. 

 Svært at gennemskue hvor meget tid den enkelte VIP-medarbejder bruger på administration. 

 Den 2-årige undervisningskadence på kandidatuddannelsen - der er ressourcebestemt – giver 

problemer i forhold til det årlige optag af nye studerende (rækkefølge af kurser) 

 3-års kadencen (med optag hvert 3. år) på bachelor giver uens optag på kandidatuddannelsen 

med enkelte store årgange, der igen giver problemer ved f.eks. apparaturtunge kurser. 

 

Ekstern situation 
Muligheder for KK's faglig struktur 

 Nye tværfaglige kurser 

 Ressourcer til udvikling af en masteruddannelse 

 Ressourcer til forstærkning af kandidatuddannelsen 

 

 

2/4 



 

 

  
 

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler 
for Arkitektur, Design og Konservering 
Konservatorskolen 

Trusler for KK's faglige struktur 

 Fortsatte nedskæringer 

 Reducerede bevillinger til ABM-området (de primære aftagerinstitutioner) 

 Øgede antal studerende og hyppigere optag uden økonomisk kompensation 

 En fælles bachelor giver hverken erhvervskompetence eller mulighed for yderligere 

specialisering på kandidatuddannelsen, idet en fælles bachelor fjerner fokus fra vores 

genstandsbaserede undervisning inden for skolens fem fagområder. 

 

Vision for KK's faglige struktur 2017  
Overordnet ønsker vi at opretholde/øge de uddannedes faglige kvalitet for at opretholde/imødekomme 

arbejdsmarkedets efterspørgsel. Vi ønsker derfor også fortsat at uddanne bachelorer med 

erhvervskompetence. 

 

Vi ønsker at opretholde en stor spændvidde i udbudte uddannelsesretninger for at dække 

arbejdsmarkedets behov. Vi vil således fortsat have fem afdelinger – Grafisk linje, Kulturhistorisk linje, 

Kunstlinjen. Monumentalkunst og Naturhistorisk linje. Disse linjer dækker hver især klart afgrænsede 

fagområder og meget forskellige materialegrupper. En sammenlægning ser vi ikke som værende 

hensigtsmæssig.  

 

Vi ønsker at bibeholde bacheloruddannelsen i sin nuværende – specialiserede – form, hvor den 

studerende vælger sig ind på én af de fem uddannelsesretninger. 

 

Vi ønsker at styrke kandidatuddannelsen ved at inkludere kandidatprogrammet i de enkelte afdelinger 

og øge det specialerelaterede kursusudbud på kandidatuddannelsen. Herved vil der skabes en bedre 

progression i uddannelsen, og der vil skabes et bedre fagligt og socialt miljø på de enkelte afdelinger.  

 

Vi mener, at oprettelse af professorater er en forudsætning for et styrket forskningsmiljø og øger 

muligheden for at tiltrække flere eksterne midler. Det faglige forskningsmiljø styrkes ligeledes ved et 

øget kursusudbud til ph.d.-studerende og gennem egen ph.d.-skole, der sikrer den videnskabelige 

metodiske tilgang til bevaring af kultur- og naturarv. Vi ønsker også en biblioteksstruktur, som sikrer 

fuld elektronisk artikeladgang på lige fod med universiteterne. 

 

For at sikre kvaliteten i uddannelserne bør der ansættes yderligere seks fuldtidsansatte VIP’er, hvilket 

svarer til det antal stillinger, vi har mistet over de sidste 10 år - samtidig med at optaget er øget. Der bør 

i alt være mindst 22 VIP årsværk.  

 

Vi ønsker udvidede og forbedrede laboratorie- og auditoriefaciliteter samt flere kvadratmeter til nogle 

af afdelingerne for at imødekomme den nye struktur med kandidatuddannelsen integreret på 

afdelingerne – gerne i forbindelse med en eventuel samlokalisering på Holmen. 

 

Vi ønsker lokale TAP-ressourcer med indsigt i konserveringsfaget til at understøtte Konservatorskolens 

forskning og uddannelse. 
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Vi ønsker ressourcer til oprettelse og udvikling af – evt. tværfaglig – masteruddannelse for at fremme 

en dynamisk videreudvikling af konserveringsfaget. 

