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Ole Gustavsen
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Protokoll AHOs styremøte 18.04.2018 - godkjent av styreleder
Protokoll AHOs styre 07.03.2018 - oppdatert med endringer
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33/18 Utviklingsavtale

34/18 Status for arbeid mot trakassering

35/18 Rapport om bemanningsarbeidet knyttet til landskapsarkitekturprogrammet

36/18 Referatsaker

37/18 Årsplan for styrets arbeid

38/18 Eventuelt styremøte 13.06.2018

Vedtakssaker
39/18 Revidert budsjett juni 2018, budsjett for landskapsarkitekturstudiet, fellesgrad med UiT

Vedtak
Styret vedtar budsjett for landskapsarkitekturstudiet, fellesgrad med UiT, for de tre årene AHO er
ansvarlig for. Etter hvert som studiets finansiering øker utover basisbevilgning og studiet går med
«overskudd», skal AHOs reserve/fond styrkes med beløp tilsvarende det AHO har vært nødt til å
forskuttere.
40/18 Opptaksrammer videreutdanningsprogrammer 2019

Vedtak
Styret vedtar en samlet opptaksramme i 2019 for Master i urbanisme og Master i arkitekturvern på
mellom 32 og 45 studenter.
41/18 Årsrapport om informasjonssikkerhet
Vedlegg:
AHO_Ledelsessystem for sikkerhet_Styrende_revidert_23032018
AHO_Kontrollerende_Ledelsens gjennomgang-v-1-2018 (1)
Vedtak
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Styret vedtar revidering av ledelsessystemets styrende del.
Styret tar rapport om status for informasjonssikkerhet ved AHO til etterretning, og ber om en
rapport om arbeidet med implementering av GDPR i høst.
42/18 Presentasjon av campusprosjektet
Denne saken er en orienteringssak og ikke en vedtakssak.
43/18 Arbeidsmiljøundersøkelse
Vedlegg:
ARK - overordnet resultat for AHO
Rapport ARK - endelig
Vedtak
Styret tar saken til etterretning og ber om at undersøkelsen følges opp.
44/18 Læringsmiljøundersøkelse
Vedlegg:
Handlingplan LMU 2018-2020.
Læringsmiljøundersøkelsen 2017_rapport_endelig.pdf
Vedtak
Styret tar rapporten til etterretning.
Styret ber om at oppfølgingsforslagene bringes inn i videre prioriteringsdiskusjoner, og at styret får
en statusoppdatering våren 2019.
45/18 Organisasjon og ledelsesstruktur
Vedlegg:
Arbeidsguppens funn og anbefalinger
Vedtak
Styret ber om at AHO videreutvikler og beslutter endringer i den faglige organiseringen gjennom
bred involvering. Organiseringen skal gi tydelige rolle- og ansvarsområder og støtte opp under
utdannings- og forskningskvalitet. Styret ber om at dagens lederspenn på faglig side reduseres og at
helhetlig, sentral koordinering av forskning ivaretas i organiseringen.
Styret ber om at AHO legger frem et forslag til ny administrativ organisering i styret i oktober, og at
en ny organisering reduserer antall avdelinger. Organiseringen må ivareta både service overfor egen
organisasjon, administrasjonens kontrollfunksjon og en styrking av strategisk handlekraft.
Styret ber om at rektor arbeider videre med organisasjonsutvikling i henhold til arbeidsgruppens
forslag til utviklingsaktiviteter.
46/18 Kunngjøring Professor/ førsteamanuensis innen offentlig tjenestedesign IDE
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Vedlegg:
Kunngjøringstekst tjenestedesign
Kunngjøring Professor/ førsteamanuensis innen offentlig tjenestedesign IDE
Begrunnelse 1. stilling tjenestedesign
Finansiering stilling
Helhetlig bemanningsplan juni 2018
Vedtak
Styret godkjenner at Institutt for design kan lyse ut en 100 % stilling som professor/førsteamanuensis
i tjenestedesign.
Styret vedtar kunngjøringstekst for stilling som professor / førsteamanuensis innen offentlig
tjenestedesign ved Institutt for design, og åpner for at det kan gjøres mindre tekstlige endringer i
kunngjøringsteksten.
47/18 Kunngjøring av 50 % åremålsstilling som førsteamanuensis i arkitektur
Vedlegg:
Associate Professor of Architectural Design - kunngjøringstekst
Begrunnelse for utlysning
Strategic Development of ARK - Personell-2
Vedtak
Styret vedtar å lyse ut en 50 % åremålsstilling som førsteamanuensis i arkitektur og godkjenner
vedlagte kunngjøringstekst.
48/18 Oppnevning av bedømmelseskomité for behandling av opprykkssøknad

Vedtak
Styret godkjenner instituttets innstilling, og oppnevner Gro Rødne, Jonas Rundberger og Fredrik
Nilsson til bedømmelseskomité for å vurdere Søren S. Sørensens søknad om opprykk til
førsteamanuensis.

Vedtak
Godkjent
Gunnar B. Kvaran, styreleder
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Sak 50/18 Rektors rapport til styret
Dato
Saksbehandler
Arkivnummer

12.09.2018
Ole Edvard Gustavsen
18/00553-1

Offisiell åpning av nytt felles masterprogram i landskapsarkitektur
AHO og UiT åpnet landets første felles integrerte mastergrad under en høytidelig åpning
på Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo mandag 20. august 2018.
Åpningen ble markert med ord, toner og utstilling.
Det er 100 år siden sist det ble etablert et studieprogram i landskapsarkitektur. Faget, forskningen,
anvendelsen og fokus har utviklet seg mye i løpet av alle disse årene, i takt med menneske- og
naturskapte endinger, klima- og miljøproblematikk, urbanisering og fraflytting, migrasjon og andre
store samfunnsspørsmål. Dette vil reflekteres i det nye studiet, hvor studentene får felles vitnemål fra
begge institusjonene og først skal ta grunnutdanningen på tre år ved AHO i Oslo, og deretter de to
avsluttende årene ved UiT.
Campus utvikling
AHO har de to siste årene arbeidet med å kunne overta sørfløya til eget bruk. I løpet av denne

perioden har leietagere flyttet ut og det har vært gjennomført et omfattende ombyggings og
rehabiliteringsprosjekt som stod klart ved semester start i august 2018. Det betyr at skolen har
fått ca 1500 m2 med nye undervisningslokaler samt ca 750 m2 med verksteder og
laboratorierom. Noen av disse arealene kan også benyttes til felleskontorer.
AHO har også sikret seg nye undervisnings- og kontorlokaler i Akersbakken 12 ved at en
leieavtale ble signert i juli 2018. Ombygging og rehabiliteringsprosjektet er igangsatt og
arealene vil stå klare til bruk ved studiestart i januar 2019. Det vil gi skolen i underkant av 1500
nye kvadratmeter rett på andre siden av Maridalsveien 29.
Samlet betyr dette at skolen får dekket sitt umiddelbare behov for arealer slik det er definert i
dag. Da er det også tatt med at det kommer to nye kull med landskapsarkitektstudenter i 2019
og 2020.
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Opptakstall 2018
Opptak til første år.
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo er en av skolene i sektoren som har flest søkere pr plass
og hadde i 2018 2560 søkere som ønsket seg til en av de 110 plassene vi har på første år. Av
disse søkerne var det 725 som søkte seg til de 20 plassene på den nye felles mastergraden i
landskapsarkitektur. Av disse 2560 søkerne leverte 562 hjemmeoppgaven i 2018.
Av de som er tatt opp i 2018 er 62 kvinner og 50 menn. Det er kjønnsbalanse på arkitektur og
landskapsarkitekturprogrammet, mens på designprogrammet er det 21 kvinner og 9 menn.
Aldersfordeling er svært lik den som vi har hatt tidligere år med en hovedvekt av studentene i
aldersgruppen mellom 21 og 25 år.
Nesten 60 % av de som fikk plass har hjemstedsadresse i Oslo og Akershus: (59, 5 %). Litt over 15 %
kommer fra Buskerud og Rogaland til sammen: (16,6 %). Over 6 % kommer fra Buskerud og andelen
rogalendinger er overraskende stor – over 10 %. Resten av dere kommer fra mer eller mindre hele
landet - og Nord Norge er representert – det var de ikke i fjor. Vi har to fra Nordland og en fra
Troms, men ingen fra Finnmark - som heller ikke representert i fjor eller året før.

Opptak til masterprogrammene.
Av totalt 1558 søkere (517 arkitektur, 729 design og 312 landskapsarkitektur) ble det til sammen
tatt opp 44 studenter til masterprogrammene ved AHO (Oslo og Tromsø) i 2018. Av disse er 13
tatt opp til master i arkitektur, 12 til master i design og 21 til master i landskapsarkitektur (14 i
Oslo og 5 i Tromsø).
Det er stor geografisk spredning på disse studentene som representerer 17 nasjoner. Det er
flest fra Kina (12), Norge (8), Canada (3) og India (3).
Ellers er både Bangladesh, Finland, Frankrike, Iran, Italia, Island, Polen, Serbia, Storbritannia,
Spania, Sør-Korea, Tyskland og USA representert.

12.09.2018 / Orienteringssaker Sak 50/18 AHO AHOs styre møte

2

51/18 Regnskap per 31.juli 2018 - 18/00086-6 Regnskapsrapport per 31.juli 2018 : Regnskapsrapport per 31.juli 2018

Orienteringssaker AHOs styre møte

Sak 51/18 Regnskapsrapport per 31.juli 2018
Dato
Saksbehandler
Arkivnummer

12.09.2018
Heidi Ellen Kristensen Holte
18/00086-6

Nedenfor presenteres driftsregnskapet for AHO per 31.juli 2018.

Driftsresultatet (resultat av ordinære aktiviteter) viser per 30.julil 2018 et overskudd på 13,1 mill.
kroner. Dette gir et avvik i henhold til periodisert budsjett for perioden på 1,4 mill kroner. Avviket
skyldes mindre periodiseringsavvik på felles driftsbudsjett og instituttenes budsjetter. Ved årets
slutt forventes det at AHO totalt vil gå med et underskudd slik det er budsjettert.
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Driftsinntektene er på 111,8 mill. kroner og er omtrent på budsjett for perioden.
Det er foretatt ordinære investeringer hittil i år for 1,5 mill kroner. Dette er investeringer i IKTutstyr og møbler/utstyr. Årets budsjett er på 2,5 mill. kroner.
Lønnskostnadene for AHO totalt er på 59,9 mill. kroner og er 0,4 mill under budsjett. Avvik på
institutter og felles lønnsbudsjett skyldes mindre periodiseringsavvik.
Driftskostnadene er på 37,3 mill kroner, med et mindreforbruk på 0,6 mill. kroner mot periodisert
budsjett og skyldes en rekke mindre avvik hos avdelingene og instituttene.
Bruk av fondsmidler/reserve
Det er ved utgangen av juli benyttet midler på følgende tiltak som har fått bevilgning:
Fondsmilder 2017-2020
Mindreforbruk instituttene
Tilpasninger, møbler og utstyr til
kantinen
Møbler til auditoriet og grupperom
Servicetorg
Sørfløyen
Landskapsutdanningen i Tromsø
Forskningsevaluering
Forskningsstimulering
Mulighetsstudien AHO, KHiO,
NMH
Hovedinngang AHO
Flytte printerrom, bygge nytt
printrom
Totalt

Bevilget
2017-2019

Forbruk
2017

Revidert
bevilgning
2018-2020
2 214 000
500 000

1 788 000
1 300 000

200 000

1 200 000
500 000
4 000 000
1 000 000
550 000
400 000
2 073 000

1 065 000
0
0
909 000
400 000
85 000
730 000

1 000 000
500 000

310 000

1 000 000
150 000

14 311 000

3 699 000

9 814 000

500 000
4 000 000
1 000 000
150 000
300 000

Forbruk per
31.juli 2018
150 000

1 671 000
1 021 000
314 000

3 156 000

Totalt er det hittil i år brukt 3 156 000 på vedtatte tiltak.
Arbeidene i kantinen er sluttført og planter og plantekasser er levert. AHO har ennå ikke mottatt
den siste fakturaen for plantene.
I sørfløyen er det kjøpt inn deler av nødvendig inventar. Det vil i løpet av høsten bli kjøpt inn mer.
Arbeidet med flytting av printerrom er gjort, men faktura er ennå ikke mottatt.
Piloten for master i landskapsutdanning i Tromsø fortsetter. Det er hittil i år brukt 1 021 000
kroner. Det ser nå ut som budsjettet er brukt opp, men dette er utgifter som Tromsø skal være
med og dekke.
Forskningsevalueringen som ble startet i 2016 er nå sluttført og de siste lønnsutgiftene og
trykking av sluttrapport er regnskapsført. Det er totalt brukt 314 000 i 2018.

Forslag til vedtak:
Styret tar regnskapet per 31.juli til etterretning.
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Sak 52/18 Rapport fra NOKUTs tilsyn med det
systematiske kvalitetsarbeidet ved Arkitekturog designhøgskolen i Oslo
Dato
Saksbehandler
Arkivnummer
Vedlegg:

12.09.2018
Ulrika Olofsdotter Espmark Herlofsen
17/00441-11
1702748-20 Oversendelse av sakkyndig rapport fra tilsyn med det systematiske
kvalitetsarbeidet ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo med vedlegg.pdf

NOKUT har gjennomført sitt varslede tilsyn av AHOs systematiske kvalitetsarbeid knyttet opp mot kravene i
studietilsynsforskriften, kapittel 4

I tillegg til kvalitetsarbeidet på institusjonen valgte NOKUT å føre tilsyn med kvalitetsarbeidet ved
følgende studietilbud:
Master i design (2 årig)
Master i arkitektur
Ph.d.-programmet
AHO mottok den 26. juni deres rapport, som er basert på dokumentasjon som er mottatt fra
institusjonen, intervjuer fra institusjonsbesøket og supplerende dokumentasjon.
AHOs systematiske kvalitetsarbeid er vurdert i forhold til 6 ledd i §4-1 i studietilsynsforskriften. Fem
ledd ble vurdert til godkjent og ett ledd ble vurdert til ikke godkjent av komiteen.
De seks ledd som ble vurdert av den sakkyndige komiteen:
§4-1( 1) Institusjonens kvalitetsarbeid skal være forankret i en strategi og dekke alle vesentlige områder
av betydning for kvaliteten på studentenes læringsutbytte.
Konklusjon: kravet er oppfylt
§4-1(2) Kvalitetsarbeidet skal være forankret i institusjonens styre og ledelse på alle nivåer.
Institusjonen skal gjennom kvalitetsarbeidet bidra til å fremme en kvalitetskultur blant ansatte og
studenter.
Konklusjon: kravet er oppfylt
§4-1(3) Institusjonen skal ha ordninger for å systematisk kontrollere at alle studietilbud tilfredsstiller
kravene i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning §31 til §3-4 og kap. 2 i denne forskrift, og evt tilleggskrav fastsatt av institusjonen.
Konklusjon: kravet er ikke oppfylt
Krav til oppretting
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AHO må dokumentere skriftlig at høyskolen har ordninger for å systematisk kontrollere at
alle studietilbud tilfredsstiller kravene i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i
høyere utdanning og fagskoleutdanning§3-1 til §3-4 og kap 2 i denne forskrift.



