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"Rammeaflale 2012 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og 

Bilag 1 
i rammeaftale Designskolen Kolding 

DKs Mission 

og 
internationalt uddanne/ses~ og nc>c:lnnm 

som og national drivkraft for c::::~rnc:,--)lm>t 
efteruddannelse og til erhvervslivet og den 

DKs Vision 

12 

Innovation og Videre~ 

internationale 

uddannelse og erhvervsliv 
sektor 

med er~ 

~DK~L~om f 
nL 889 af 21 2000 med senere 
Designskolen Kolding har en udviklingsplan for perioden 2011 til 2014 med en rrekke Must Win Battles og 
konkrete mal for opfyldelse i de enkelte ar- Planen er vedtaget af skolens bestyrelse" 
Med i denne og Uddannelsesministeriets 0nsker til af op~ 

10 mal for rammeaftalen for 2012: 

vidensben: 
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Der er saledes allerede etableret et laboratorium for social 
kunstneriske inden for \JP.itrx•rn·c:nrTI 

C>I'YI'O:!rhOIINO med 

uddannefseme gennem institutionens ~"""u,nmn 
vm•nnan kvalitetssikres efter de internationalt acr:erJte,recle 

form af peer reviewed artikler. Llrr'"'""'"'r 
n"'"'T""T""''n Aarhus og 

uden det som et klart i 
i med erhvervslivet og det 

skolen har udviklet sin egen standard for det kunstneriske med 
vis nedscettelse Skolen har et stcerkt 0nske om i fcellesskab med de 
kunstneriske 

~og 

et dels for kunstnerisk ud~ 



Rammeaftale 20 I mellem Ministeriet tor 

2. 

na. 

Konkrete mill 2012: 
Anscettelse 

en oarmen=;KalosaJ 
fatte kunstnerisk 
Aile forskere og 

Animation Sonic 
taler i 2012 og to aftaler i 2013. 

Innovation og 

kunstnerisk 

rnnn"'t::n aftale med sou om en 

3. 

Konkrete mill 2012 

aa.aelse af to aftaler med nrr.toeq;, 

onsuddannelse og kandidatuddannelse 

skal sikres gennem 

Konkrete mal for 2012: 

om 

Uddannelser og Designskolen Kol~ 

om~ 

af mellem 



Rammeatl:ale 2012 mellem Ministeriet for Innovation og 

s. 

6. 

af en masteruddannelse inden 
0nske at at skabe forl0b 
samfundsvidenskab og de tekniske \nn.onc"" 

Konkrete mid 2012: 

med erhvervsliveUden 
med 

SDU. 
med anden kandidatuddannelse inden for f.eks. det tekniske r.mr::::lf1!P om et 

modul bachelor- og kandidatniveau. 

Malene er beskrevet under 1 . 

-:>rr-.:m,or i den sektor. Det er skolens <::>rr,rt.OrF\CL 

nels vurdering, at der er brug for at 0ge den sektors forstaelse af og den 
anscette flere Skolens beskceftigelsesindsatser har derfor fokus den offentlige 
men er derudover aile med det at fa 

som Derfor gennemfmer skolen bLa. 
kandidater og erhvervslivet m0der hinanden. Lll,j!cot:;u arrangeres modeshow i 
at kandidaterne fra mode far for hvad de kan for nationale og internationale 

internationale 
interesse for studerende og kandidater. 

mal at udlan-
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krav om, at fra 
nru~nn•no sektor eller det civile samfund 

Egne mal 
7. 

af 

Konkrete mal 2012 

etablere efteruddannelsesforl0b for erhvervslivet 
2012 og 2013. 

og mellemstore 
Der vii endvidere blive afholdt 

i 2012 og 2013. 
r.rt.::.ntl•no institutioner og formidles bredt via 

Afholdes af et efteruddannelsesforl0b for erhvervslivet med fokus hvordan man kan anvende de-
og i en virksomhed 

Afholdelse af et efteruddannelsesforl0b for af 
Afholdelse af 5 

Konkrete mill 2012: 
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internationalt Sekretariatet far til huse som forventes at fa tovholderfunktio~ 
nen for en hub om og 

Konkrete mal 2012 
og 

af nationalt 
nationalt 

10. 

med det internationale Swarovski om 
Ll!=;ieiE~dE~s afholder skolen en international 

i skolens 

Konkrete mal 2012 
Alessi 
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Bilag 2 Beregning af aktivitet 

Antal 1) 

Aktiviteten opgk~res som antallet 
• fra 

• 

Betalende studerende fra Iande udenfor EU!EifJS. 

Dermest omregnes fra studiear til 
Antallet 
to 

Et fcJr flnansaret 2011 

pr. 

Kol-

I. . For 

ved 

studietid. (En 
aktiv i tre studiear 

antallet aktive ide 