 

Endelig ser vi også muligheder for øget faglig synergi som følge af fusionen gennem tværfaglige 

samarbejdsprojekter på forsknings- og undervisningsområdet. 

 

Modeller for en faglig struktur 
Udvalget har i forbindelse med møderne drøftede forskellige relevante modeller for en ny faglig 

struktur. Til dette arbejde har vi inddraget og set nærmere på opbygningen af såvel internationale som 

nationale uddannelser. På det internationale konserveringsfaglige område har vi bl.a. drøftet 

konservatorprogrammet ved Göteborg samt Konserveringsuddannelsen ved Hochschule für Bildende 

Kunste, Dresden.  Vi har også i vores drøftelser inddraget og drøftet de allerede eksisterende faglige 

strukturer på KADK såvel som på andre nationale universitetsuddannelser.  

 

Vi har specielt drøftet tre grundmodeller for en faglig struktur. De tre modeller er vedlagt som bilag til 

afrapporteringen, og beskrives kort her:   

 

Model 1 - beskriver Konservatorskolens nuværende faglige struktur med fem bacheloruddannelser og 

en fælles kandidatuddannelse. 

 

Model 2 - beskriver den ønskede struktur på Konservatorskolen, hvor kandidatuddannelsen ligeledes 

opdeles i fem linjer. Modellen vil styrke kandidatuddannelsen, sikre en bedre progression og skabe 

grundlaget for et bedre fagligt og socialt miljø på de enkelte afdelinger. Den foreslåede struktur er efter 

udvalgets opfattelse samtidig den struktur som bedst sikrer en opfyldelse af visionen for en ny faglig 

struktur på Konservatorskolen. 

 

Model 3 - beskriver en udbredt model som findes på en del andre uddannelsesinstitutioner, og hvor 

den studerende starter på et fælles bachelormodul/-år, og derefter vælger specialisering. 

Rammeudvalget har forkastet denne model, da den ikke er forenelig med vores – og aftagernes – ønske 

om en specialiseret bacheloruddannelse med god tid til teori og praktisk arbejde med de materialer, 

som den pågældende linje underviser i. Konservatorskolen har allerede indarbejdet fællesundervisning i 

bacheloruddannelsen i det omfang, det er muligt.   

 

Rammeudvalgets medlemmer (Konservatorskolen): 
Arne Redsted Rasmussen 

Beate Knuth Federspiel 

Bent Eshøj 

Christina Lund 

Dorte V. P. Sommer 

Jane Richter 

Siri Wahlstrøm 

 

Tovholder: Uffe Hundrup, Ledelsessekretariatet 
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Nøgletal vedr. VIP-bemandingen på Kunstakademiets Konservatorskole: 
 
 16 fastansatte VIP’er, heraf 14 på fuld tid  

 
 6 afdelingsbestyrere: 5 + 2 der deler en stilling 

 
 Alle arbejder meget over. 

 
Aldersprofil i 2017: 
74 
71 
68 
68 
67 
66 
65 
65 
64 
63 
63 
63 
63 
58 
58 
45 
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INDHOLDSSIDEN     

Om hvordan KADK til stadighed udvikler sit faglige felt – og om ”hvordan 

jeg konfigurerer mit studium”  

  

Med udgangspunkt i mit kendskab til Arkitektskolen mener jeg ikke at 

listen over emner, der undervises i, er mangelfuld ud over, hvad der kan 

og hele tiden skal justeres på evolutionær vis – dvs. via udefra og indefra 

kommende pres. Alene indenfor de sidste par år har nye fag- og 

forskningsfelter markeret sig med betydelig succes uden at det har 

været initieret oppefra.  