AHO må etablere en ordning for periodisk evalueringer av alle studietilbud jfr. Krav i
studietilsynsforskriften §2-1(2)

§4-1(4) Institusjonen skal systematisk innhente informasjon fra relevante kilder for å kunne vurdere
kvaliteten i alle studietilbud.
Konklusjon: kravet er oppfylt
§4-1(5) Kunnskap fra kvalitetsarbeidet skal brukes til å utvikle kvaliteten i studietilbudene og avdekke
eventuelt sviktende kvalitet. Sviktende kvalitet skal rettes opp innen rimelig tid.
Konklusjon: kravet er oppfylt
§4-1(6) Resultatene fra kvalitetsarbeidet skal inngå i kunnskapsgrunnlaget ved vurdering og strategisk
utvikling av institusjonens samlede studieportefølje.
Konklusjon: kravet er oppfylt.
AHOs uttalelse om rapporten vil sammen med rapporten legges frem for NOKUTs styre den 24.
oktober 2018. Institusjonen vil deretter få en tidsfrist for å dokumentere at kravene fra den
sakkyndige komiteen er gjennomført.
AHO vurderer at de krav til oppretting som er pålagt vil være relativt enkle å oppfylle, og det legges
opp rutiner for hvordan kravet skal oppfylles. NOKUT har i tillegg gitt en rekke råd som vil bli tatt inn
i det videre kvalitetsarbeidet.
Styret vil bli forelagt endelig rapport etter at NOKUTs styre har behandlet den.
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Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Postboks 6768 St.Olavs plass
0130 OSLO

Saksbehandler: Birgitte Ulvevadet
Vår ref: 17/02748-20
Vår dato: 27.06.2018
Deres ref:
Deres dato:

Oversendelse av sakkyndig rapport fra tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Vedlagt følger sakkyndig rapport fra periodisk tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved Arkitektur- og
designhøgskolen i Oslo.
Vi ber om at dere sender NOKUT en offisiell uttalelse til denne rapporten innen 17. september 2018 til
postmottak@nokut.no.
Retten til å uttale seg er en anledning for institusjonen til å kommentere rapporten som NOKUTs sakkyndige
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1 Om tilsynet ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) ble 16. oktober 2017 bedt om å sende inn
dokumentasjon om sitt systematiske kvalitetsarbeid knyttet opp til kravene i studietilsynsforskriften,
kapittel 4, til NOKUT. I tillegg til kvalitetsarbeidet på institusjonsnivå valgte NOKUT å føre tilsyn
med kvalitetsarbeidet ved følgende tre studietilbud:




Master i design (2 årig)
Master i arkitektur
Ph.d.-programmet

AHO sendte inn dokumentasjon av kvalitetsarbeidet 1. februar 2018, og har også ettersendt
dokumenter etter spørsmål fra NOKUT og den sakkyndige komiteen.
Den sakkyndige komiteen som har vurdert det systematiske kvalitetsarbeidet ved AHO er rektor Nina
Skarpenes (Politihøgskolen), professor Ole Lützow-Holm (Göteborgs universitet), prorektor Dag
Husebø (Universitetet i Stavanger) og student Aurora Skagen (UiT Norges arktiske universitet).
Skarpenes har vært komiteens leder. NOKUTs saksbehandlere har vært Birgitte Ulvevadet og Ingvil
Urdal, og Birgitte Ulvevadet har vært prosjektleder for tilsynet.
Komiteen var på institusjonsbesøk ved AHO den 11. og 12. april 2018, og gjennomførte intervjuer
med ledergruppen, representanter fra tidligere og nåværende styre, representanter fra
Læringsmiljøutvalget, representanter fra Undervisningsutvalget, representanter fra Forskningsutvalget,
representanter fra programutvalgene for de utvalgte studietilbud, undervisere fra de utvalgte
studietilbud, noen studenttillitsvalgte fra BA- og MA-nivå, noen ph.d.-studenter inkludert tillitsvalgte
fra ph.d-utdanningen og ordinære studenter på BA- og MA-nivå.
Vurderingene i de sakkyndiges rapport er basert på dokumentasjon som er mottatt fra institusjonen,
intervjuer fra institusjonsbesøket, og supplerende dokumentasjon. Oversikt over den skriftlige
dokumentasjonen i saken er tilgjengelig i NOKUTs offentlige postjournal.
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2 Om Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og organisering av
kvalitetsarbeidet
2.1 Om Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
AHO er en statlig vitenskapelig høgskole som gir utdanning innen arkitektur, arkitekturvern, design,
landskapsarkitektur og urbanisme. Arkitekthøgskolen ble etablert som en selvstendig høgskole i 1962.
I 1996 ble industridesign overført til AHO og i 2005 byttet høgskolen navn til Arkitektur- og
designhøgskolen i Oslo. AHOs utdanningstilbud, forskning og prosjektutvikling fokuserer på
formgiving gjennom kritisk reflekterende praksis, teoriutvikling og historisk orientering.
Fagtradisjonene har både en eksperimentell og kunstnerisk retning, i tillegg til en
profesjonsorientering.
Styret er institusjonens øverste organ. Styret har 11 faste medlemmer, hvor ekstern styreleder og tre
eksterne representanter er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. De øvrige syv styremedlemmene er
fire ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger, en teknisk-administrativt ansatte og to studenter. I
perioden 2017-2021 er Gunnar B. Kvaran styreleder.
Rektor er AHOs øverste faglige og administrativt leder og rapporterer til styret. Rektors oppgaver er
blant annet å fremmer forslag til styret om målsettinger og strategier, utarbeider strategier og
hovedretningslinjer for virksomheten ut fra styrets beslutninger, leder høgskolens arbeid med
kvalitetssikring og evaluering, har et spesielt ansvar for arbeidet i de strategiske utvalgene
Undervisningsutvalget og Forskningsutvalget, og har et spesielt ansvar for internasjonalisering og
internasjonale kontaktnettverk. I perioden 2014-2018 er Ole Gustavsen rektor. Han fikk 18. april 2018
fornyet åremålet for 4 år. I tillegg til rektor og to administrative direktører består ledergruppen av fire
instituttledere, studiesjef og kommunikasjonssjef.
I 2017 hadde AHO 666 studenter. I 2010 var det 584 studenter og i 2000 348 studenter. Den
prosentvise veksten i studenttall har vært høyere enn i sektoren som helhet.
AHO har en sentraladministrasjon og fire institutter:





Institutt for arkitektur
Institutt for form, teori og historie
Institutt for urbanisme og landskap
Institutt for design

Institusjonen tilbyr åtte studietilbud på masternivå, hvorav tre er femårige, to er toårige, og to er
erfaringsbaserte, og et ph.d.-program.
Strategi 2020 er AHOs gjeldende strategidokument og ble vedtatt i 2011. Strategi 2020 er bygget opp
rundt 5 målformuleringer pluss et innledende kapittel om identitet og faglig profil. Mål 1: utdanning,
mål 2: forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid, mål 3: formidling og samfunnsoppdrag, mål
4: forvaltning, og mål 5: personalet.
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2.2 Organiseringen av kvalitetsarbeidet
NOKUT har tidligere gjennomført to evalueringer av system for kvalitetssikring av utdanningen ved
AHO i henholdsvis 2005 og 2011. AHO fikk godkjent sitt system for kvalitetssikring begge ganger.
Styret har det overordnede ansvaret for høgskolens drift, er ansvarlig for å sikre at AHO til enhver tid
driver i henhold til gjeldende lover og regler, innenfor gjeldende budsjettrammer og de oppgaver som
høgskolen er pålagt å ivareta på best mulig måte. Styret mottar årlig en rapport om kvalitetsarbeidet
ved høgskolen og skal godkjenne vesentlige endringer i studietilbud som har betydelig økonomiske
og/eller faglige innvirkninger.
Rektor er AHOs faglige og administrative leder med ansvar for å lede og føre tilsyn med institusjonens
samlede virksomhet. Rektor utarbeider strategier og retningslinjer for høgskolens virksomhet ut fra
beslutninger tatt i AHOs styre. Rektor arbeider med et team av mellomledere på faglige og
administrativ side, og har et særlig ansvar for å styrke og videreutvikle AHOs faglige profil.
Undervisningsutvalget har ansvaret for å evaluere, kvalitetssikre og utvikle AHOs samlede
utdanningstilbud. Det gjøres i overenstemmelse med styrets vedtak og signaler,
kvalitetssikringssystem, budsjett og i henhold til lov og forskrift. Leder er rektor, prorektor eller
instituttleder med undervisningsansvar. Undervisningsutvalget rapporterer til rektor, og har ansvar for
å legge frem studiekvalitetsrapport for styret én gang i året, og alle møtereferater blir oversendt styret
og tilgjengeliggjort for alle ansatte ved AHO.
Forskningsutvalget skal foreslå tiltak for å utvikle forskning ved AHO og kvalitetssikre AHOs
forskning, forskerutdanning og er tilsetningsutvalg for stipendiater ved høgskolen. Forskningsutvalget
skal sikre at forholdene legges best mulig til rette for forskning og best mulig til rette for
forskningsresultater. Leder for forskningsutvalget må ha fast stilling ved AHO og oppnevnes av styret.
Forskningsutvalget rapporterer til rektor om sitt arbeid, og alle møtereferater blir oversendt styret og
tilgjengeliggjort for alle ansatte ved AHO.
Fra 2017 har hvert program ved AHO et eget programutvalg. Programutvalgene har ansvaret for å
kvalitetssikre alle emner som tilbys i studieprogrammet, sikre det overordnede læringsutbyttet, påse at
lover og forskrifter etterfølges og gjennomføre semestervise evalueringer av programmene.
Programutvalgene rapporterer til undervisningsutvalget om sitt arbeid gjennom den årlige
studiekvalitetsrapporten.
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3 Vurderinger og konklusjoner for de enkelte krav i § 4-1. Krav til det
systematiske kvalitetsarbeidet
§ 4-1 (1)
Forankring i strategi og dekking av vesentlige områder for kvaliteten
på studentenes læringsutbytte
Institusjonens kvalitetsarbeid skal være forankret i en strategi og dekke alle vesentlige områder
av betydning for kvaliteten på studentenes læringsutbytte.

Vurderinger
AHOs gjeldende strategidokument, Strategi 2020, er bygget opp rundt fem målformuleringer samt et
innledende kapittel om identitet og faglig profil. De fem målformuleringene omfatter mål 1:
Laboratorium og verksted (utdanning), mål 2: Eksperimenterende og akademisk (forskning, faglig og
kunstnerisk utviklingsarbeid), mål 3: Samfunnsengasjert og profesjonsorientert (formidling og
samfunnsoppdrag, mål 4: Profesjonell, effektiv og handlekraftig (forvaltning), og mål 5: En
utfordrende arbeidsplass (personalet). AHO fastslår i sin redegjørelse til NOKUT at programkvalitet
er et fokusområde som gjennomsyrer de aller fleste strategipunktene.
Kvalitetsarbeidet er ikke eksplisitt beskrevet i det overordnede strategidokumentet, men AHO har
utarbeidet handlingsplaner for 2017-2020 hvor det går klart frem hvordan høgskolen skal sikre at hvert
enkelt av målene i den overordnede strategien skal oppnås gjennom spesifikke og kontinuerlige
aktiviteter i kvalitetsarbeidet. Handlingsplanene inneholder detaljerte beskrivelser av både aktivitet,
ressurser, ansvar og frister. I tillegg har styret høsten 2017 vedtatt en særskilt handlingsplan for
oppfølging av stortingsmelding Kultur for kvalitet som også gir føringer for hvordan AHO skal
arbeide med kvalitet og ansvar for ulike tiltak. Handlingsplanene er behandlet i høgskolens styre, og
revideres årlig frem til ny strategiperiode.
I redegjørelsen til NOKUT skriver høgskolen at de har valgt å dele inn programkvalitet i fem ulike
kvalitetsindikatorer: inntakskvalitet, programdesign, resultatkvalitet, relevans og internasjonalisering.
Kvalitetsparameterne og kvalitetsindikatorene i kvalitetssystemet dekker etter komiteens
vurdering vesentlige områder av betydning for studentenes læringsutbytte. Men komiteen merker seg
at kvalitetsområdene som er definert i AHOs strategi, ikke eksplisitt rommer undervisnings- og
vurderingskvalitet, og anbefaler at dette defineres inn blant høgskolens kvalitetsområder.
Det er noe ulikt hvordan AHO beskriver kvalitetsindikatorer og kvalitetsparametere i den innsendte
dokumentasjonen. I studiekvalitetsrapporten for studieåret 2016/2017 trekkes følgende «parametere
for studiekvalitet» frem: opptakskvalitet, studieprogramkvalitet, evaluering og klagebehandling,
studieprogresjon og kandidatproduksjon samt kvalitet på støttefunksjoner. Disse parameterne skiller
seg noe fra de kvalitetsindikatorene som er beskrevet i AHOs redegjørelse til NOKUT, som vi har
beskrevet over. Under institusjonsbesøket fremsto det heller ikke som det er en helt klar forståelse
blant alle ansatte for hva som er AHOs kvalitetsområder og kvalitetsindikatorer.
Et helhetlig system for kvalitetssikring av utdanningenes kvalitet ved AHO er imidlertid ikke samlet
og beskrevet. At institusjonens kvalitetssystemet er spredt i mange ulike dokumenter kan gjøre det
vanskelig å få oversikt over systematikken i kvalitetsarbeidet. Etter komiteens skjønn vil en
beskrivelse av forholdet mellom handlingsplaner og strategi i en systembeskrivelse eller en
kvalitetshåndbok gjøre høgskolens kvalitetsarbeid mer konsistent. Fravær av en slik beskrivelse kan gå
på bekostning av synligheten og oversikten i kvalitetsarbeidet. På denne bakgrunn anbefaler komiteen
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at AHO utarbeider en formell beskrivelse av kvalitetssikringssystemet, og videre at strategien kobles
enda tydeligere til høgskolens kvalitetsarbeid med klare målsetninger som også mer eksplisitt er
knyttet til utdanningskvalitet.
I forbindelse med tilsynet har AHO sendt inn en rekke sentrale dokumenter i kvalitetsarbeidet, blant
annet overordnet strategi, handlingsplaner som operasjonaliserer strategien, delegasjonsreglement,
funksjonsbeskrivelser og retningslinjer for alle de utvalgene som har formelle roller i høgskolens
systematiske kvalitetsarbeid. Det er gitt flere eksempler på hvordan kvalitetsarbeidet gjennomføres i
praksis blant annet gjennom ulike rapporter og evalueringer. Summen av denne dokumentasjonen
viser at AHO har systemer som er opptatt av å sikre kvaliteten i høgskolens studietilbud.

Konklusjon
Kravet er oppfylt, § 4-1 (1) er godkjent
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§ 4-1 (2)

Forankring i styre og ledelse og fremming av kvalitetskultur

Kvalitetsarbeidet skal være forankret i institusjonens styre og ledelse på alle nivåer.
Institusjonen skal gjennom kvalitetsarbeidet bidra til å fremme en kvalitetskultur blant ansatte
og studenter.

