Optagelse på kandidatuddannelsen ved Arkitektskolen Aarhus

Procedure og vejledning for ansøgning om optagelse med dansk adgangsgivende eksamen
Generelle adgangskrav
Det er normalt et krav for optagelse på kandidatuddannelsen, at ansøgeren har afsluttet en arkitektfaglig
bacheloruddannelse (eller mindst 3 års tilsvarende studier) med et fagligt indhold, som svarer til
arkitektuddannelsens bachelorgrad i Danmark.
Ansøgninger vurderes individuelt på grundlag af den krævede dokumentation, herunder portfolio.
Foruden viden og beherskelse af redskaber (tegning, IT-færdigheder og andre grundlæggende
kompetencer mm.), skal portfolio i særlig grad dokumentere arbejdsmetodiske tilgange foruden
resultater (plancher mm).
Det skal i portfolio klart fremgå, hvad der er individuelt arbejde og hvad der er gruppearbejde.
Dokumentationen af de arbejdsmetodiske kompetencer bør mindst udgøre ¼ af portfolio.
Det fremgår nedenfor hvad en ansøgning skal rumme.
Ansøgere som ikke har en grundlæggende arkitektfaglig kompetencer som kræves, kan ikke optages på
kandidatuddannelsen.
Ansøgere med fuldført bacheloruddannelse fra Kunstakademiets Arkitektskole opfylder umiddelbart de
faglige krav og skal kun indsende ansøgningsskema.
Sprogkrav
Der gælder samme krav til beherskelse af dansk sprog, som ved optagelse til Bacheloruddannelsen.
Ansøgere, som ikke gennem sin forudgående uddannelse kan dokumentere at beherske dansk eller
skandinavisk sprog, skal bestå ”Studieprøven i Dansk som andet Sprog” forud for optagelse på
kandidatuddannelsen.
Ansøgningen
Ansøgningen skal indeholde følgende:
•
•
•
•

•

•
•

Begrundet ansøgning (maks. 1 A4 side), der bl.a. redegør for din faglighed.
CV (Curriculum Vitae).
BA-bevis og diploma supplement eller tilsvarende dokumentation for videregående
uddannelse.
Portfolio, der dokumenterer at ansøgeren opfylder studieordningens faglige krav, herunder:
- evne til at give arkitektonisk form
- beherskelse af (komplekse) arkitektfaglige arbejdsmetoder
- relevant viden og relevante redskaber.
Det skal i portfolio tydeligt fremgå hvad der er individuelt arbejde og hvad der er
gruppearbejde. Portfolio - formatet kan være enten i A3 eller A4. Omfanget af portfolio skal
normalt være mellem 25 og 35 sider A3. Dokumentationen af det arbejdsmetodiske bør mindst
udgøre ¼ af portfolio.
Hvis den videregående uddannelse ikke er karakterbedømt skal der vedlægges 2 referencer.
Hvis kravet om beherskelse af dansk sprog ikke er opfyldt vedlægges dokumentation for at have
bestået Studieprøven i dansk. Der kan på baggrund af tilsvarende og dokumenterbare sproglige
kompetencer søges dispensation.

Studieordningens bestemmelser for bacheloruddannelsen fremgår af Studieordningen.
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Det er ikke nødvendigt at få kopier af dokumenter bekræftet, men afgivelse af urigtige oplysninger vil få
alvorlige konsekvenser, da ansøgningen bliver afvist. Opdager vi det først efter, at du er optaget, vil du
blive udmeldt øjeblikkeligt. Dette gælder uanset, hvor langt du er nået i uddannelsen. Der foretages
politianmeldelse med mindre der foreligger usædvanlige forhold.
Adgangsregulering
Overordnet set er der ikke adgangsregulering til kandidatuddannelsen. Indførelse af adgangsregulering
skal varsles mindst 1 år forud.
Valg af studio(-s)
Som det gælder for skolens øvrige studerende skal der vælges studio på kandidatuddannelsen. Dette
forventes at skulle foretages omkring studiestart. Ansøgere bliver informeret om valg af studio samtidigt
med skolens normalstuderende. Der er mulighed for at valg af studio(-s) ikke kan blive opfyldt. Der skal
søges om plads på studio i prioriteret orden.
Læs nærmere på skolens hjemmeside: www.aarch.dk
Evt. merit
Studierelevant arbejde, der kan svare til praktik i kandidatuddannelsen og studieophold, kan blive
godkendt som en del af det toårige kandidatforløb.
Ansøgning om dette - merit - skal indsendes inden påbegyndelse af kandidatuddannelsen.
Andet
Ansøgninger der ikke opfylder kravene til ansøgningen kan blive afvist.
Regelsæt og procedure for optagelse på kandidatuddannelsen er de samme, uanset om en ansøger har
været gæste-/udvekslingsstuderende ved Arkitektskolen Aarhus eller ej.
Ansøgere som ikke opfylder eller er usikker på at opfylde de faglige krav til optagelse på
kandidatuddannelsen kan søge om optagelse på bacheloruddannelsen efter de gældende regler. Læs
mere om optagelse på skolens hjemmeside
Bemærk at proceduren er anderledes for optagelse på Bacheloruddannelsen.
Ved studiestart 1. september
Ansøgningen skal være Arkitektskolen Aarhus i hænde senest 1. februar kl. 12. Portfolio kan afhentes
efter svar på ansøgning er givet.
Afsluttes bacheloruddannelsen senere i semesteret indsendes portfolio, samt bevis og portfolio
umiddelbart efter afslutning af bedømmelsen. Ansøgningen vil blive behandlet hurtigst muligt derefter.
Ansøgningen skal sendes digitalt til a@aarch.dk.
Der sendes så vidt muligt svar på ansøgningen senest henholdsvis den 1. juni.
Der skal gøres opmærksom på at ansøgningsfristen til skolens engelsksprogede program er en
anden.
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