At det samtidig er svært at skabe sig overblik over ”systemet” – alene 

indenfor arkitektskolens rammer – skyldes primært, at rollefordelingen 

studieafdelinger og institutter imellem er svært gennemskuelig. Så 

generelt sagt kunne målet være en (tvær)faglig konstruktion,  

- der løbende genererer og videreudvikler nye delfagligheder  

- der er overskuelig for alle og tydeligt kommunikerer sit indhold 

  

Dette kunne opnås via en klarere rollefordeling mellem en undervisning, 

der koncentrerer sig om projektudvikling, og en forskning, der til 

stadighed har overblik over del-fagligheder indenfor og på tværs af 

KADK’s tre grundlæggende fagområder. Det vil tilsvarende være her, 

tværgående temaer kunne introduceres. 

Det enkelte studieforløb kunne dermed ses som et mere eller mindre 

bredt vifteformet udsnit af den samlede matrix – her vist med 

arkitektstudiet som eksempel. Og den enkelte studerende skal til 

stadighed kunne skabe sig overblik ved at studere ”forskningsbåndets” 

sammensætning. 

 

Finn Selmer 2012-10-08 

 

     D                          A                           K  

     KADK 

     forskning    

     undervisning      undervisning      undervisning 



    

 

FORSLAG TIL FAGLIG ORGANISERING AF KADK 
12. OKTOBER 2012 - Peter Henning Jørgensen, studieleder arkitektskolens studieafdeling 10 
 
Målet for dette forslag til en ny faglig struktur på KADK er at svare på to af hovedpunkterne i Strategiplan 2017 
- nemlig fordringen af forskelle og ønsket om at skabe sammenhænge. 
 
Forslaget bygger i vid udstrækning videre på det bedste i den eksisterende struktur. En af skolens absolutte 
styrker kan sammenfattes i ordet ”nærhed” - den tætte kontakt mellem underviser og studerende skal i denne 
forbindelse nævnes som det første. Videre har det været et mål, at fjerne de mest uhensigtsmæssige 
elementer i den gældende organisationsplan - dobbeltadministration og uklare ledelsesansvar nævnt som to 
eksempler. Endelig tager forslaget afsæt i den organisatoriske ændring, der netop er gennemført ved 
etablering af en ny topledelse. Det er forslaget mål at sikre, at dette nye lag ikke opleves som et ekstra, men 
tværtimod ses som en mulighed for at forenkle beslutningsprocesserne og give institutionen bedre muligheder 
for at tilpasse sig ændrede vilkår og potentialer. 
 

FOR DE STUDERENDE - skal mulighederne for at sammensætte studiet efter egne ønsker forbedres - på oplyste grundlag og efter 
modne beslutninger. Efter forslaget udsættes valget af studieafdeling til slutningen af første semester. De 
første fire måneder, fra september til december, benyttes til at orientere sig i studierne samtidigt med, at de 
grundlæggende kompetencer udvikles. Alle skolens studerende arbejder sammen - optimalt i et og samme 
rum. De kendte førsteårsintroduktioner erstattes af workshops hvor de studerende får kendskab til skolens 
forskellige studiemiljøer.  

 
BACHELORSTUDIET På bachelorstudiet videreføres afdelingsstrukturen, som den kendes fra arkitektskolen med få, men væsentlige 

ændringer. Baggrunden for at dette grundlæggende valg skal først og fremmest findes i en konstatering af, at 
netop denne struktur giver det tætte læringsmiljø, som er grundstenen i skolens kultur. En studiegruppe på ca. 
20 studerende er optimalt i forbindelse med en øvelsesundervisning. Ved kursusundervisning derimod, kan der 
uden problemer organiseres i større grupper. Arkitektskolens 9 bachelorafdelinger reduceres til 4 med to hold à 
20 studerende i hver - 4 afdelinger med 4 forskellige faglige profiler. Øvelsesundervisningen gennemføres 
forskelligt i hver af de to hold - kursusundervisningen er fælles, og omkring hver årgang giver strukturen 
mulighed for at nye samarbejdsrelationer kan opstå mellem holdenes to lærergrupper. 