Vurderinger
Forankring
Kvalitetsarbeidet er tydelig forankret i AHOs styre og ledelse. Det er en klar delegeringsstruktur ved
AHO, og gjennom delegasjonsreglementer og funksjonsbeskrivelser mener komiteen at det er tydelig
hvem som har ansvar for hva. Det er en høy andel av interne representanter i styret, noe som også
bidrar til en tett kobling mellom kvalitetsarbeidet og styrets arbeid. Styret behandler årlig rapport om
studiekvalitet, og AHO har også gitt gode eksempler både i dokumentasjonen og i intervjuer på at
saker knyttet til studiekvalitet jevnlig bringes opp til styret. Det er også flere eksempler på initiativer
og bestillinger fra styret knyttet til studiekvalitet. Studenter har representanter i alle formelle utvalg i
tillegg til representanter i styret.
Utvalgsstrukturen sikrer en god forankring av kvalitetsarbeidet ved AHO. Undervisningsutvalget har
delegert beslutningsmyndighet for studierelaterte saker på 1. og 2. syklus, mens forskningsutvalget har
delegert beslutningsmyndighet på 3. syklus. Høsten 2017 etablerte AHO programutvalg for hvert
studieprogram, som har ansvar for å kvalitetssikre alle emner som tilbys i programmet, sikre det
overordnede læringsutbyttet, påse at lover og forskrifter etterfølges og gjennomføre semestervise
evalueringer av programmet.
Programutvalg ble etablert med mål om å styrke programledelsen ved høgskolen og få et mer helhetlig
koordinert perspektiv på utdanningen, og AHO er i gang med å sikre gode arbeidsprosesser og en
tydelig ansvarsfordeling mellom programutvalgene og Undervisningsutvalget. Komiteen har inntrykk
av at dette er et godt grep for å få en større kontroll på programkvaliteten, ikke minst ved
arkitekturprogrammet som drives av tre institutter med ganske ulik profil. Komiteen ser imidlertid en
utfordring knyttet til sammensetting i programutvalgene og linjestrukturen ved AHO.
Programutvalgene ser ut til å være gitt en plass og funksjon i den faglige linjen overordnet
instituttledere, samtidig har instituttledere personalansvar for de som sitter i programutvalgene.
I intervjuet med representanter fra programutvalgene ble det klart at det ikke finnes retningslinjer for
hvordan uenighet mellom programutvalgene og instituttledere skal håndteres, men siden
programutvalgene er ansvarlig for den totale helheten og sammenhengen, er det naturlig at
programutvalgene henvender seg til Undervisningsutvalget for å ta opp denne type utfordringer. I
følge retningslinjene for Programutvalget skal utvalget bestå av tre faglig ansatte og to studenter, men
det fremgår ikke hvilken stilling de faglige skal inneha og om instituttledere skal være representert.
Ledelsen er bevisst problemstillinger knyttet til programutvalgenes organisering og er i gang med å
diskutere problemstillinger og løsninger. Komiteen har tillit til at høgskolen finner en god måte å
organisere utvalget på.
Kultur
Komiteen oppfatter at det er en sterk kvalitetskultur ved AHO i form av at både ansatte og studenter
viser et høyt engasjement og det settes høye standarder for utdanning og forskning. I henhold til tall
fra Studiebarometeret og Underviserundersøkelsen er studentene ved AHO blant de studentene i landet
som er mest tilfreds med kvaliteten på studiene sine. Komiteens inntrykk er at det faglige samvirket
mellom studenter og fagansatte er veldig bra, og at det praktiseres en studentorientert læring hvor
studentene er involvert i det akademiske fellesskapet. De ansatte oppfordres til forskning som
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inkluderer studenter, noe komiteen også anser som en klar indikasjon på at det fremmes en
kvalitetskultur blant de ansatte.
AHO er svært sterk på relevans gjennom en nærhet til bransjen som bidrar positivt til
kvalitetskulturen. En stor del av underviserne ved AHO er aktive i arbeidslivet innenfor design- eller
arkitekturfeltet ved siden av sin stilling ved AHO, noe som sikrer høy relevans i utdanningen. Selv om
nærheten til praksisfeltet bidrar positivt til kvalitetskulturen, vil likevel komiteen påpeke at en slik
nærhet kan føre til en reproduksjon av normer og praksiser som finnes ute i bransjen. Studentenes
arbeidsbelastning i studiene, kan speile forventninger i bransjen. Komiteen mener at AHO må være
bevisst hvordan de sikrer at utdanningen ikke ensidig er tuftet på bransjens forventninger, men også
kan bidra til å utfordre bransjen på ulike vis. Komiteen har ingen indikasjon på at dette er en mangel i
kvalitetskulturen, men anbefaler at AHO i kvalitetsarbeidet viser en sterkere bevissthet rundt hvordan
høgskolen sikrer en kritisk uavhengighet
AHO gir årlig ut en rekke priser for studentenes arbeider i samarbeid med bransjen, blant annet i
forbindelse med utstillingen og studentkonkurransen AHO Works Award. I siste studiekvalitetsrapport
er det listet opp 33 ulike priser årlig som gis til studentarbeider, som ikke inngår i det den formelle
vurderingen av oppnådd læringsutbytte, men som skjer på siden av det formelle utdanningsløpet. Slike
priser innebærer en synliggjøring av studentenes arbeid i bransjen, og kan være insentiver for kvalitet.
Bransjen som studentene skal ut i etter endt utdanning, er i stor utstrekning konkurransebasert, og det
er ifølge AHO naturlig at utdanningen forbereder studentene på dette. AHO legger stor vekt på
relevans og resultatkvalitet i kvalitetsarbeidet sitt, og komiteen mener derfor at det bør uttrykkes en
klar bevissthet rundt hvordan AHO kvalitetssikrer prisporteføljen og prisenes relevans for
studiekvaliteten. Komiteen mener at dette med fordel kan tydeliggjøres i AHO sitt kvalitetsarbeid.
AHO er en relativt liten institusjon med en liten studieportefølje, og med korte avstander og tette
relasjoner mellom lærere og studenter. Det er dermed naturlig at det foregår en stor grad av uformelt
kvalitetsarbeid ved høgskolen, som bidrar positivt til kvalitetskulturen blant annet gjennom tett dialog
og uformelle tilbakemeldinger om studienes kvalitet som ledd i forbedringsarbeidet ved høgskolen.
Komiteen vil samtidig understreke viktigheten av at det uformelle arbeidet ikke går på bekostning av
det formelle og dokumenterte kvalitetsarbeidet. Selv om det er utstrakt grad av uformelt
kvalitetsarbeid ved AHO, så mener komiteen å se at dette eksisterer sammen med et formelt system
med tydelig forankring og ansvarsfordeling, og hvor resultater og prosesser i kvalitetsarbeidet
dokumenteres.
Utdanninger som innebærer mye en-til-en veiledning og nære relasjoner mellom studenter og
undervisere, krever systemer som sikrer at ikke relasjonen til veilederen og/eller underviser kommer i
veien for studentenes mulighet til å gi uavhengige tilbakemeldinger. Selv om enkelte studenter vil
benytte seg av lave terskler for å gi tilbakemeldinger uformelt, er komiteen av den oppfatning at de
stemmene som når frem gjennom uformelle kanaler, nødvendigvis ikke er de som reflekterer
helhetsbildet. Komiteen mener at slike tette forhold krever at det legges til rette for anonyme kanaler
for studenter der de kan komme med tilbakemeldinger. AHO har tilrettelagt for dette gjennom et
varslingsskjema som studenter kan fylle ut og sende til studiesjef. Komiteen mener at studentene i
tillegg bør ha muligheten til å melde fra om utfordringer til en nøytral person, for eksempel et
studentombud.
Mange undervisere ved AHO har tung erfaring fra bransjen, men uten at de nødvendigvis har
formalisert pedagogisk kompetanse. I kvalitetsrapporten for 2016/2017 går det frem at økt pedagogisk
kompetanse for ansatte er et prioritert mål for høgskolen, og at det er etterspurt fra både undervisere og
studenter. I både handlingsplan for utdanning knyttet til strategien og i handlingsplanen for oppfølging
av Stortingsmelding Kultur for kvalitet, er pedagogisk basiskompetanse og meritteringsordninger for
alle ansatte et tydelig mål med konkret beskrivelse av hvem som har ansvar, ressurser som kreves, når
arbeidet ble igangsatt og at frist for ferdigstilling av det pedagogiske opplegget er innen utgangen av
2018. Komiteen ser at AHO er i gang med å utarbeide kurs for pedagogisk basiskompetanse for å heve
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den utdanningsfaglige kompetansen blant de faglig ansatte. Styre og ledelse ved AHO bekreftet i
intervjuer at dette arbeidet er godt i gang, selv om kurset ennå ikke er implementert på tidspunktet for
tilsynet. Forskningsutvalget arbeider med hvordan høgskolen kan formalisere veiledningskompetansen
for veiledere på ph.d.-nivå og ønsker å se hvordan dette kan henge sammen med det pedagogiske
kurset som er under etablering.
Studentdemokrati
AHO påpeker i sin redegjørelse at det på grunn av høgskolens størrelse og studentenes tidsbruk på
studiene har vært en utfordring å etablere et velfungerende studentdemokrati. I henhold til
Studiebarometeret er studentene ved AHO blant de studentene som legger mest arbeidstid i studiene,
noe som trekkes frem som en viktig årsak til at det har vært vanskelig å sikre studentrepresentasjon i
alle råd og utvalg. Dette ble også bekreftet fra flere under institusjonsbesøket. Samtidig kom det
tydelig frem at studentorganet ved AHO, SAHO, det siste året har gjennomgått en omstrukturering fra
bunnen av og i stor grad blitt revitalisert som en større og bedre fungerende organisasjon.
Komiteen oppfatter at tillitsvalgte studenter, studentpolitikere og studentrepresentanter i de ulike
utvalgene ved AHO i dag er en sentral del av kvalitetsarbeidet, og at de bidrar sterkt inn i AHOs
kvalitetsarbeid. Komiteens inntrykk er imidlertid at dette i stor grad er initiert og drevet av studentene
selv, og det er litt uklart for komiteen i hvor stor grad institusjonens ledelse systematisk legger til rette
for studentorganets arbeid og hvor sterk den institusjonelle forankringen av studentorganets arbeid er.
Dette handler om forhold som studentorganets økonomiske rammefaktorer, opplæring og veiledning
til de studenttillitsvalgte og formidling av resultater fra kvalitetsarbeidet til den brede studentmassen.
De studenttillitsvalgte forteller at administrasjonen støtter godt opp om deres arbeid. Studentorganet
har jevnlige møter med rektor og studiesjef, de opplever å bli hørt i utvalgene og de blir involvert
tidlig i ulike prosesser. I rapporten fra SAHO står det at studentorganet har innsyn i alle evalueringer
og tiltak som iverksettes på bakgrunn av evalueringsresultater. Komiteen vil påpeke at det likevel
tillegges en sårbarhet i studentorganets arbeid som AHO må være bevisst, dersom studentorganets
funksjon i for stor grad hviler på studentenes eget initiativ. Komiteen vil videre påpeke at det skal
inngås en avtale mellom institusjonen og det øverste studentorgan (jf UH-loven §4-1 (3)).
Komiteen ble også informert under institusjonsbesøket om at studentorganet har stor del av ansvaret
for å formidle resultater av kvalitetsarbeidet til studentene. Ordinære studenter gis ikke tilstrekkelig
tilgang til resultater fra studentevalueringer og hvordan disse følges opp. Det rapporteres på resultater
fra semesterevalueringer i programutvalgene, men resultatene blir først og fremst tilgjengelige for
studenter som sitter i slike utvalg. Ved institusjonsbesøket fikk komiteen inntrykk av at
informasjonsdeling nedover i organisasjonen sikres ved at resultater fra kvalitetsarbeidet gjøres
tilgjengelig gjennom rapporter, evalueringer samt referater fra utvalgsmøter og styret, i tillegg til
muntlig informasjon fra studenttillitsvalgte og i mer uformelle kanaler. Komiteen vurderer det likevel
dithen at informasjon om resultater og tiltak i kvalitetsarbeidet nedover i organisasjonen med fordel
kunne ha vært enda mer proaktiv og tydelig. Det er AHOs ansvar å sikre at informasjonsflyten
fungerer ikke bare til studenttillitsvalgte, men også til ordinære studenter, og komiteen anbefaler AHO
å sette dette bedre i system. Hvordan studentenes tilbakemeldinger har blitt håndtert kunne for
eksempel gjerne tas inn som formell del av studiekvalitetsrapporten.

Konklusjon
Kravet er oppfylt, § 4-1 (2) er godkjent
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§ 4-1 (3)

Ordninger for systematisk kontroll av forskriftskrav

Institusjonen skal ha ordninger for å systematisk kontrollere at alle studietilbud tilfredsstiller
kravene i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og
fagskoleutdanning § 3-1 til § 3-4 og kapittel 2 i denne forskrift, og eventuelle tilleggskrav
fastsatt av institusjonen.

Vurderinger
AHO viser til flere ulike kilder som til sammen danner grunnlag for å kontrollere krav i kapittel 2 i
studietilsynsforskriften og studiekvalitetsforskriften § 3-1 til § 3-4. I den skriftlige dokumentasjonen
fra AHO er det lagt ved retningslinjer som viser hvilke vurderinger høgskolen bruker for dette
formålet. Gjennom intervjuene ga både ledelsen, representanter fra Undervisningsutvalget,
Forskningsutvalget og programutvalgene uttrykk for god kjennskap til de krav som stilles til
studietilbudene i studietilsynsforskriftens kapittel 2.
AHO har lagt ved eksempel på to akkrediteringer av studieprogram; en toårig internasjonal master i
design og en femårig fellesgrad i landskapsarkitektur i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet.
Komiteen ser at disse søknadene har gjennomgått en solid saksbehandling hvor alle relevante krav i
studietilsynsforskriften og studiekvalitetsforskriften er grundig vurdert. Selv om AHO har
dokumentert eksempler på at disse akkrediteringene er gjennomført i tråd med forskriftsfestede krav,
har de imidlertid ikke etablert en fast prosedyre for hvordan nye studietilbud skal etableres.
AHO har heller ikke noe etablert system for internkontroll for å sikre at eksisterende studietilbud
oppfyller alle krav i studietilsynsforskriften og studiekvalitetsforskriften. Både i den tilsendte
dokumentasjonen og under intervjuene viser AHO til flere ulike eksempler på evalueringer og
revideringer som er gjennomført som ledd i høgskolens arbeid for forbedring og utvikling av
utdanningene. For eksempel er det gjennomført en stor revidering av hele design-programmet, både
det femårige og enkelte andre programmer, for å speile disse mot ny studietilsynsforskrift. Selv om
dette er et godt eksempel på internkontroll, inngår det ikke som del av et formelt system for
internkontroll. Høgskolen må, for å oppfylle forskriftens krav, etablere en ordning for å systematiske
kontrollere at alle studietilbud oppfyller gjeldende krav.
AHO innhenter eksterne perspektiver for forbedring og utvikling av sine studietilbud. I 2013
gjennomførte høgskolen for eksempel ekstern evaluering av master i arkitektur og master i
industridesign. Høgskolen har imidlertid ikke etablert et system for å gjennomføre periodiske
evalueringer av alle studietilbud, i henhold til studiekvalitetsforskriften § 2-1 (2). AHO må derfor
etablere en ordning for periodiske evalueringer av alle studietilbud, med fastsatte intervall mellom
evalueringene.
Ifølge studiekvalitetsforskriften skal institusjonene på egnet måte involvere studenter, representanter
fra det profesjons- eller samfunnsområdet studietilbudet inngår i og eksterne faglige representanter i
periodiske evalueringer. Studiekvalitetsforskriften regulerer ikke hvordan de periodiske evalueringene
skal innrettes ut over dette. Slike evalueringer kan benyttes til å sikre en systematisk ekstern kontroll
med krav i gjeldende forskrifter eller de kan heller benyttes som del av den systematiske innhentingen
av informasjon fra eksterne i kvalitetsarbeidet.
AHO påpeker selv at de gjennomgår alle emnebeskrivelsene to ganger i året, hvor revidering av
studieplaner diskuteres og eventuelt vedtas i Undervisningsutvalget og Forskningsutvalget. Denne
gjennomgangen er, slik komiteen oppfatter det, en justering av tematikk og oppgaver innenfor emnet
for å sikre at studieprogrammenes innhold og oppbygging av emner fører frem til læringsutbytte.
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Komiteen anser ikke at gjennomgangen innebærer systematisk kontroll opp mot spesifikke krav i
forskrifter.
AHO påpeker selv i sin redegjørelse at de har en liten og relativt fast studieportefølje. Kravet om at
institusjonene skal ha ordninger for å kontrollere at nye og eksisterende studietilbud oppfyller
gjeldende krav fastsatt i forskrifter gjelder imidlertid uavhengig av størrelse, og AHO må utarbeide og
dokumentere faste ordninger for en slik systematisk internkontroll.

Konklusjon
Kravet er ikke oppfylt, § 4-1 (3) er ikke godkjent

Krav til oppretting


AHO må dokumentere skriftlig at høyskolen har ordninger for å systematisk kontrollere at alle
studietilbud tilfredsstiller kravene i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere
utdanning og fagskoleutdanning § 3-1 til § 3-4 og kapittel 2 i denne forskrift.



AHO må etablere en ordning for periodisk evalueringer av alle studietilbud, jf. krav i
studiekvalitetsforskriften § 2-1 (2)
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§ 4-1 (4)

Systematisk innhenting av informasjon

Institusjonen skal systematisk innhente informasjon fra relevante kilder for å kunne vurdere
kvaliteten i alle studietilbud.

Vurderinger
AHO har ikke noen felles systembeskrivelse eller rutine/-prosedyrebeskrivelse som beskriver hva
slags informasjon om utdanningenes kvalitet som systematisk innhentes, hvordan den innhentes og av
hvem, fra hvilke kilder og på hvilke tidspunkter. Dette gjør det litt vanskelig for komiteen å få oversikt
over hvordan innhentingen av informasjon foregår i praksis, og hvor målrettet innhentingen av data er.
Ut fra den innsendte dokumentasjonen som omfatter årshjul og eksempler på rapporter og evalueringer
i kvalitetsarbeidet, ser komiteen imidlertid at AHO systematisk innhenter relevant informasjon om
utdanningenes kvalitet fra en rekke ulike kilder for å vurdere kvaliteten på studietilbudene.
Høgskolen innhenter årlig informasjon fra DBH om nøkkeltall om opptak, internasjonalisering,
gjennomstrømning og frafall, studiepoengproduksjon og kandidatproduksjon.
Når det gjelder innhenting av informasjon, gjennomføres det studentevaluering i alle emner på alle
nivåer på slutten av hvert semester. Videre gjennomføres det jevnlig kandidatundersøkelser blant
kandidater med gradsvitnemål. Ph.d.-studentene leverer årlig evaluering gjennom skjemaet
«Individual Study Plan», hvor de både evaluerer egen fremdrift, men også gir tilbakemeldinger på
programmet. Her evaluerer ph.d.-studentene undervisningen, emnenes innhold, oppfølging,
veiledningens hyppighet og form, samarbeidet med veileder og om de har oppnådd forventet
læringsutbytte. Høgskolen bruker også resultater fra studiebarometeret systematisk i sitt
kvalitetsarbeid.
Det innhentes også jevnlig tilbakemeldinger fra bransjen, blant annet gjennom årlig gjennomgang av
arbeidet til første års ph.d.-studenter, og årlige diplomrapporter fra eksterne sensorer, utstillinger og
priser. I diplomrapportene vurderer ekstern sensor den faglige kvaliteten i studentenes sluttarbeid på
masternivå. Det rapporteres ikke eksplisitt på programkvaliteten i disse rapportene, og komiteen
anbefaler at evaluering av studieprogram og graden av oppnådd læringsutbytte legges inn i malen for
slike sensorrapporter, da dette kan gi verdifull informasjon om studietilbudenes kvalitet. Videre
anbefales det at høgskolen systematisk innhenter sensorrapporter også for andre emner enn kun det
avsluttende selvstendige arbeidet (diplom-/masterarbeid).
AHO har dokumentert flere eksempler på innhenting av informasjon om høgskolens utdanninger og
forskning fra eksterne aktører. I 2013 gjennomførte høgskolen for eksempel ekstern evaluering av
master i arkitektur og master i industridesign. De eksterne komiteene skrev hver sin rapport, hvor
høgskolen deretter gikk systematisk gjennom de tilbakemeldingene som kom i evalueringsrapportene
og gjorde justeringer i blant annet læringsutbyttet på programnivå og emnebeskrivelser på bakgrunn
av innspill i rapporten. Høgskolen har også gjennomført en ekstern forskningsevaluering i oktober
2017.
Det innhentes som nevnt systematisk summative evalueringer fra studentene på emnenivå. Det er
imidlertid lav svarprosent på flere av disse, noe som kan vitne om evalueringstretthet blant studentene.
Med bakgrunn i dette bør AHO vurdere hvordan de kan gjennomføre studentevalueringer på mer
hensiktsmessige måter for å få nødvendig informasjon fra studentene i arbeidet med å videreutvikle
studietilbudene. Dette kan for eksempel gjøres i form av mer utstrakt bruk av underveisevalueringer i
emnene som skriftliggjøres.
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AHO innhenter systematisk emneevalueringer på alle nivåer som det rapporteres på. På ph.d.-nivå
innhentes det jevnlig evaluering på programnivå gjennom Individual Study Plan, men for
masterutdanningene er det er ingen tilsvarende systematisk informasjonsinnhenting på programnivå. I
2017 etablerte høgskolen programutvalg for alle studieprogram. I sin redegjørelse forklarer høgskolen
at de så behov for å sikre bedre styring av sine studieprogram. En diskusjon rundt programutvalg og
deres mandat har vært ført på alle nivåer i institusjonen frem til mandatene ble vedtatt av styret i 2017,
noe også komiteen fikk bekreftet i samtale med bl.a. Undervisningsutvalget, de ansvarlige for de
utvalgte studietilbud og undervisere. Innføring av programutvalg har vært et bevisst grep fra AHO sin
side for å sikre at programmene gis en tydelig faglig ledelse og klart definerte ansvarsområder.
I følge retningslinjer for Programutvalg, skal utvalget ha «det løpende faglig ansvar for å sikre at
studieprogrammer organiseres og gjennomføres som et helhetlig studieprogram med høy faglig
kvalitet». Blant annet skal utvalget sikre at det gjennomføres semestervise evalueringer både på emneog programnivå, årlig rapportere om kvalitetsarbeidet og evalueringer av undervisning til
Undervisningsutvalget, følge opp evalueringsresultater og studenters tilbakemeldinger, samt gi
tilbakemelding til studentene om resultater og tiltak. Komiteen mener at innføring av Programutvalg er
et viktig grep som vil få stor betydning i høgskolens arbeid med å sikre kvaliteten på alle
studieprogram. Programutvalgene er fremdeles så ferske at komiteen ikke har hatt mulighet til å
vurdere hvordan utvalgene fungerer i praksis. Komiteen har likevel tiltro til at disse nye utvalgene vil
kunne bidra positivt i det systematiske kvalitetsarbeidet med å sikre og utvikle kvaliteten i
studietilbudene. Komiteen anbefaler at programutvalgene utarbeider en ordning for systematisk
programevaluering hvor hele programmet ses under ett, med aggregert informasjon og analyse fra
emnenivå og opp på programnivå.

