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Høring over udkast til videregående kunstneriske uddannel-
sers placering i den danske kvalifikationsramme 

AC har den 22. september 2009, fra Kulturministeriet, modtaget udkast til videre-
gående kunstneriske uddannelsers placering i den danske kvalifikationsramme til 
høring. AC har udsendt udkastet til høring i medlemsorganisationerne og skal på 
den baggrund fremkomme med bemærkninger.  
 
AC finder, at der for så vidt angår de forskningsbaserede uddannelser under Kul-
turministeriet er fundet en passende model for gradstypeindplacering i en national 
kvalifikationsramme. AC er således enig i, at BSc i konservering, cand.scient.cons. 
og BSc i Biblioteks- og Informationsvidenskab og cand.scient.bibl. er dækkende be-
skrevet i gradstypebeskrivelserne for de forskningsbaserede bachelor- og kandidat-
uddannelser ved universiteterne.  
 
Ligeledes er AC enig i det formålstjenlige i at udvide kvalifikationsrammen med en 
beskrivelse af de forskningsbaserede uddannelser under Kulturministeriet, der qua 
deres særlige kunstneriske vidensgrundlag adskiller sig fra andre forskningsbasere-
de uddannelser. Dette gælder for uddannelserne ved Arkitektskolerne samt uddan-
nelserne ved Musikkonservatorierne.  
 
De videregående uddannelser under Kulturministeriet har i de senere år være gen-
stand for reform med etablering af en bachelor- og kandidatstruktur samt en større 
grad af forskningsbasering. Seneste skud på stammen bliver designuddannelserne, 
der senest i 2010 skal akkrediteres som bachelor- og kandidatuddannelser. Med 
den valgte model for gradstypeindplacering af de kunstneriske uddannelser i den 
nationale kvalifikationsramme finder AC, at der er fundet en hensigtsmæssig og 
fremtidssikret model, som vil bidrage til at skabe større gennemsigtighed i det vide-
regående uddannelsessystem og som samtidig formår at tage højde for de kunstne-
riske uddannelsers særkende med hensyn til deres forskellige miks af forskningsba-
sering og kunstnerisk vidensgrundlag.  
 
AC noterer sig, at ikke alle uddannelser under Kulturministeriet med forslaget er 
indplaceret i kvalifikationsrammen, hvorfor AC afslutningsvist skal understrege be-
hovet for at alle uddannelserne snarest bliver indplaceret i den danske kvalifikati-
onsramme.  
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