 
. Den anden væsentlige ændring i bachelorstudiet er placeret i 6. semester hvor studieordningen forskriver 

begyndende specialisering. I den aktuelle struktur foregår dette ved, at studierne retter sig mod afdelingens 
speciale - i nærværende forslag vil disse første specialestudier foregå på spacialeafdelingerne som udvikler 
særlige studietilbud à en eller to måneders varighed. I de to måneder før arbejdet med bacheloropgaven 
påbegyndes vil afdelingernes studerende således være spredt ud på skolen - fra byplan til tekstil (rammerne 
for hvad der giver merit må være brede her) og tilbage på afdelinger vil der foregå en erfaringsudveksling som 
kan danne grundlaget for hver enkelt studerendes valg af kandidatafdeling. Ordningen kan lignes med 
universiteternes tilvalgsfag som typisk er placeret samme sted i studiet. 

 
FLERE KANDIDATTILBUD Som svar på ønsket om at etablere tættere forbindelse mellem forskning og undervisning foreslås en model, 

hvor (stort set) alle enheder fungerer som studieafdelinger. I første omgang etableres de nye speciale-
afdelinger på grundlag af de eksisterende centre (og lignende), men det skal understreges, at der efter 
forslaget på sigt skal gives plads til nye specialestudier, når nye behov opstår, når ansatte ser nye muligheder 
eller når skolen får mulighed for at tilknytte markante kapaciteter udefra. Bevillingspraksisser skal sikre, at nye 
samarbejder opstår - det være sig gennem udvikling af forskningsklyngeordningen eller endnu enklere: ved at 
give særlige tilskud til samarbejder mellem specialeafdelinger.  

 
. Undervisningen på specialeafdelingerne skal tage afsæt i den forskning der udvikles i enheden. Det store antal 

afdelinger, det brede udbud og viljen til forandring vil sikre, at der gives rum for den enkelte medarbejders 
individuelle ønsker til udvikling af sit forskningsfelt. 

  
. For de studerende er der flere mulige veje gennem systemet. Der er mulighed for at gennemføre hele studiet 

på en og samme afdeling og er skal gives mulighed for, især i studiets sidste del, at sammensætte studie-
forløbet efter egne ønsker. Det er bl.a. med baggrund i denne betragtning, at der fastholdes kandidattilbud, 
som knytter sig til bachelorstudieafdelingerne. For den studerende, der ønsker at sammensætte sit studie af et 
praktikophold, et udvekslingsophold, kurser på forskellige afdelinger fra visuel kommunikation over byrum til 
anvendt byggeteknik, vil der brug for en platform med vejledere, som den studerende for det første er fortrolig 
med og som det andet, ser det som en styrke at der hentes viden og opbygges kompetencer gennem studier i 
endog meget forskelligartede læringsmiljøer. 

 
 For at sådanne mobile studier kan lade sig gøre må specialeafdelingerne udvikle flere programmer af 

varierende længder. De toårige planlagte studieforløb er én mulighed, men herudover må årskurset for det 
første genoplives - og hertil kurser af varigheder fra 5 - 15 ects points. 

 
LEDELSESSTRUKTUR Hvor den optimale størrelse på en gruppe er ca. 20 i studiesammenhæng forholder det sig anderledes i 

samarbejder mellem undervisere hvor den optimale gruppestørrelse tæller ca 6 medlemmer - 2 er ofte for lidt 
og med 8 eller flere medlemmer begynder der at opstår undergrupper, fraktioner og hermed: konflikter.  Med 
baggrund i denne betragtning er forslaget udviklet omkring samarbejder i grupper med fra 3 til 8 medlemmer. 
Ledergruppen på arkitektskolens bachelorstudie tæller 4 studieledere, en leder fra de tre afsnit, der gennem-
fører de fælles grundlagsdiscipliner samt faglederen og uddannelseslederen. Ledergruppen på kandidatstudiet 
foreslås sammensat af fire valgte repræsentanter fra tre grupperinger, som i forslaget tager afsæt i noget der 
kan genkendes fra de eksisterende institutter, men som med tiden kan omorganiseres. Også her gennemføres 
den nødvendige koordinering af studierne på ledermøder med ca. 8 deltagere - foruden de nævnte 
repræsentanter deltager faglederen, unndannelseslederen og forskningslederen. 