Konklusjon
Kravet er oppfylt, § 4-1 (4) er godkjent
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§ 4-1 (5)

Bruk av kunnskap fra kvalitetsarbeidet

Kunnskap fra kvalitetsarbeidet skal brukes til å utvikle kvaliteten i studietilbudene og avdekke
eventuelt sviktende kvalitet. Sviktende kvalitet skal rettes opp innen rimelig tid.

Vurderinger
Rapporteringslinjene i det systematiske kvalitetsarbeidet ved AHO går tydelig frem gjennom
delegasjonsreglement, funksjonsbeskrivelser og retningslinjer for de ulike utvalgene. Informasjon om
studiekvaliteten bringes systematisk oppover i utvalgsstrukturen fra programutvalgene til
Undervisningsutvalget og Forskningsutvalget, og videre til rektor, som informerer styret. Før
programutvalgene ble opprettet høst 2017 var det instituttene som sendte møtereferat/rapporter til
Undervisningsutvalget og Forskningsutvalget. AHO har også et fungerende LMU som årlig
rapporterer til styret, og hvor påpekte mangler og forbedringspunkter følges opp med tiltak.
Informasjonsflyten oppover er tydelig på institusjonsnivå gjennom ulike rapporter og evalueringer og
referater. Tilsvarende rapporteres det systematisk på emnenivå, hvor resultater fra
semesterevalueringene sammenfattes i en rapport som behandles av Undervisningsutvalget. Det er
imidlertid ikke like tydelig for komiteen hvordan informasjon aggregeres og rapporteres på
programnivå, jamfør vår vurdering av § 4-1 (4)
AHO dokumenterer flere eksempler på hvordan studierelaterte saker bringes opp til styret gjennom
linjen og utvalgsstrukturen, og dokumenterer iverksetting av ulike tiltak for forbedring og utvikling av
kvaliteten i studietilbudene. Blant annet har AHO dokumentert hvordan de har tatt resultatene fra de
eksterne evalueringene som ble gjennomført i 2013 av master i industridesign og master i arkitektur på
alvor, og at de har gjennomført en rekke tiltak for forbedring og utvikling av utdanningen, som man
ser resultater av i dag. Dette bekreftes i komiteens samtaler med undervisere og representanter fra
Undervisningsutvalget som forteller at programmet i industridesign fikk nytt navn og det ble
gjennomført en større omstrukturering av hele programmet.
Komiteen er forelagt studiekvalitetsrapporter for de siste tre studieår ved AHO. I årsrapportene
beskrives overordnet status og forbedringspunkter ved AHOs studieprogrammer knyttet til ulike
kvalitetsparametere på bakgrunn av nøkkeltall og gjennomførte evalueringer. Rapportene inkluderer
beskrivelse av tiltak som er gjennomført i siste studieår og tiltak for forbedring som skal iverksettes
for det kommende studieåret. For at årlige rapporter om studiekvaliteten skal bli gode verktøy i
kvalitetsarbeidet, kreves analyse og progresjon hvor det vises til hva som har vært effekten av aktuelle
tiltak siste studieår. Dette sikrer nødvendig kontinuitet i kvalitetsarbeidet. Studiekvalitetsrapporten
inneholder denne formen for tilbakeskuende og framoverskuende analyse for ph.d.-programmet, men
dette er ikke like tydelig i rapportenes beskrivelser av masterprogrammene.
Komiteen ser at AHO skiller seg positivt ut i sektoren når det gjelder det systematiske arbeidet med å
sikre og videreutvikle kvaliteten ph.d.-programmet. Resultater fra kvalitetsarbeidet brukes aktivt for å
forbedre kvaliteten på selve ph.d.-programmet, og ikke bare når det gjelder kvaliteten på avhandlingen
og kandidatene. Komiteens inntrykk er at ph.d.-studentene selv har spilt en viktig pådriverrolle for å få
til et aktivt kvalitetsarbeid, som det er viktig at ansvarlig ledelse ved AHO følger opp og tilrettelegger
for.

Konklusjon
Kravet er oppfylt, § 4-1 (5) er godkjent
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§ 4-1 (6)

Vurdering og utvikling av institusjonens studieportefølje

Resultater fra kvalitetsarbeidet skal inngå i kunnskapsgrunnlaget ved vurdering og strategisk
utvikling av institusjonens samlede studieportefølje

Vurderinger
AHO har en liten studieportefølje med åtte studietilbud, og høgskolen oppgir i sin redegjørelse at de
generelt er forsiktige med å opprette nye studieprogrammer. Høgskolen dokumenterer samtidig at
resultater fra kvalitetsarbeidet, med særlig fokus på relevans og kvalitet, har inngått i endringer og
utvidelse i høgskolens studieportefølje.
Opprettingen av en fellesgrad i landskapsarkitektur sammen med UiT er et slikt eksempel, hvor
innspill fra fagmiljøer (ved UiT/AHO), næringsliv, offentlig sektor, studenter og lokalpolitikere har
inngått i beslutningen om selve etableringen av studietilbudet.
Etableringen av en integrert toårig internasjonal master i design i 2017 er et annet eksempel, hvor
resultater fra kvalitetsarbeidet knyttet til inntakskvalitet lå til grunn for opprettingen av studietilbudet.
Ifølge redegjørelsen fra AHO, innpasset høgskolen tidligere studenter i den integrerte masteren i
design, men både fagmiljø og studenter ga tilbakemelding om at mange innpassede studenter ikke
hadde tilstrekkelig kompetanse til å følge emnene og at dette gikk på bekostning av programkvaliteten
og relevansen i programmet. På bakgrunn av dette har AHO etablert en toårig master i design med
definerte studieretninger hvor forkunnskaper avklares allerede i opptaket.
AHO har ikke et formelt system for hvordan de bruker resultater fra kvalitetsarbeidet i strategisk
porteføljevurdering. Høgskolen har imidlertid dokumentert eksempler på hvordan resultater fra
kvalitetsarbeidet har inngått i beslutningsgrunnlaget ved endring og utvidelse i studieporteføljen.

Konklusjon
Kravet er oppfylt, § 4-1 (6) er godkjent
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4 Komiteens helhetlige vurdering og konklusjon for institusjonens
systematiske kvalitetsarbeid
4.1 Institusjonens systematiske kvalitetsarbeid
Konklusjon
Det systematiske kvalitetsarbeidet ved Arkitektur- og designhøgskolen har enkelte mangler: Et ledd
i § 4-1 er ikke godkjent. Mangelen eller manglene er av en slik art at institusjonen må gjennomføre
enkle tiltak for at de sakkyndige skal ha tillit til at institusjonens systematiske kvalitetsarbeid sikrer og
videreutvikler utdanningskvaliteten.
§ 4-1 (3) System for akkreditering og re-akkreditering må settes i system, og det må etableres et
system for periodisk evaluering av studieprogram og kortere utdanninger med fastsatte intervall
mellom evalueringene.

Begrunnelse
Fem ledd i § 4-1. godkjennes av sakkyndige komité: § 4-1 (1), § 4-1 (2), § 4-1 (4) § 4-1 (5) og § 4-1 (6).
Komiteen oppfatter at det foregår mye godt kvalitetsarbeid ved AHO, både formelt og uformelt. I
henhold til tall fra Studiebarometeret og Underviserundersøkelsen er studentene ved AHO blant de
studentene i landet som er mest tilfreds med kvaliteten på studiene sine.
Komiteen mener at kvalitetsarbeidet ved AHO er forankret i en strategi og dekker områder av
vesentlig betydning for studentenes læringsutbytte. Et helhetlig system for kvalitetssikring av
utdanningenes kvalitet ved AHO er imidlertid ikke samlet og beskrevet. Etter komiteens skjønn vil en
beskrivelse av forholdet mellom handlingsplaner og strategi gjøre høgskolens kvalitetsarbeid mer
konsistent. Kvalitetsarbeidet er godt forankret i styret og ledelse på alle nivåer, og AHO fremmer en
kvalitetskultur blant ansatte og studenter gjennom kvalitetsarbeidet. Prosesser og rapporteringslinjer
for systematisk innhenting og vurdering av utdanningskvaliteten er tydelig beskrevet, roller og
ansvarsdeling i kvalitetsarbeidet fremgår og ledelsen bruker kunnskap fra kvalitetsarbeidet til å
forbedre og utvikle utdanningen og til å avdekke og rette opp svikt innen rimelig tid. AHO har ikke et
formelt system for hvordan de bruker resultater fra kvalitetsarbeidet i strategisk porteføljevurdering.
Høgskolen har imidlertid dokumentert eksempler på hvordan resultater fra kvalitetsarbeidet har inngått
i beslutningsgrunnlaget ved endring og utvidelse i studieporteføljen.
Til tross for det positive som er beskrevet ovenfor, mener komiteen at det er enkelte mangler ved det
systematiske kvalitetsarbeidet ved AHO. Rent formelt mangler AHO ordninger for å systematisk
kontrollere at alle studietilbud tilfredsstiller kravene i studiekvalitetsforskriften § 3-1 til 3-4 og
kravene i studietilsynsforskriftens kapittel 2. Selv om AHO har dokumentert eksempler på at
akkrediteringene er gjennomført i tråd med forskriftsfestede krav, har høgskolen imidlertid ikke
etablert en fast prosedyre for hvordan nye studietilbud skal etableres. Komiteen ser også at AHO ikke
har implementert Kunnskapsdepartementets krav om periodiske evalueringer av alle studietilbud som
er hjemlet i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning
§ 2-1 (2).
Komiteen anslår at de påpekte manglene bør kunne rettes opp med relativt enkle tiltak.
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Vurderingene av 4-1 (1), § 4-1(2), § 4-1 (4), § 4-1 (5) og § 4-1 (6) er supplert med råd til videreutvikling
i et eget appendiks. Rådene er av en slik art at de enten beveger seg ut over minstekravene i forskriftene
eller påpeker utfordringer som kan oppstå ved et senere tidspunkt.

4.2 Krav til oppretting
 AHO må dokumentere skriftlig at høyskolen har ordninger for å systematisk kontrollere at alle
studietilbud tilfredsstiller kravene i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere
utdanning og fagskoleutdanning § 3-1 til § 3-4 og kapittel 2 i denne forskrift.


AHO må etablere en ordning for periodisk evalueringer av alle studietilbud, jf. krav i
studiekvalitetsforskriften § 2-1 (2)
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Vedlegg til komiteens rapport til NOKUT
Råd til videreutvikling av institusjonens systematiske kvalitetsarbeid
Dette er komiteens råd til videreutvikling som går utover minstekravene i studietilsynsforskriftens
kapittel 4, og rådene vil ikke bli gjenstand for tilsyn fra NOKUT. Institusjonen tar selv stilling til om
de ønsker å etterfølge komiteens råd.

Komiteens råd til de enkelte ledd
§ 4-1 (1)

Forankring i strategi og dekking av vesentlige områder for kvaliteten på
læringsutbytte

Komiteen anbefaler at AHO utarbeider en formell beskrivelse av kvalitetssikringssystemet, slik at det
systematiske kvalitetsarbeidet ved høgskolen blir mer oversiktlig.
Komiteen anbefaler at det kommer tydeligere frem indikatorer i kvalitetssikringssystemet knyttet til
fysisk og psykososialt læringsmiljø.
Komiteen anbefaler at undervisningskvalitet tydeliggjøres som en kvalitetsindikator.

§ 4-1 (2)

Forankring i styre og ledelse og fremming av kvalitetskultur

Komiteen anbefaler at AHO presenterer sine evalueringsresultater på et bestemt sted som er kjent for
studenter og ansatte, og ikke bare i form av rådata. Komiteen mener videre at rapporten med
evalueringsresultater også skal inneholde forslag til forbedringstiltak.
Komiteen mener det er grunnlag for en tydeliggjøring av Programutvalgenes plassering i den faglige
linjeledelsen.
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§ 4-1 (3)

Ordninger for systematisk kontroll av alle studietilbud

§ 4-1 (4)

Systematisk innhenting av informasjon

Komiteen vil anbefale AHO å i større grad gjennomføre former for underveisvurderinger på emnenivå
som skrifliggjøres. Evalueringene på emnenivå bør også i større grad løftes opp i formaliserte
evalueringer og revideringer av programnivået. Dette vil kunne bli en sentral oppgave for etablerte
Programutvalg.

§ 4-1 (5)

Bruk av kunnskap fra kvalitetsarbeidet

Komiteen anbefaler AHO å se på om måten studiekvalitetsrapporten for ph.d.-programmet er
fremskrevet kan overføres til de andre masterutdanninger også. Her eksemplifiseres former for
tilbakeskuende og framoverskuende analyser på programnivå som systematisk kan følges over tid.

§ 4-1 (6)

Vurdering og utvikling av institusjonens studieportefølje

AHO anbefales å beskrive et system for hvordan resultater fra kvalitetsarbeidet brukes i diskusjoner og
vurderinger av den samlede porteføljen.

Komiteens råd til videreutvikling av institusjonens kvalitetsarbeid fra et overordnet
perspektiv
Komiteen ser at det gjennomføres svært mye godt kvalitetsarbeid ved AHO. Komiteen har både
gjennom dokumentstudiene og ved institusjonsbesøket fått innblikk i en kvalitetskultur. Deler av
denne kulturen er implisitt. Kvalitetskulturen ville ha kommet bedre til syne og vært styrket ytterligere
for studenter og omgivelser, om den var innskrevet i mer eksplisitte sammenhengende systemer.
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1
Minutes of meeting in the

Research Committee (Forskningsutvalget)
Date:

09 August 2018

Time::

13.00 – 15.00

Place:

Board room

Summoned :

Thomas McQuillan, Lise Amy Hansen, Tom Davies, Brita Nøstvik, Jonny Aspen,
Tim Anstey, Marianne Støren Berg

Notice of absent: Victor Plahte Tschudi, Ole Gustavsen
Head of meeting: Thomas McQuillan
Secretary:

Reier Møll Schoder

Copy:

Randi Stene

NR

AGENDA

67/18

Approval of agenda
Resolution:
Agenda 08.08.2018 approved
Potential partiality in cases on the agenda

68/18

Approval of minutes
Resolution:
Minutes from the meeting 20.06.2018 approved
RESOLUTION CASES (5 minutes)

69/18

Final report adjudication committee Iver Tangen Stensrud

The adjudication committee assessing the trial lecture and defense of Iver Tangen Stensrud has handed
in their final report
Resolution:

FU take cognizance of the report from the adjudication committee and recommends that the AHO
Board confer Stensrud the degree of PhD.
ORIENTATION CASES (15 minutes)
70/18

Tilbakemelding etatsstyringsmøte AHO

AHO har fått tilbakemelding etter årsrapport og etatsstyringsmøte med Kunnskapsdepartementet i form
av en skriftlig tilbakemelding. Brevet fremlegges FU til orientering.
71/18

Endelig rapport NOKUT-tilsyn ved AHO

AHO har mottatt den endelige rapporten fra NOKUT etter tilsynet ved AHO i april. AHO har muligheter til
å gi skriftlige tilbakemeldinger på rapporten inn en 17 september 2018. Rapporten fremlegges FU til
orientering.

