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Uddannelsesvilkår 

Praktiske oplysninger om uddannelsen  
Uddannelsen til indretningsarkitekt på IndretningsAkademiet er fordelt på 30 lektioner, der afsluttes med 
opgaver, som den studerende skal indsende til rettelse. Indmeldelse modtages kun til uddannelsens fulde 
pensum.  

Uddannelsen løber fra indmeldingsdatoen og er normeret til 4.000 timer. 

Den studerende kan strække lektionerne over samlet set maksimalt fem år fra indmeldelsesdatoen. Hvornår 
den studerende i fem-årsperioden vælger at tage lektionerne, har ingen betydning for 
betalingsforpligtelserne som angivet nedenfor. 

Straks efter modtagelsen af indmeldelsen sender skolen den første lektion til den studerende. 

Opgavebesvarelsen rettes og kommenteres af IndretningsAkademiets undervisere og returneres til den 
studerende sammen med en ny undervisningslektion. Den studerende kan højst få tilsendt 2 
undervisningslektioner ad gangen. 

Skolen frankerer al sin post til den studerende. Den studerende frankerer selv sine besvarelser. 

Det forventes, at den studerende tegner i hånden, når det er præciseret i opgaven. Ellers står det frit for at 
arbejde med tegningerne digitalt. 

Man skal være fyldt 18 år for at deltage i undervisningen. Der er ingen øvre aldersgrænse. 

Adresseændring skal straks meddeles skolen. 

Efter endt uddannelse får den studerende en udtalelse om, hvorledes undervisningen er gennemført, og 
hvilket resultat den studerende har opnået. 

Alle studerende kan efter endt uddannelse indstille sig til eksamen, der kontrolleres af uafhængige 
praktiserende arkitekter. 

Betaling 
Samtidig med indmeldelse til uddannelsen som indretningsarkitekt betaler den studerende 
kursushonoraret, samt tilmeldingsgebyr på 1.800 kr. kontant ved en bankoverførsel.  
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Engangsbetaling af hele beløbet beløber sig til 22.797 DKK, inkl. tilmeldingsgebyr på 1800 DKK. 
Mindstepris på 7050 DKK (6 mdr.).  

Den studerende har også mulighed for at afdrage kursushonoraret i 20 månedlige afdrag. Den studerende 
betaler ikke renter ved at benytte afdragsordningen. Den studerende skal være opmærksom på, at der ved 
at benytte afdragsordningen bliver tillagt en administrationsomkostning på samlet set 1.943 kr. for at 
håndtere ordningen. 
Det samlede beløb ved ratebetaling beløber sig til 24.740 DKK fordelt på 1.147 DKK pr. måned, inkl. 
tilmeldingsgebyr på 1800 DKK. Mindstepris på 7535 DKK (6 mdr.). 

Ved afdragsbetalinger over 20 måneder forfalder det månedlige afdrag til betaling den 1. i hver måned. For 
indmeldelser, der modtages efter den 15. i måneden, forfalder andet afdrag ikke til betaling den 1. i den 
måned, der kommer lige efter, men en måned senere. 

I kursushonoraret er indbefattet betalingen for alle 30 undervisningslektioner, opgaverettelser, skriftlig og 
mundtlig vejledning samt eksamen. I kursushonoraret er ikke indbefattet betaling for tegnerekvisitter og 
tegnematerialer ud over de rekvisitter, der tilsendes med første lektion. 

Fortrydelsesret 
Der er 14-dages fortrydelsesret på tilmeldingen til uddannelsesforløbet. Fristen løber fra den dag, hvor den 
studerende har indmeldt sig til uddannelsen. Den studerende skal give IndretningsAkademiet meddelelse 
om, at fortrydelsesretten gøres gældende. Meddelelse skal gives skriftligt og kan gives ved at sende en e-
mail på info@indretningsakademiet.dk.  

Materialet til den første undervisningslektion, som er modtaget efter indmeldelsen, skal være afsendt til 
IndretningsAkademiet senest 14 dage efter, at IndretningsAkademiet har modtaget meddelelse om 
beslutningen om at fortryde uddannelsesforløbet. Materialet skal sendes til: IndretningsAkademiet A/S, 
Staget 12, 3070 Snekkersten. Den studerende skal selv afholde udgiften til returnering af materialet.  

Opsigelse og bindingsperiode 
I aftaleperioden kan den studerende opsige uddannelsesforløbet, når der er gået 5 måneder efter 
tilmeldingen til uddannelsen. Uddannelsesforløbet kan efter 5-måneders perioden opsiges med en måneds 
varsel til udløb af en måned. Er den studerende fx tilmeldt den 3. marts kan uddannelsesforløbet først 
opsiges den 3. august med et opsigelsesvarsel på en måned til udløb af en måned. I eksemplet vil 
uddannelsesforløbet stoppe med udgangen af september måned.  

Opsigelsen skal være skriftlig og kan sendes med almindelig post eller som e-mail på 
info@indretningsakademiet.dk.  

Efter udløbet af opsigelsesperioden vil opkrævning af ratebetalinger ophøre, og der vil ikke blive tilsendt 
flere undervisningslektioner.  
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Hvis uddannelsesforløbet opsiges i aftaleperioden og er betalt som en engangsbetaling, refunderes 
beløbet for de resterende ratebetalinger fra udløbet af opsigelsemåneden og til udløbet af aftaleperioden.  

***** 

Har du spørgsmål, du gerne vil have besvaret lige nu, er du altid velkommen til at ringe til Mette Rørdam. 
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