 
SAMARBEJDER Den mere åbne struktur må forventes at udvikle nye og flere samarbejder end det er tilfældet i dag - for det 

første fordi kommandovejene bliver kortere og for det andet fordi forslaget åbner mulighed for en 
bevillingspraksis, som i stedet for at inspirere til suboptimering tvinger lederne til at se ud over afdelingens 
grænser. 

 
FOR DE ANSATTE - bliver der større klarhed over ansættelsens placering. Den gældende praksis med ansættelse på såvel et 

institut som en studieafdeling erstattes af en ordning, hvor man er kun er ansat et sted. Institutterne 
nedlægges og det ledelsesansvar der i dag er placeret hos institutlederne uddelegeres til centerledere (og de, 
der kan lignes hermed) som herefter refererer direkte til faglederen. For hver enkelt ansat vil forslaget 
indebære en tættere kontakt til de beslutninger, der bestemmer dagligdagen. 
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FORSLAG TIL FAGLIG ORGANISERING AF KADK - PETER HENNING JØRGENSEN - 12. OKTOBER 2012



Et forslag: 
(som tager udgangspunkt i erfaringer fra arkitektskolen, men er forsøgt tænkt på tværs)

Skoler: 3 uddannelser (skoler) som samarbejder om tværgående undervisning og kan etablere centre /
atelier hvor lærere og studerende fra flere skoler indgår. Nøgleordet er tværfaglighed i højere grad end 
fusion af uddannelser.
De 3 skoler opdeles i et antal institutter.

KA er vist som 2 institutter ( men kan være 1-4 institutter)
Illustrationen viser KA med 1000 studerende (500 pr. institut ved 2 institutter) for simpelt at vise nogle 
størrelsesordner.

Institut: Undervisning og forskning (studerende og lærere). Instituttet er en praktisk opdeling mere 
end en faglig bestemmelse (denne vil opstå gennem sammensætningen af centre og atelier). Men ikke 
tænkt som institut for byplanlægning, institut for bygningskunst...

Forskningscenter: Forskere arbejder i et center (som har en centerleder). Forskere underviser på 
kandidat og bachelor på instituttet. Centret leverer særlig viden på tværs af institutter (workshops /
forelæsninger). Et center kan have et atelier tilknyttet, men behøver det ikke. 

Bachelor 600 st.

Leder
Sekretær

Kandidat 400 st. 
(reelt 150-250)

Sekretær

Master på tværs
Leder
Sekretær

Forskning

Centerledere
Sekretær

Institut KA Institut KA

 500 studerende  500 studerende 

1.År

2.År

3.År

4.År

5.År

Afdeling 
1-3 år 
100 st.

1. Årgang 100 st.

Atelier
60-70 st.

Atelier
30 st.

Forskn-
ings-
center

Forskn-
ings-
center

Leder /

Lærergruppe / institut-
møder

center
med
       atelier

Institut KD Institut KD Institut KK

Centret har et veldefineret forskningsfelt.
Fra centrene udgår fælles grundlagsdiscipliner.

Atelier: På kandidatuddannelsen undervises i atelier (eller Studios). Disse kan være defineret fagligt: 
feks. Byplanlægning eller personbåret, pædagogisk...... eller. De har normalt en specialisering som 
tilgang men kan også fortsætte en helhedsorienteret uddannelse. De integrerer forskningsbaseret og 
praksisbaseret undervisning.

Afdeling: På bacheloruddannelsen er 1-3 år organiseret i afdelinger. Disse sammensættes fra institut-
tets lærergruppe, så lærere ikke arbejder samme sted /samme niveau år efter år. En afdeling har stor 
frihed, men skal efterleve læringsmål og koordinerer med institutets øvrige afdelinger. De underviser 
helhedsorienteret (repræsenterer enhedsuddannelsen) introducerer fagområderne og er praktiske 
holdopdelinger - ikke en bestemt faglighed.

En årgang: Kan være et alternativ til en afdeling.

Arkitektskolen

Forslag til struktur KADK
Jørgen Hauberg, Institut for Design og Kommunikation
7.oktober 2012
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