DISCUSSION CASES
48/18
(Case
number from
previous
meetings)

The AHO research evaluation, progress plan

FU appointed in its meeting 09.05.2018 a working group to look at a progress plan for
the research evaluation. The working group had its first meeting 11 June. The working
group will present their first outline of a progress plan in the FU meeting. The draft will be
elaborated on in the meeting.
Resolution:
To be able to follow up the evaluation three things need to be clarified
Identifying time and process for the follow up of the evaluation
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2
-

Deciding who will be involved
Deciding if the five highlighted points from the working group are the relevant points
to focus on. These points are:
o Research + education
o International and national funding
o The PhD Programme
o Artistic research
o Societal relevance and impact

The working group appointed by FU will meet 20 September 10-12 to work on these
points and present their suggestion to FU.
33/18
(Case
number from
previous
meetings)

FUs role in budget questions - strategic research budget

FU decided in its meeting 30.05.2018 to support the current proposal for an FU budget.
FU also asked the research administration to operationalize it, with suggestions for
deadline, process and application form.
The research administration have made a template on how to operationalize it that will
be presented in the meeting.
Resolution:

FU supports the establishment of a strategic research budget and the application process
connected to it.
FU asks that the application form are revised according to the suggestions in the meeting
and that the deadline for applications this fall is set to 1 October.
FU asks that the leader group are presented with the process and application procedure
before the announcement is made to the whole of AHO.
49/18
(Case
number from
previous
meetings)

Revisjon av AHOs Handlingsplan 2017-2020

FU er bedt om å komme med innspill til en revidert handlingsplan for AHO 2017-2020 som
skal diskuteres på styremøtet i juni. Hovedsakelig ønskes innspill under mål to,
Eksperimenterende og akademisk, men innspill utover dette er også velkommen. FUs
leder har laget et forslag til revidert utkast som må diskuteres av FU.
Vedtak:

FU støtter forslaget til revidering av handlingsplanen, og ber om at innspill fra møtet også
inkluderes i den revidert planen.
72/18

Artistic research collaboration with other institutions
FU decided in it’s last meeting that the process around possible collaboration around a
PhD in artistic research should be a part of FUs mandate. A working group meeting on
this subject will be held in Bergen on Monday 24th September. FU should discuss AHOs
involvement and also decide on who that should represent the school in the meeting.
Resolution:

FU take cognizance of the report from Marianne Skjulhaug presented in the meeting. FU
suggest that Marianne Skjulhaug represents AHO at the meeting in Bergen 24 September
with company of either Lise Amy Hansen or Reier Møll Schoder of possible.

Any Other business
Thomas McQuillan
Head of FU

Reier Møll Schoder
Secretary
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1
Minutes of meeting in the

Research Committee (Forskningsutvalget)
Date:

20 June 2018

Time:

15.00 – 16.00

Place:

Meeting room Architecture

Present:

Thomas McQuillan, Lise Amy Hansen, Tom Davies, Peter Hemmersam, Tim Anstey (partly), Brita Nøstvik

Notice of absence:: Victor Plahte Tschudi, Ole Gustavsen
Head of meeting: Thomas McQuillan
Secretary:

Brita Nøstvik

Copy:

Randi Stene

NR

AGENDA

62/18

Approval of agenda
Agenda 20.06.2018 approved.
Partiality in cases on the agenda:
Peter Hemmersam is partial in case 65/18.

63/18

Approval of minutes
Minutes from the meeting 30.05.2018 approved.

RESOLUTION CASES (15 minutes)
64/18

Tilsetting av stipendiat ved Institutt for form, teori og historie

FU er blitt delegert tilsettingsmyndighet av AHOs styre til å foreta tilsetning av stipendiater ved AHO. Se
vedlegg i innkallingen for ytterligere informasjon.
Vedtak:

Forskningsutvalget tilsetter Joe Crowdy i en fire-årig åremålsstiling ved Institutt for form, teori og historie i
perioden 01.09.2018 – 31.08.2022. Dersom han takker nei til stillingen, går tilbudet til neste på listen og
deretter neste dersom neste person takker nei til stillingen.
FU velger, forutsatt at Joe Crowdy takker ja til stillingen, å ta han opp som student på AHOs ph.d.-program
med startdato 01.09.2018.
65/18

Tilsetting av stipendiat ved Institutt for design/Institutt for urbanisme og landskap
FU er blitt delegert tilsettingsmyndighet av AHOs styre til å foreta tilsetning av stipendiater ved AHO. Se
vedlegg i innkallingen for ytterligere informasjon.
Vedtak:

Forskningsutvalget tilsetter Kai Reaver i en fire-årig åremålsstilling ved Institutt for design/Institutt for
urbanisme og landskap i perioden 01.09.2018 – 31.08.2022. Dersom han takker nei til stillingen, går tilbudet
til Rose Hutton.
FU velger, forutsatt at Kai Reaver takker ja til stillingen, å ta han opp som student på AHOs ph.d.-program
med startdato 01.09.2018.
57/18
(Case
no. from
an earlier
meeting)

Reader report Axel Heyman

FU asked in their last meeting Axel Heyman and Bendik Manum to elaborate on the feedback in the report
from Holsen. FU required a schedule and an overview on how they will work with the different critical
comments from Holsen’s reader report before the final submission
Resolution:

FU take cognizance of the response from Heyman/Manum
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66/18

Dates for FU meetings Fall 2018
Research administration and Head of FU have suggested the following dates for FU meetings next semester.
Dates marked with * correspond to board meetings (and should not be moved).
8 August
29 August*
26 September
17 October*
28 November*
Resolution:

Proposed dates were set as suggested.
DISCUSSION CASES
48/18
(Case
no. from
an earlier
meeting)

The AHO research evaluation, progress plan
FU appointed in its meeting 09.05.2018 a working group to look at a progress plan for the
research evaluation. The working group had its first meeting 11 June. The working group
was to present their first outline of a progress plan in this FU meeting. The draft should have
been elaborated on in the meeting.
Resolution:

Due to time constraints this case is postponed until the 8th of August meeting. The progress
plan to follow up the research evaluation is to be discussed, and whether it is in line with
AHO strategy and action plans.
33/18
(Case
no. from
an earlier
meeting)

FUs role in budget questions - strategic research budget
FU decided in its meeting 20.05.2018 to support the current proposal for an FU budget. FU
also asked the research administration to operationalize it, with suggestions for deadline,
process and application form.
The research administration has made a template on how to operationalize it that was to
be presented in the meeting.
Resolution:

Case postponed until the 8th of August meeting.

Any Other business
- Artistic Research Ph.D

Peter informed FU about a meeting held five days ago concerning a possible collaboration
between several universities and university colleges in regard to a new artistic PhD. A
working group meeting on this subject will be held in Bergen on Monday 24th September. FU
states that AHOs involvement should be included in FUs mandate, and that the AHO
representative to the working group should be an institute leader (Marianne Skjulhaug).

Thomas McQuillan
Head of FU

Brita Nøstvik
Secretary
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Møte undervisningsutvalget Mandag 4.juni 9-16

Referat fra undervisningsutvalget 4. juni 2018
ORIENTERINGSSAKER
Sak 13/2018 NOKUT-oppsummering
Erik og Ulrika orienterer om hvordan skolen og UU skal følge opp NOKUT-besøket
Rapporten er positiv men noen punkter må utbedres. Noen av punktene som ble nevnt som
berører:
• Produsere og gjøre tilgjengelig en helhetlig oversikt over vårt kvalitetssikringssystem
(nettside)
• Gjøre vårt kvalitetsarbeid mer operativt og synlig (årshjul, nettside)
• Identifisere uklarheter i mandat og ansvar (UU, PU, instituttledere+)
• Mer systematisk kvalitetsarbeid, oppfølging og rapportering (styret-rektor-UU/FU-PU).
• Etablere tillitsperson-ordning på hele skolen
• Etablere bedre varslingsrutiner for studentene (nett, ansvarsforhold, prosess)
• Utvikle en mer konsistent “velkomst-pakke” til nye studenter (rettigheter, plikter, info)
• Etablere et alumni-nettverk. Diskutere hvilken rolle dette skal ha på skolen
• Pedagogisk opplæring
• Kollegaveiledning, utvikle dette mer systematisk
• Progresjonsoppfølging av studenter (“stafettpinne”-ordning)
• Priser: diskutere hvilken rolle AHO awards skal ha i vårt kvalitetsarbeid
Utdanning og digitalisering

VEDTAKSSAKER
Sak 14/2018 progresjonsoppfølging
Diskusjon: Undervisningsutvalget besluttet i møtet 19.mars 2018 å avvikle ordningen med
portofoliovurdering i 10 semester, med virkning fra høsten 2018. For å kompensere for dette må
vi utrede tiltak for å sikre bedre progresjonsoppfølging mellom masterkursene i den hensikt å øke
kompetansen og kvaliteten på studentenes arbeid, samt bedre hjelpe de som sliter.
Saksforberedelse: PU, SAHO og instituttlederne forbereder.
Tiltak som ble diakutert
 Skriftlig tilbakemelding. Gjeninnføre praksisen med skriftlig tilbakemelding til studentene
etter endt masterkurs


Egenevaluering. Innføre en praksis der studentene selv gjør en egenevaluering av kurset
og veien videre på skolen
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Bevisstgjøre studentene om portofolioen rolle og betydning: ved at den bygges inn i
læringsutbyttet for grunnundervisningen, og ved mer aktiv bruk av den ved kursoppstart
på masternivå



gjøre portofolioen bedre tilgjengelig for lærere, ved bruk av digital portofolio eller
personlig nettside.



Systematisere overlevering av informasjon mellom kurs, ved at studieadministrasjonen
sender en «pakke» til lærerne ved oppstart som inneholder den skriftlige
tilbakemeldingen, studentenes egenevaluering, en oversikt over hvilke kurs studentene
har tatt, om de har strøket/anket, og en link til studentenes digitale portofolio/nettside.



I grunnundervisningen innfører man en lignende praksis, og bør kompletteres med
obligatoriske overleveringsmøter etter hvert år der man går gjennom alle studentene



Bedre informasjon om masterundervisningens organisering og innhold, på
kurspresentasjonen og på web: mer grunnleggende informasjon om masterløpet på AHO,
hvilke valg har man, hvordan kursopptaket foregår, hvordan man prioriteres,
sammenhengen mellom faggrupper og kurs, ordningen med prediplom og diplom

Innspill fra design:
Ønsker en studentoversikt fra studieadministrasjonen som gir en oversikt over hvilke kurs som er
bestått samt hvilken bakgrunn hver studentene har for å kunne sikre riktig form for oppfølging.
Denne oversikten skal også kunne benyttes som underlag av prediplom.I grunnundervisningen får
hver enkelt student en samtale samt en skriftlig tilbakemelding fra lærerne. Studentene lager en
bok i 1. år hvor de beskriver hva de har lært og hvilke metoder som er benyttet.
Innspill fra arkitektur:
Alt kan og bør ikke skriftlig gjøres da dette kan ta bort evalueringsformen vi har. Skeptisk til
egenevaluering, da studentene allerede presenterer sine arbeider. Positive til at man skal jobbe
med portefolioen. Dette har også neste lærerteam glede av å se på. Ikke alltid bra at en
evaluering følger en student da de utvikles ulikt og modning skjer ulikt blant studentene.
Positive til systematisk oppsummering vedrørende studentene.
Innspill fra landskap:
Viktig å skille mellom den portefolioen de skal selge seg inn på i arbeidslivet og på og den som
beskriver hva de har lært.
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Forslagene i saken har ikke med at vi faktisk har samtaler med studentene. I dag Viktig å skille
mellom de studenter som har problemer av noe slag og de som ikke har dette. De som er
generelt svake. Landskap har kontinuerlig samtaler om enkelt studenter.
Progresjon må også ivareta oppholdstillatelsene til de internasjonale studentene.
Innspill fra studentene:
Egenevaluering = portefolio
Portefolio dokumentet bør utvikles slik at all dokumentasjon ligger på ett sted.
Erik :
Vi diskuterer 3 nivåer:
Teknisk progresjon
Faglig progresjon
Hva trenger neste lærer team å vite.
Diskusjon:
Det bør foreligge en teknisk progresjonsoversikt.
Samtaler med studentene må styrkes. Viktig at man som lærer vet hva de ulike studentene
strever med.
Hvert masterkurs bør begynne med en samtale med studenten hvor faglig status fastsettes.
Husk at LUB er førende for den progresjons oppfølging som foretas.
Forslag om at det kan iverksettes en egen workshop hvor man ser på de ulike programmene
progresjonsoppfølger.
Oppsummering og oppfølging:
1. Vi skal ikke innføre obligatorisk skriftlig tilbakemelding til studentene etter endt kurs.
2. Egenevaluering utgår. Portefolio er å regne som egenevaluering.
3. Det bør opprettes et digitalt arkiv hvor studentenes arbeid lagres. Dette bør utredes slik
at dette evt kan være programspesifikt
4. Det innføres obligatorisk gjennomgang av portefolioen ved semesterstart gjennom hele
studiet. Informasjon sendes ut om dette før oppstart høsten 2018.
5. Progresjonsskjema (ref 1 klasse arkitektur) innføres ikke ,men kan benyttes hvis ønskelig.
6. Studieadministrasjonen lager et progresjonsark uten sensitiv informasjon

53/18 Referatsaker - 18/00195-4 Referatsaker : Referat undervisningsutvalget 4. juni 2018

Møte undervisningsutvalget Mandag 4.juni 9-16

Sak 15/2018 Oppnevning av vara for medlemmer i programutvalgene
Diskusjon: Gjennomgang av forslagene fra PU
Saksforberedelse: PU kommer med forslag til varaer
Forslag til vedtak:
Foreslåtte varamedlemmer vedtas for PU Arkitektur
- Peter Hemmersam vara for Gro Bonesmo
- Siri Moseng vara for Anna Røtnes
- Tine Heggeli vara for Marius Nygaard
Mangler navn på vara for PU Landskap og PU design

LUNCH (12-13)
Vi brukte en del av lunchen til å se på AHO Works, med gjennomgang av enkelte kurs.
Sak 16/2018 Godkjenning av skoleoppgave
Diskusjon: gjennomgang av forslag presentert av opptakskomiteen
Saksforberedelse: opptakskomiteen
Erik forlater møtet siden en nær slektning er søker.
Forslag til vedtak: skoleoppgaven godkjennes

DISKUSJONSSAKER
Sak 17/2018 Semesterevaluering
Forslag om evalueringsformer
Diskusjon: Gjennomgang av semesterevaluering høsten 2017. Vurdering av konkrete tiltak. UU
skal også diskutere utformingen av selve undersøkelsen og foreslå en plan for mulige
forbedringer.
Mål: kvalitetssikre kurs. Sørge for en mer treffsikre evalueringsform
Saksforberedelse: Studieadministrasjonen sender ut semesterevalueringene på forhånd. PU
behandler evalueringene på forhånd og gir sin uttalelse.
Forslag til vedtak:
Denne saken utsettes til september.
Sak 18/2018 Diplomgjennomføring
Diskusjon: Oppfølging møte 5.februar 2018 der diplomordningen ble diskutert. Saker som skal
diskuteres er:
- Bør sensorgruppen på diplom inneholde en intern sensor i tillegg til de eksterne.
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-

Oppsummeringer fra andre sammenlignbare skoler, tilsier at vår modell med eksterne
sensorer fungerer godt. Vi tar opp denne diskusjonen i høst med et underlag som viser
hvordan dette løses på andre institusjoner
- Bør det settes et nivå for hvor mange veiledningstimer hver enkelt student skal ha.
- Jobbe frem en mal på dette. Det legges frem et forslag på neste UU møte vedrørende
antall timer veiledning. Det foreslås 5 timer+ 2 gjennomganger.
- Hvordan regnes diplomveiledning som en del av undervisningen
- Vurdere rutinene vi har i forhold til revisjon av program, trekkfrist, innlevert material etc.
- Gjennomganger i forkant av diplomen bør anbefales
- Ankeprosess. Ved stryk. Skal man få fortsette på det samme prosjektet og «konte» på
dette. Mot dagens praksis hvor man må begynne helt pånytt.
- Hva skjer hvis du trekker deg. Må sees i sammenheng med rutiner knyttet til stryk.
- Kriterier rettet mot sensorne skal revideres.
- Arbeidsgruppe ser på kriterier, innlevert materiale. Hva skal leveres inn, se også
prosedyrer
Saksforberedelse: Studieadministrasjonen forbereder statistikk over gjennomførte diplomer de
siste fem årene. Diplomsensorrapportene sende ut til UU-medlemmer i god tid før møtet.
Forslag til vedtak:
Denne saken utsettes til høsten . Det skal nedsettes en arbeidsgruppe som skal se dette.
Sak 19/2018 AHO Awards
Diskusjon: I vårt arbeidet med NOKUT-tilsynet ble AHO Awards trukket inn som en del av
kvalitetsarbeidet. I intervjurunden stilte NOKUT spørsmål om vi hadde for mange priser, i hvilken
grad de påvirket læringsutbyttet og om de satte studentene under unødig press. AHO skal
utforme en mer helhetlig strategi for priser, og muligens se det i sammenheng med nærmere
samarbeid med eksterne aktører. UU skal vurdere i hvilken grad prisene er en del av vårt
kvalitetsarbeid.
Mål: avklare rollen prisene skal ha for vårt kvalitetsarbeid.
Saksforberedelse: Studieadministrasjonen lager en oversikt over de type prisene som har vært
gitt ut de siste fem årene.
Forslag til vedtak:
Denne saken utsettes til UU møte høsten 2018
Sak 19/2018 Årskalender og handlingsplan 2018/2019
Forslag til vedtak:
Denne saken utsettes til neste UU møte i september 2018

54/18 Årsplan for styrets arbeid 2018-2019 - 17/00103-8 Årsplan for styrets arbeid 2018-2019 : Årsplan for styrets arbeid 2018-2019
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Sak 54/18 Årsplan for styrets arbeid 2018-2019
Dato
Saksbehandler
Arkivnummer
Vedlegg:

12.09.2018
Lise-Marie Korneliussen
17/00103-8
Årsplan for styrets arbeid 2018-2019

Vedlagt årsplan for styrets arbeid 2018-2019.
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Årsplan for styrets arbeid

Det legges frem en årsplan for styret strategiske saker på hvert styremøte. Planen er rullerende
og det tas forbehold om at saker kan kommet til, flyttes, slås sammen eller endre tittel.

Faste saker hvert møte:
-

Referater (undervisningsutvalg, forskningsutvalg, fagforeninger)
Rektors rapport
Regnskap

12. september 2018
-

Rapport fra NOKUTs tilsyn
Revisjon av handlingsplan 2017-2020
Utviklingsavtale
Lønnsforhandlinger 2018
Kunngjøring av stillinger innen landskapsarkitektur (opptrappingsplan)
Kallelse professor II - landskapsarkitektur
Tilsetting av professor/førsteamanuensis i designteori
Tilsetting av professor i arkitektur

31. oktober
-

Årsrapport for studiekvalitet
Årsrapport for læringsmiljøutvalg
Innspill til satsninger utenfor rammen (2020)
Orientering om statsbudsjett for 2019
Budsjett 2019 – førstegangsbehandling
Digitaliseringsrapport
Rapport om campusutvikling
Organisering av AHO
Endelig rapport fra NOKUT
Opptaksrammer 2019
Endringer i reglement for opptakskomité
Rekrutteringsstrategi for studiene med mangfoldperspektiv
Status for arbeid med GDPR
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Revisjon etiske retningslinjer AHO
Endring av forskrift PhD-programmet
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12. desember
-

Budsjett 2019 – vedtak
Budsjettmodell for AHO
Utviklingsavtale – informasjon om endelig avtale
Status for oppfølgingspunkter i tildelingsbrev
Pedagogisk basiskompetanse og pedagogisk merittering
Organisering av etter- og videreutdanningen
Tilsetting professor i arkitektur

6. mars
-

Tildelingsbrev
Årsrapport med årsregnskap
Årsrapport fra arbeidsmiljøutvalg
Årsrapport fra likestillingsutvalg
Årsrapport om informasjonssikkerhet
Tildeling av forskningstermin
Ny strategi som avløser strategi 2020

8. mai
-

Oppfølging av læringsmiljørapport og handlingsplan for skoleåret 2017/2018

19. juni
-

Etatsstyring
Revisjon handlingsplan 2017-2020
Revidert budsjett 2019
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Sak 55/18 Eventuelt
Dato
Saksbehandler
Arkivnummer

12.09.2018
Lise-Marie Korneliussen
18/00737-1

Ingen saker til eventuelt.
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Vedtakssaker AHOs styre møte

Sak 56/18 Revisjon av Handlingsplan 2017 - 2020
Dato
Saksbehandler
Arkivnummer
Vedlegg:

12.09.2018
Randi Stene
16/01115-5
Handlingsplan 2017-2020 - revisjon til styret 2018
Styringsparametere status 2017

Bakgrunn
Styret besluttet i 2016 å etablere en handlingsplan for perioden 2017 – 2020, som skal operasjonalisere
målsetningene i Strategi 2020. Styret vedtok handlingsplan i juni 2017 (sak 57/17), og det ble da lagt til grunn at
planen skal revideres årlig.
Handlingsplanen er gjennomgått av ledere på administrativ og faglig side, samt Undervisningsutvalg (UU) og
Forskningsutvalg (FU).
Hovedfokus for denne første revideringen har ligget i å vurdere tiltakene og fremdrift på disse. Det har i tillegg
vært viktig å ta inn nye tiltak som har kommet til gjennom perioden, som oppfølging av NOKUTs evaluering,
kvalitetsmeldingen og tildelingsbrev. Handlingsplanen foreligger derfor med en fargekoding for status for
tiltakene, men ikke for måloppnåelse. Ettersom planen bare har virket i ett år, vil det være få tiltak som totalt
gjennomført (grønne) mens det er jevnere blanding mellom påbegynte (orange) og ikke-påbegynte (røde) tiltak.
Det er ikke gjort en selvstendig vurdering av måloppnåelse på dette tidspunktet, men ettersom det allerede i
årsrapporten for 2017 var klart at det er noen styringsparametere der det er betydelige avvik mellom oppnådd
resultat i 2017 og målsetting for 2020 så ble styringsparameterne gått særskilt gjennom. Styringsparametere med
avvik er merket med rødt og er knyttet til studentutveksling, doktorgradsprogrammet og eksterne midler (både
forskningsmidler og andre eksterne midler). Det er satt i gang arbeid for å vurdere om målene er satt urealistisk
høyt eller om vi må sette inn spesielle tiltak for å snu en negativ trend. Vi vil komme tilbake til resultatene av
dette arbeidet, og om vi finner det grunn til å revidere styringsparameterne vil vi komme tilbake til det i
forbindelse med behandling av årsrapport for 2018.
Tiltakene er på et relativt detaljert nivå som vi ikke forventer at styret kan forhold seg til, men vi velger likevel å
forelegge styret den reviderte planen. Det vil i 2019 være naturlig å rapportere mer eksplisitt på måloppnåelse.

Forslag til vedtak:
Styret tar revisjon av handlingsplan 2017-2020 til etterretning.
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AHO HANDLINGSPLAN 2017 – 2020

Mål 1 – Laboratorium og verksted
AHO prioriterer dybde framfor faglig bredde. AHO skal utdanne masterkandidater som holder et høyt internasjonalt nivå innen arkitektur,
urbanisme, landskapsarkitektur og design, og som er kvalifisert for lokale, regionale og globale arbeidsmarkeder.
Prioriterte strategier: 2, 3, 4 og 5
Kriterier for at målet er oppnådd:
For å sikre et høyt internasjonalt nivå for AHOs utdanninger vil AHO i planperioden fokusere på kvalitetssikring av utdanningsløpene.
Kvalitetssikringen skal være sterkt faglig forankret, og sikre en kontinuerlig faglig utvikling av utdanningsprogrammene samt et samspill
mellom helhet og del, forskning og praksis.
Vurdering av måloppnåelse:
Kvalitet måles gjennom å sammenstille måltall, student- og lærerevalueringer, vurdering av kvalitet på utstilte diplomarbeider og
internasjonale rankinger og konkurranser
Kvalitetssikring av studieprogrammene vurderes ved at AHO har utarbeidet læringsutbyttebeskrivelser for alle studieprogram samt en
ekstern evaluering av disse og gode kvalitetssikringsprosesser og oppfølging av evalueringer fra studenter og lærere, samt godkjennelse
av kvalitetsarbeid fra NOKUT.
AHO skal i planperioden etablere en ny femårig master i landskapsarkitektur i samarbeid med UiT, Norges arktiske universitet.
Vurdering av måloppnåelse:
Vurderes ved god faglig, forankret læringsutbyttebeskrivelse og studieplan for studiet
Søknadstall og studentevalueringer
Søkning til stillinger

Styringsparametere under målet

Vurdering av styringsparameter

Delen mastergradskandidater i et kull som gjennomfører på normert
tid (DBH) (KD)

Gjelder kun to-årige mastere, har vært svært variable
resultater. Det må være en målsetning å stabilisere tallet
mot at ¾ fullfører på normert tid
Opprettholde 2016-nivå

Fagleg tidsbruk (timar) per veke blant heltidsstudenter
(Studiebarometeret) (KD)
Skår på korleis studentane oppfattar studiekvaliteten
(Studiebarometeret) (KD)
Delen utreisande utvekslingsstudentar på Erasmus+ av totaltallet på
studentar (DBH) (KD)
Delen masterkandidater sysselsett i relevant arbeid eit halvt år
etter fullført utdanning (NIFU/Kandidatundersøkinga) (KD)
Antall førstevalgsøkere per studieplass (5. årige mastere )

4,5

Måltallet er basert på 60 utreisende studenter, og at 75 %
utveksler med Erasmus+
AHO har dårlig tallmateriale, sist undersøkelse viste 90 %
sysselsatt i relevant arbeid – AHO må ha fokus på å
oppretthold nivå
Lagt opp til å opprettholde nivå på Master i arkitektur, og
en svak stigning for Master i design. Måltallet i
landskapsarkitektur er satt på et litt høyere nivå enn
studiet ved NMBU

7,5 %

Fullførte vitnemålsgivende utdanninger, mastergrad

Tallene er basert på 90 % fullføring

Studiepoengproduksjon (60 stp enheter)
Antall utreisende studenter per år

Basert på 90 % progresjon, avrundet
Betydelig økning fra 2016-nivå for å sikre like mange
utreisende og innreisende studenter
Opprettholdelse av 2016-nivå
Noe økning fra et høyt 2016-nivå

RESURSER
Tid og
omkostninger

NR

STRA
TEGI

AKTIVITET
Hva vi vil gjøre for å oppnå målet?

1.
1

2, 3
og 4

Evaluering av programutvalg:
Sammensetning, organisatorisk forankring og
mandat.

Intern tid

1.
2

2, 3
og 4

Kvalitetssikring:
Revidere overordnede læringsutbyttebeskrivelser
og etablere læringsutbyttebeskrivelse for alle
kurs, og for Ph.d-programmet.

Interne ressurser

1.
3

4

1.
4

2 og
4

1.
5

2

1.
6

1.
7
1.
8

5

5
1

Kvalitetssikring:
Utrede forhold mellom studiokurs og
fordypningskurs.
Kvalitetssikring:
Progresjonsoppfølging av studenter. Klarere
kriterier for ikke bestått og bedre rådgivning.
Se på løypealternativer for studieprogrammene
Kvalitetssikring:
Systematisk kvalitetssikring og evalueringer av
undervisning, diplom og sensur som inkluderer
studentevaluering, lærerevaluering og ekstern
evaluering
Opptak
Evaluere vurderingskriterier for opptak og
ordning med delt skoleprøve
Opptak/rekruttering:
Etablere bedre systematikk for arbeid med bred
studentrekruttering med fokus på mangfold;
analyse, prioritert handlingsplan og
gjennomføring. Kvalitetssikre det
fysisktekniske opptaket
Kartlegge og utarbeide rutine for rankinger og
konkurranser som bidrar til å synliggjøre AHO
internasjonalt
Tilskuddsordning

1.
9
5

Systematisk gjennomgang av alle
utvekslingsavtaler – oppfølging av
tilbakemeldinger på avtalene

Revisjon per september 2018 – v2

50 timer

Opprettholde 2016-nivå

Antall søkere per studieplass (2 årige mastere)

Antall innreisende studenter vår og høst
Skår på hvordan studentene oppfatter studie- og læringsmiljø

Måltall
2020
75 %

TILRETTEL
EGGER for
gjennomfø
ring

VEDTAKSMYN
DIGHET
Formelt
ansvar for
tiltaket

Faglig og
administrativ
tidsbruk
Interne ressurser,
budsjettmidler til
eksterne
evalueringer med
jevne mellomrom
Interne krefter
Arbeidsressurser i
studie- og
kommunikasjons.avd
. Vurdere
budsjettbevilgning til
tiltaket
Intern tidsbruk.
Vurdere pott for
tilskuddsordning,
sentralt eller
lokalt. Intern tid
knyttet til
oppfølging av
rankinger
Interne ressurser

ARK: 12
DES:
5
LAN:
4
DES:
12
LAN:
12
ARK: 68
DES (5):
27
DES (2):
14
LAN: 18
540
60
60
4,5

I
gangsette
lse
H16
av
rekto
r

TIDSFRI
ST
Tid og
sted

H17

H17

H16

V19

H16

H18

UU

Studieadministr
asjon, UU, FU
og SAHO
Faglærere,
Kursansvarlige
Instituttledere
Studieadministr
asjon
UU
Ledergruppe
Studieadministr
asjon
Lærere
Lærere
Kursansvarlige
studieadministr
asjon

UU

Studieadministr
asjon

V17

H18

UU

Opptakskomité
Lærere

2018

2018

Kommunika
sjonssjef

Ledergrupp
e

Studieadministr
asjon
Programråd
Opptakskomite,
OGU

Kommunika
sjons.avd
.

Ledergrupp
e

Studieadministr
asjon
Alle lærere
Instituttledere

V19

H19

UU

Instituttledere
,

H17

Årlig

Styret
Studiesje
f

Interne ressurser
Tidsbruk

DELTAGELSE
Person / gruppe

90 %

UU
Studiesje
f
UU
Studiesje
f

Studieadm
inistrasj
on
Studiesje
f

Internasj
onal

H18.
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AHO HANDLINGSPLAN 2017 – 2020
koordinat
or

1.
10
1.
11

Pedagogisk kompetanse:
Etablere undervisningstilbud for pedagogisk
kompetanse – heve pedagogisk kompetanse for
egne ansatte
Etablere system for evalueringer med faste
intervaller, og etablere et bedre
tilbakemeldingssystem etter gjennomført
evalueringer.
Endre kvalitetsparameter i kvalitetsrapport med
tilhørende analyser, og utarbeide
programrapporter.
Kvalitetssikring :
Utarbeide et formelt kvalitetssystem som samler
og beskriver institusjonens ulike kvalitets
elementer.
Dimensjonering av studieportefølje.
Kartlegge og konsekvens utrede økning av antall
studieplasser på DES og LAN

2
1

1.
12

1

1.
13

1

Vil kreve at det
settes av frisk
midler, grovt
anslag 500 000-1
mill i året +
oppstartskostnader
Interne ressurser

Direktør
organisas
jon
Studiesje
f

programansvarli
ge

Styret
UU

Interne ressurser

Studiesje
f

Ledermøtet

Interne ressurser

Rektor

Ledermøtet

Arbeidsgruppe,
ledergruppe
Studieadministr
asjo

Studieadministr
asjo.
Informasjonsavd
eling
Instituttledere
,
økonomidirektør

H16
H18

V19
H19

H18

H19

H18

H19

AHO HANDLINGSPLAN 2017 – 2020
Mål 2 – Eksperimenterende og akademisk
AHO skal være et ledende internasjonalt miljø for forsknings- og utviklingsarbeid innen våre prioriterte fagfelt
Prioriterte strategier: 6, 10 (8 og 11)
Kriterier for at målet er oppnådd:
AHO har som mål å ha flere miljøer som er internasjonalt ledende og forskning som setter tydelige spor etter seg. Forskningsprioriteringer skal
gjøres på bakgrunn av kvalitetsmessige og strategiske vurderinger.
Vurdering av måloppnåelse:
Kvalitet i forskning vurderes gjennom måloppnåelse i de kvantitative styringsparametere, gjennom eksterne evalueringer (NFRs
evalueringer og AHOs forskningsevaluering) og gjennom gode ratinger på forskningsprosjekter.
Evnen til strategisk forskningsprioritering måles gjennom AHOs evne til å bruke forskningsevalueringer til å utvikle
forskningsstrategier, og følge opp og gjøre prioriteringer i henhold til disse.
AHOs internasjonale profil vurderes ut fra forskningsprosjekter med internasjonal samarbeid, internasjonal sampublisering og
finansiering fra internasjonale finansieringskilder.
AHOs doktorgradsprogram skal holde en høy internasjonal kvalitet og sikre høykompetente kandidater både til videre akademisk karriere og til
arbeidsmarkedet.
Vurdering av måloppnåelse:
Kvalitativt gode doktorgrader, vurdert ut fra bedømmelseskomiteens rapport og disputas.

-

God søkning til doktorgradsprogrammet og en jevn produksjon av doktorgrader.

Styringsparametere under målet

Vurdering av styringsparameter

Måltall 2020

Delen ph.d-kandidater som gjennomfører innen seks år (DBH) (KD)

Målsetning legges på det nasjonale målet på 75 %, noe som
krever vesentlig bedring av gjennomstrømming fra 2016-nivå.
Publikasjonspoeng vil svinge fra år til år, mål om å ligge
stabilt på høyere nivå enn tidligere
Økning av andel i henhold til tidligere år

75 %

Måltall ligger lavere enn tidlig år, da fokus er flyttet
mor EU-midler. Samlet er måltallene høyere enn tidligere
forskningsfinansiering til EU
Svak økning i fht 2016
Opprettholde dagens nivå

120 000

Talet på publikasjonspoeng per fagleg årsverk (KD)
Verdien av Horisont 2020-kontrakter per FoU-årsverk
(Forskningsrådet/NIFU) (KD)
Bidragsinntekter frå Forskningsrådet per fagleg årsverk (DBH) (KD)
EU-midler totalt
Nye doktorgradskandidater på eksternfinansiering
Antall doktorgrader i gjennomsnitt (over 3 år)
Antall nye forskningsprosjekter fra NFR

NR

STRATEGI

2.1

6, 7, 8

AKTIVITET
Hva vi vil gjøre for å oppnå
målet?
Implementering av funn fra
Forskningsevalueringen som
grunnlag for
forskningsstrategi.

2.2
2.3

6, 7, 8,
9
6,7, 1

Utarbeide forskningsstrategi
Vurdere SFF,SFU og SFI

2.4

2.5
2.6

6 og 8

8
10

Europrosjekter og
samarbeidsformer: Utrede om
AHO kan takle
prosjekteierskap eller om det
bør skje i samarbeid med
andre.
Profesjonalisering av
prosjektledelse ved å følge
opp prosjektledere, mer
systematisk prioritering og
arbeid i søknadsfaser,
oppstartsfase og
rapporteringsfase
Kunstnerisk utviklingsarbeid:

Revisjon per september 2018 – v2

RESURSER
Tid og
omkostninger

TILRETTELEGGER
for
gjennomføring

VEDTAKSMYNDIG
HET
Formelt
ansvar for
tiltaket

FU

Styret

FU
Forskningsadministrasjon
/studieadminis
trasjon

Styret
FU / UU
Ledergruppen

Alle forskere
Forskningsadministrasjon
FU
Forskere
Institutter
FU
Ledergruppe
Forskere /lærere
OCCAS

FU

FU
Forskere
Instituttene
Forskningsadministrasjon

Interne
ressurser

Interne
ressurser
Interne
ressurser,
frikjøp fra
undervisning
- egenandel
i senter

Interne
ressurser
Interne
ressurser,
eventuelt
noe ekstern
kursing

Forskningsadmi
nistrasjon

Forskningsadmi
nistrasjon
FU

FU
FU
Styret

DELTAGELSE
Person / gruppe

Forskere
Instituttene
FU
forskningsadministrasjon
Forskningssentrene
Forskere
Instituttene
FU

75 000

2 500
For
perioden: 16
7,5
For
perioden: 6
For
perioden: 4

Svak øning i forhold til 2015-2017 nivå
Måltallet lagt noe lavere enn 2016-nivå, da fokus
forutsettes rettet mot EU
Økning i forhold til 2016-nivå

Antall nærings-Ph.D og offentlige-Ph.D i perioden

0,75

I
gangsettel
se

TIDSFRIS
T
Tid og
sted

H18

V19

H18

V19

H18

H19

H18

V19

H18

H19

H18

H19
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2.7

2.8

2.9

2.10

11

11

14,16

7

Utrede hvilken rolle
kunstnerisk utviklingsprogram
skal ha ved AHO.
Doktorgradsprogram:
Systematisk forbedringsarbeid
for å øke gjennomstrømmingen
av doktorgradskandidater
Doktorgradsprogram:
Sikre god veilederkvalitet i
doktorgradsprogrammet ved
oppfølging av veiledere,
kursing og mentorordning for
veiledere
Etablere prosess for å
innhente bidrags- og
oppdragsinntekter
Sikre god opplæring i og
etterlevelse av
forskningsetiske standarder
og
informasjonssikkerhetslovgivn
ing
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Interne
ressurser

Interne
ressurser
Interne
ressurser,
vurderes om
det settes
av midler
til kursing
Interne
resurser

Intern tid

forskningsadministrasjon
Forskningssentrene

PUPhD

FU

Stipendiater
FU
Forskningsadministrasjon
instituttene

PUPhd

FU

Forskningsadmi
nistrasjon

FU

Forskere
Forskningsadministrasjon
FU
Instituttene
Forskere
Forskningsadministrasjon
FU
Instituttene

Styret

Forskere
Forskningsadministrasjon
FU
Instituttene

FU

H18

V19

H18

H19

H18

V19

H18

V19
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Mål 3 – Samfunnsengasjert og profesjonsorientert
AHO skal gjennom formidling og fagkritikk bidra til at forskningsbasert kunnskap innenfor våre fag anvendes for å løse samfunnsutfordringene vi
står foran. Dette forutsetter at vurderinger om relevans får stor betydning for forskningsprioriteringer. AHO påtar seg et spesielt ansvar for
å utvikle fagkritikken.
Prioriterte strategier: 14, 16 (12, 15)
AHO har et ansvar for fagutvikling, både ved formalisert etter- og videreutdanning innen våre fag, innovasjon og fagkritikk. AHO skal utnytte
sin frie akademiske stilling til fagkritikk og samfunnsdebatt, samtidig som det søkes samarbeid med samfunns- og næringsliv.
Vurdering av måloppnåelse:
Innen etter- og videreutdanning vurderes suksess gjennom søkning og gjennomføring på videreutdanningsmastere, etablering av
etterutdanningskurs og et sundt økonomisk fundament for EVU-virksomheten
Samarbeid med samfunns- og næringsliv vurderes ut fra ekstern finansiering, samarbeidsavtaler, innovasjonsprosjekter
Fagutvikling og fagkritikk vurderes ut fra AHOs deltagelse i samfunnsdebatten gjennom studentprosjekter, utredninger, konferanser,
kronikker og andel avhandlinger og forskningsartikler som ligger åpent tilgjengelig

Styringsparametere under målet

Vurdering av styringsparameter

Andre bidrags- og oppdragsinntekter per fagleg årsverk (DBH)
(KD)

Svak økning i forhold til 2015-nivå

Antall næringsfinansierte stillinger

Økning i forhold til 2016-nivå

NR

3.1
3.2

STRATE
GI

12, 16

14,
21, 22

3.3

3.4
3.5
3.6

3.7

13

13
13
12

AKTIVITET
Hva vi vil gjøre for å oppnå
målet?
Etter- og videreutdanning:
Utrede
videreutdanningsprogrammene:
-se på forhold til ordinære
studieprogram, utvikling av
instituttene og strategi for
videreutvikling og eventuelt
nye programmer
- Utrede marked for
videreutdanninger, hyppighet
og økonomi for programmene
Samarbeid med næringslivet:
Systematisk arbeid med
innovasjon og
kommersialisering, plan for
ekstern finansiering, jf
utviklingsavtalen
Åpen tilgjengelig forskning:
Systematisk arbeid videre med
Open Access fordelt på tre
under prosjekter:
-øke åpen tilgang , jfr.
tildelingsbrevet 4.7 Åpen
forskning
- ph.d-avhandlinger til ADORA
-diplomoppgaver i Adora
- Forskningsdata
Bruke jubileer som en
anledning for å profilere
AHO:
75-års jubileum (2020)
som profileringsarena
Tegneskolejubileum
(2018) som
profileringsarena i
samarbeid med
Kunsthøgskolen
Arbeide videre med strategi
for synlighet i
offentligheten
Systematisk arbeid med
alumni.
Gjennomføre systematiske
arbeidsmarkedsundersøkelser
Sikre god organisatorisk
forankring av EVU, som både
ivaretar faglig
kvalitetssikring samt
forretningspraksis..
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RESURSER
Tid og
omkostninger

TILRETTELEGG
ER for
gjennomførin
g

VEDTAKSMYNDIGHET
Formelt ansvar for
tiltaket

Ledergruppe

Personalkreft
er
Budsjett
Personalkreft
er
Budsjett
Personalressu
rser.
Interne
ressurser

DELTAGELSE
Person / gruppe

Ledergruppen

Rektor

Personalressu
rser,
publiseringsf
ond, teknisk
utvikling

For
perioden:
3

Igangsettelse

TIDSFRIST
Tid og
sted

Instituttledere, UU,
programansvarlige,
Kommunikasjon,
økonomi
Etablere
prosjektgruppe

Studieadministrasj
on
Tid

Måltall
2020
50 000

Bibliotek
Forskningsad
ministrasjon

2018

2018

Instituttledere,
Kommunikasjonsavdeli
ng
FU
Faglig ansatte

H17

2019

Forskere
FU
Bibliotek

2017

2018

Planleggi
ng
2018/2019

Gjennomfø
ring 2020
2018

Rektor
Kommunikasjo
nssjef

Ledergruppe
Ledergruppe

Faglig ansatte

Studieadmini
strasjon
Digitalstrat
egigruppe
Studiesjef

Ledergruppen

Studieadministrasjon

2018

2020
2018

2018
UU

Studieadministrasjon

2018
2018
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Mål 4 – Profesjonell, effektiv og handlekraftig
AHO skal forvalte sine samlede ressurser effektivt og offensivt, slik at kjerneaktiviteten prioriteres.
Prioriterte strategier: 22, 24 (18, 19, 21)
Kriterier for at målet er oppnådd:
AHOs samlede ressurser skal brukes strategisk for å styrke kvaliteten i kjerneaktivitetene. AHO anser at lav ratio mellom lærer/underviser og
student som en kvalitet, snarere enn manglende effektivitet. Støttetjenester og infrastruktur skal være tilpasset behovet innen undervisning og
forskning. Det legges vekt på å strategisk kunne utnytte konkurransefortrinnene ved å være mindre og handlekraftig.
Vurdering av måloppnåelse:
Effektiv, men kvalitativt god fysisk infrastruktur basert på primærvirksomhetens behov, målt gjennom læringsmiljøundersøkelser blant
studenter og lærere
Strategisk, effektiv og god utnyttelse av ressursene vurderes i forhold til evnen til å lage langtidsplaner og følge opp disse
Effektivitet måles ved å opprettholde en lav andel administrativt ansatte per lærerårsverk, sett opp mot evnen til å levere tjenester
som er tilstrekkelig

Styringsparametere under målet

Vurdering av styringsparameter

Talet på studiepoeng per fagleg årsverk (DBH) (KD)

Styringsparametere betegnes som et effektivitetsparameter,
AHO ser på høy lærertetthet som et kvalitetstegn – derfor
er målet å opprettholde 2016-nivå

Nr.

STRATE
GI

4.1

22, 18

4.2
4.3

22, 18

AKTIVITET
Hva vi vil gjøre for å oppnå målet?
Utrede ny budsjettmodell, som sikrer
effektiv ressursbruk, kvalitet og
strategisk handlekraft

RESURSER
Tid og
omkostninger

TILRETTELEGG
ER for
gjennomførin
g

VEDTAKSMYNDIGHE
T
Formelt ansvar
for tiltaket

Intern tid

Økonomidirektør

Styret

Økonomidirektør

Styret

Direktør
organisasjon

Ledergruppe

Etablere langsiktige investeringsplaner.

18, 24

Bruke ressursmodell for undervisning for
å planlegge bedre fordeling av
arbeidsoppgaver for faglig ansatte. og
koble dette til FU, KUA, faglig
utviklingsoppgaver, verv og
administrative oppgaver
Revidere organisasjonskart og
myndighetsstruktur for å sikre
tydelighet, understøtte
primærvirksomheten, kvalitet i
beslutninger og effektivitet.
Utrede organisering av de administrative
tjenestene ved AHO i lys av en ny
sektorstruktur og krav til
standardisering, for å sikre kvalitativt
gode og effektiv administrativ støtte.
Vurdere å sette ut generiske
administrative støttefunksjoner.

4.6

24

Videreutvikle campus i tråd med
fremtidige behov og tilveksten av antall
studenter og ansatte.

4.7

24,
22, 18

4.8
4.9

24
17

23, 22
25

4.4

4.5

Definere verkstedsbehov for
handlingsplanperioden, utarbeide
investeringsplan for verksted i perioden
Definere behov ny infrastruktur for IKT,
bibliotek, og skolen som helhet. Etablere
prioriteringsråd for IT-satsninger og
investeringer.
Kartlegge hvordan analoge og digitale
verktøy brukes i undervisningen. Evaluere
digitallæringsplattform Moodle.
Utarbeide ny strategisk plan

Revisjon per september 2018 – v2

Direktør
organisasjon

Avhengig av
organisering
av arbeidet.
Vil kreve
interne
ressurser
Interne
ressurser
konsulent
Interne
ressurser
Innleie
ekstra hjelp
for
frigjøring
av tid til
arbeidet,

Interne
ressurser

DELTAGELSE
Person / gruppe
Leder med
budsjettansvar,
økonomiavdeling
Drift, IKT,
verksted,
ledere,
bibliotek

Faglige
ansatte,
fagforeninger
Ledergruppe

Måltall
2020
400

I
gangsettel
se

TIDSFRI
ST
Tid og
sted

V18

H18

2018

2019

H17
H17

H18

Styret

H18

Direktør
organisasjon

Styret

Rektor

Styret

Administrative
ledere, berørte
funksjoner,
ledergruppe,
fagforeninger
Campusgruppe,
berørte
avdelinger og
ressurser

Rektor
Verksted

Ledergruppe
oppnevne
arbeidsgruppe
UU

Arbeidsgruppe

H18

H18

Digitaliseri
ngs-gruppen
IKT-avdeling
Rektor

UU
Styret

Kursledere
Verksted, IKT
Alle ledere
Fagforeninger

H17
V19

V19
V2020

H17

2018

V16

H18
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Mål 5 – En utfordrende arbeidsplass
AHO stiller høye krav til studenter og ansatte og skal legge til rette for en kunnskapsorganisasjon med godt arbeids- og læringsmiljø. Som
arbeidsplass skal AHO preges av likeverd, respekt, effektivitet og sjenerøsitet.
Prioriterte strategier:
AHO skal være et attraktivt studie- og arbeidsmiljø som skal tiltrekke seg de beste hodene.
Vurdering av måloppnåelse:
Godt læringsmiljø vurderes gjennom høye skår i studentundersøkelser som studiebarometeret og læringsmiljøundersøkelsen og et aktivt
studentdemokrati
Godt arbeidsmiljø vurderes gjennom jevnlige arbeidsmiljøundersøkelser og evnen til å håndtere arbeidsmiljøsaker på et tidlig stadium.
Likestilling og mangfold vurderes ut fra andel kvinner i professor- og lederstillinger, kjønnsbalanse i lønnsplassering [mangfold]
God kompetanse blant de ansatte vurderes ut fra antall søkere til utlyste stillinger, andel førstestillinger, og strategisk bruk av
forskningstid, forskningstermin og kompetanseheving blant ansatte

Styringsparametere under målet

Vurdering av styringsparameter

Delen kvinner i dosent- og professorstillingar (DBH) (KD)

Vil kreve at AHO tilsetter kvinner i 50 % av
professorstillingene som er planlagt frem til 2020. 30 % kan nås
ved at det tilsettes 2,5 nye kvinnelige professorårsverk.
En reduksjon på nesten 4 prosentpoeng fra 2016-nivå.
Styringsparameterer inkluderer ikke timelærere

Delen mellombels tilsette i undervisnings- og forskarstillingar (DBH) (KD)

STRATE
GI
NR
5.
1
5.
2
5.
3
5.
4

5.
5

22,
18, 27

28
28
28

28

Systematisere tiltak for
kompetanseheving av ansatte.
Jf. Utviklingsavtalen
Utrede hvordan pedagogisk merittering
kan brukes ved AHO
Kartlegging av karriereløp for
doktorgradskandidater

RESURSER
Tid og
omkostninger
Interne
ressurser
Økonomiske
midler
Interne
ressurser
Interne
ressurser
Interne
resurser

Gjennomføre arbeidsmiljøundersøkelse
Vurdere personalmessige tiltak i
etterkant av arbeidsmiljøundersøkelse.

Økonomiske
midler til
gjennomføring
av undersøkelse

AKTIVITET
Hva vi vil gjøre for å oppnå målet?
Etablere langsiktige bemanningsplaner

Revisjon per september 2018 – v2

TILRETTELEGGE
R for
gjennomføring
Direktør
organisasjon
Direktør
organisasjon
Direktør
organisasjon

VEDTAKSMYNDIGHET
Formelt
ansvar for
tiltaket
Styret

Ledergruppe
Styret

FU

FU

Direktør
organisasjon

Ledergruppe

DELTAGELSE
Person / gruppe
Ledergruppe
Personalavdeling
Ledere, ansatte,
fagforeninger
Ledere, ansatte,
fagforeninger
FU
Forskningsadmini
strasjon
Ledergruppe
HR
Ledergruppe
AMU

Måltall
2020
33 %
10 %

I
gangsettel
se

TIDSFRI
ST
Tid og
sted

V18

H18

2017

H2018

2018

2018

H17

Hvert
tredje
år
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Styringsparametere under mål 1

Vurdering av styringsparameter

Delen mastergradskandidater i et kull som gjennomfører på
normert tid (DBH) (KD)

Gjelder kun to-årige mastere, har vært svært variable
resultater. Det må være en målsetning å stabilisere tallet
mot at ¾ fullfører på normert tid
Opprettholde 2016-nivå

Fagleg tidsbruk (timar) per veke blant heltidsstudenter
(Studiebarometeret) (KD)
Skår på korleis studentane oppfattar studiekvaliteten
(Studiebarometeret) (KD)
Delen utreisande utvekslingsstudentar på Erasmus+ av
totaltallet på studentar (DBH) (KD)
Delen masterkandidater sysselsett i relevant arbeid eit
halvt år etter fullført utdanning
(NIFU/Kandidatundersøkinga) (KD)
Antall førstevalgsøkere per studieplass (5. årige mastere )

Opprettholde 2016-nivå
Måltallet er basert på 60 utreisende studenter, og at 75 %
utveksler med Erasmus+
AHO har dårlig tallmateriale, sist undersøkelse viste 90 %
sysselsatt i relevant arbeid – AHO må ha fokus på å
oppretthold nivå
Lagt opp til å opprettholde nivå på Master i arkitektur, og
en svak stigning for Master i design. Måltallet i
landskapsarkitektur er satt på et litt høyere nivå enn
studiet ved NMBU

Antall søkere per studieplass (2 årige mastere)

Resultat
2017
58,8 %

Måltall
2020
75 %

51,9
timer
4,5

50 timer

2,8 %

7,5 %

94 %

90 %

ARK:
12,78
IDE: 4,9

ARK: 12
IDE:
5
LAN:
4
IDE:
12

IDE: 8
(NB 30
plasser)
UL:6,9

4,5

Fullførte vitnemålsgivende utdanninger, mastergrad

Tallene er basert på 90 % fullføring

Studiepoengproduksjon (60 stp enheter)
Antall utreisende studenter per år

557
25

Antall innreisende studenter vår og høst

Basert på 90 % progresjon, avrundet
Betydelig økning fra 2016-nivå for å sikre like mange
utreisende og innreisende studenter
Opprettholdelse av 2016-nivå

UL:
12
ARK: 68
IDE (5):
27
IDE (2):
14
LAN: 18
540
60

55

60

Styringsparametere under mål 2

Vurdering av styringsparameter

Resultat
2017

Måltall
2020

Delen ph.d-kandidater som gjennomfører innen seks år (DBH)
(KD)
Talet på publikasjonspoeng per fagleg årsverk (KD)

Målsetning legges på det nasjonale målet på 75 %, noe som
krever vesentlig bedring av gjennomstrømming fra 2016-nivå.
Publikasjonspoeng vil svinge fra år til år, mål om å ligge
stabilt på høyere nivå enn tidligere
Økning av andel i henhold til tidligere år

60 %

75 %

0,73

0,75

Måltall ligger lavere enn tidlig år, da fokus er flyttet
mor EU-midler. Samlet er måltallene høyere enn tidligere
forskningsfinansiering til EU
Svak økning i fht 2016

85 430

120 000

889

2 500

Verdien av Horisont 2020-kontrakter per FoU-årsverk
(Forskningsrådet/NIFU) (KD)
Bidragsinntekter frå Forskningsrådet per fagleg årsverk
(DBH) (KD)
EU-midler totalt

0

75 000
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Nye doktorgradskandidater på eksternfinansiering

Opprettholde dagens nivå

4

Antall doktorgrader i gjennomsnitt (over 3 år)
Antall nye forskningsprosjekter fra NFR

Svak øning i forhold til 2015-2017 nivå
Måltallet lagt noe lavere enn 2016-nivå, da fokus
forutsettes rettet mot EU

7
3

Antall nærings-Ph.D og offentlige-Ph.D i perioden

Økning i forhold til 2016-nivå

2

Styringsparametere under mål 3

Vurdering av styringsparameter

Andre bidrags- og oppdragsinntekter per fagleg årsverk
(DBH) (KD)
Skår på hvordan studentene oppfatter studie- og
læringsmiljø
Antall næringsfinansierte stillinger

Svak økning i forhold til 2015-nivå

Resultat
2017
27 650

Måltall
2020
50 000

Noe økning fra et høyt 2016-nivå

4,25

4,5

Økning i forhold til 2016-nivå

2 (ingen
nye)

For
perioden:
3

Styringsparametere under mål 4

Vurdering av styringsparameter

Talet på studiepoeng per fagleg årsverk (DBH) (KD)

Styringsparametere betegnes som et effektivitetsparameter,
AHO ser på høy lærertetthet som et kvalitetstegn – derfor
er målet å opprettholde 2016-nivå

Styringsparametere under mål 5

Vurdering av styringsparameter

Delen kvinner i dosent- og professorstillingar (DBH) (KD)

Vil kreve at AHO tilsetter kvinner i 50 % av
professorstillingene som er planlagt frem til 2020. 30 %
kan nås ved at det tilsettes 2,5 nye kvinnelige
professorårsverk.
En reduksjon på nesten 4 prosentpoeng fra 2016-nivå.
Styringsparameterer inkluderer ikke timelærere

Delen mellombels tilsette i undervisnings- og forskarstillingar (DBH) (KD)

For
perioden:
16
7,5
For
perioden:
6
For
perioden:
4

Resultat
2017
402,92

Måltall
2020
400

Resultat
2017
23,7 %

Måltall
2020
33 %

10 %

10 %
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Vedtakssaker AHOs styre møte

Sak 57/18 Revidert utviklingsavtale
Dato
Saksbehandler
Arkivnummer
Vedlegg:

12.09.2018
Randi Stene
17/01115-14
Utviklingsavtale forslag til behandling i styret september 2018

Bakgrunn
Styret behandlet i sak 14/18 første gang et utkast til utviklingsavtale. Styreleder, rektor og direktør organisasjon
var i april i et møte med Kunnskapsdepartementet om utviklingsavtale, etter dette møtet kom det en skriftlig
tilbakemelding til utkastet. Styret hadde utviklingsavtale på dagsorden på styreseminaret i april, og
utviklingsavtalen var en av flere tema i etatsstyringsmøte. Ledelsen ved AHO har arbeidet videre med avtalen,
og det har vært avholdt et uformelt sonderingsmøte med KD.
Viktigste endringer
Tilbakemelding fra KD gikk hovedsakelig på at avtaleutkastet var for omfattende og at antall delmål og
måleparametere burde reduseres. Videre ble det bedt om at AHO i avtalen legger mer vekt på å styrke
institusjonelt samarbeid. Begge disse innvendingene er fulgt opp ved at antall delmål og måleparametere er
betydelig redusert, og ved at to av delmålene direkte er knyttet til samarbeid, ett til institusjonelle samarbeid og
ett til samarbeid med samfunnet for øvrig. For øvrig er KD opptatt av at utviklingsavtalen skal tydeliggjøre
profilen til institusjonen.
Videre behandling
Ledelsen vil etter styrebehandling oversende et enhetlig, helhetlig utkast til Kunnskapsdepartementet. Det kan - i
dialog med departementet – være aktuelt med justeringer for å komme frem til en omforent tekst som skal
utgjøre AHOs utviklingsavtale.

Forslag til vedtak
Styret slutter seg til det reviderte utkastet til utviklingsavtale mellom AHO og Kunnskapsdepartementet, med de
føringer som fremkom i møtet.
Styreleder gis fullmakt til å justere og sluttføre avtalen etter dialog med Kunnskapsdepartementet.
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Utviklingsavtale for AHO

1.

Egenart: AHO skal videreutvikles som faglig spesialisert og autonom vitenskapelig
høyskole

AHO er en spesialisert vitenskapelig høyskole som driver praktisk, akademisk og kunstnerisk
kunnskapsutvikling. AHO vil styrke sin posisjon som en fremragende arkitektur- og
designhøgskole gjennom aktivt å søke samarbeid der vi har mest å hente - lokalt, nasjonalt og
internasjonalt. AHO skal søke å utnytte de fordelene det ligger i å være liten, tilpassingsdyktig
og fleksibel, samtidig som AHO søker samarbeid der dette kan styrke skolens posisjon.
Delmål 1.1 AHO skal gjennom å søke samarbeid og arbeidsdeling sikre og forsterke AHOs
posisjon.
Måloppnåelse vurderes gjennom:
-

-

Gjennomført en intern gjennomgang av muligheter og behov for samarbeid innen
undervisning, forskning, støttefunksjoner og administrative felter som munner ut i en
handlingsplan innen utgangen av 2019.
Oppfølging av planen: inngåtte samarbeid

Delmål 1.2 AHO skal styrke kvalitet på utdanning og forskning ved et systematisk
internasjonaliseringssamarbeid.
Måloppnåelse vurderes ut fra gjennomføring av konkrete aktiviteter:
-

Etablere en ny handlingsplan for internasjonalisering
Kvalitativt gode utvekslingsavtaler for alle studieprogrammer, målt gjennom
studenttilfredshet.
AHO ønsker at andel stipendiater og ansatte som har utenlandsopphold skal øke, og vil
derfor gjennomføre en gjennomgang av det virkemiddelapparat AHO har til rådighet
for å stimulere til ansattutveksling og utreise innen 2020.

2. Kvalitet: AHO skal levere fremragende utdanning og forskning.
AHO skal være en av de internasjonalt ledende arkitektur- og designhøgskolene, med
fremragende utdanningskvalitet og god kvalitet på forskningen. Dette krever et kontinuerlig
fokus på å videreutvikle utdanningsprogrammene, forskningen og egne ansatte.
Delmål 2.1 AHO skal videreutvikle utdanningskvalitet ved å sikre god programledelse og
programdesign
Måloppnåelse vurderes på gjennomføring av konkrete aktiviteter knyttet til leveranse på
følgende punkter:
-

Evaluering av sammensetning, mandat og struktur i programutvalgene

Til behandling i styret 12. september 2018
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-

Utvikle kvalitetsindikatorer per studieprogram
Ekstern evaluering av læringsutbyttebeskrivelser i 2021

Delmål 2.2: AHO skal sikre egne ansatte en styrket undervisning -, veilednings- og
forskningskompetanse tilpasset AHOs pedagogikk og fagområder
Måloppnåelse vurderes ut fra gjennomføring av konkrete aktiviteter:
-

Etablere egen opplæring i pedagogisk basiskompetanse med vekt på AHOs pedagogikk.
Etablere ordning for merittering av utdanning
AHO vil systematisk kartlegge behov for opplæring innen prosjektledelse,
søknadsskriving, forskningsmetodikk eller lignende og legge en systematisk plan for
kompetanseheving innen 2020.

3. Relevans: AHOs utdanning og forskning skal bidra til et bærekraftig og inkluderende
samfunn.
AHO skal være en aktiv samfunnsaktør innenfor våre fagfelt. AHO skal benytte sin posisjon som
en ikke-kommersiell aktør og bidra til å sikre en kunnskapsbasert diskusjoner. AHOs utdanning
og forskning utforsker områder som bærekraft, inkluderende byer, byutvikling, digitalisering,
migrasjon og brukerorientert teknologiutvikling. Gjennom samarbeid med sentrale
samfunnsaktører bringes aktuelle samfunnsutfordringer inn i AHOs utdanning og forskning, og
AHOs forskning bringes ut i samfunnet. AHO skal søke samarbeid for å videreutvikle både den
ordinære studieporteføljen og en portefølje av etter- og videreutdanning tilpasset samfunnets
behov. Etter- og videreutdanning vil kunne bidra til vekselvirkning mellom problemstillinger
profesjonsutøvere møter i sitt virke og AHOs kunnskapsproduksjon.
Delmål 3.1 AHO skal ha langsiktige forpliktende samarbeid med sentrale aktører i samfunnet.
Måloppnåelse vurderes gjennom:
-

Øke antall langsiktige forpliktende samarbeidsavtaler gjennom systematisk arbeid med
sentrale samfunnsaktører. Inngåtte samarbeid skal føre til samarbeidsprosjekter innen
forskning og utdanning, som for eksempel nærings/offentlige phd, konkrete samarbeid
om utdanningskurs.

Delmål 3.2 Ved å styrke og utvikle etter- og videreutdanningsporteføljen skal AHO bidra til
kunnskapsutvikling i møtet mellom kandidater fra et bredt spekter av samfunnet og AHO.
Måloppnåelse vurderes gjennom:
-

Sikre god organisatorisk forankring av EVU, med en sunne økonomiske rammer
Vurdere porteføljen av etter – og videreutdanningsprogrammer

Til behandling i styret 12. september 2018
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Vedtakssaker AHOs styre møte

Sak 58/18 Lokale lønnsforhandlinger 2018
Dato
Saksbehandler
Arkivnummer

12.09.2018
Randi Stene
18/00555-3

Det er forhandlet frem nye hovedtariffavtaler i staten for perioden 1. mai 2018 – 30. april 2020. Også i denne
perioden er det to tariffavtaler en avtale med LO Stat, Unio og YS Stat og en avtale med Akademikerne.
Uorganiserte arbeidstagere følger den første avtalen.
I avtalen med LO Stat, Unio og YS Stat skal gjennomføres lokale forhandlinger med virkning fra 1. juli. I
avtalen med Akademikerne skal lokale forhandlinger gjennomføres med virkning fra 1. mai. Forhandlingene
føres mellom AHO og de lokale fagforeningene, som ved AHO er Forskerforbundet og NTL i den første avtalen
og A-fag i den andre avtalen. Arbeidsgiversiden vil representeres ved rektor Ole Gustavsen, direktør
organisasjon Randi Stene og rådgiver Kjersti Coward.
Det er for AHO satt av kr 1 788 390 til forhandlingene, hvorav kr 310 542 er øremerket arbeidstakere som er
medlemmer av Akademikerne og kr 1 477 848 er øremerket de arbeidstakerne som følger LO Stat, Unio og YS
Stat. Det siste gjelder ved AHO for alle arbeidstakere unntatt de som er registrerte medlemmer av Akademikerne
pr 1. mai 2018.
Da lønnspotten er stor og lønnsnivået ved AHO vurderes å være sunn i forhold til sammenlignbare arbeidstagere,
anbefales det ikke at AHO legger til midler til årets forhandlingspott. Det øverste ledernivået under rektor er tatt
ut av de ordinære forhandlinger, og eventuelle lønnsendringer for denne gruppen skal ikke dekkes av den
sentrale bevilgningen. Det anbefales at rektor, innenfor de samme rammen som oppgjøret for øvrig, kan vurdere
lønnsendring for lederne.

Forslag til vedtak:
Styret avsetter ikke egne økonomiske midler til lokale lønnsforhandlinger, men stiller midler til rådighet for
forhandlinger av lønn til ledere som står utenfor de lokale lønnsforhandlingene.
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Vedtakssaker AHOs styre møte

Sak 59/18 Kunngjøring av 2 stillinger som
professor/førsteamanuensis i
landskapsarkitektur
Dato
Saksbehandler
Arkivnummer
Vedlegg:

12.09.2018
Cathrine Følstad
18/00734-1
Begrunnelse for utlysninger UL
Professor førsteamanuensis i landskapsarkitektur andre år
Professor førsteamanuensis i landskapsarkitektur tredje år
rekrutteringsplan som presentert i styret i juni 2018

Institutt for urbanisme og landskap ber styret om godkjenning av utlysningstekst for to nye, faste
førstestillinger innen landskapsarkitektur. Utlysningstekstene følger vedlagt.
Begge stillinger er berammet i rekrutteringsplanen, som ble lagt frem for styret 13.06.18.
Instituttet ønsker nå å utlyse de to førstestillingene samtidig, ved å fremskynde ansettelse av
førstestilling for det tredje studieåret. Dette begrunnes blant annet i for å sikre gode, aktuelle
kandidater til stillingene, at hovedlærer vil kunne være med på å bygge opp sine klasseteam, og for
bedre samkjøring og detaljplanlegging av studieforløpet for studentene. Notat fra instituttet følger
vedlagt.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar utlysningstekster for 2 faste 100 % stillinger som professor/førsteamanuensis i
landskapsarkitektur ved Institutt for urbanisme og landskap.
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Notat
20. august 2018 startet det nye felles 5-årige masterprogrammet i landskapsarkitektur ved Arkitektur- og designhøgskolen i
Oslo (AHO) og Universitetet i Tromsø (UiT). Det er tatt opp 22 studenter i første kull som skal tilbringe de første tre årene på
AHO og de siste to på UiT.
Til styret oversendes nå to forslag til stillingsutlysninger knyttet til dette programmet for godkjenning. Alle tre ligger inne i vedlagt
bemanningsplan, en følger plan om utlysning denne høsten, den andre ligger etter planen med utlysning i 2019.
Vi ønsker å forsere fremdriften for den andre stillingen av følgende grunner:








Sikre at vi kan dokumentere tilstrekkelig med stillinger for oppstartet akkrediteringsarbeid(IFLA.)
Sikre at lærerteamet har tilstrekkelig tid til å samkjøres og legge detaljerte planer for spesielt andre og tredje året i
studieforløpet.
Sikre at ikke aktuelle kandidater mister interessen dersom de ikke vinner frem i stillingen til andre året.
Sikre at hovedlærere kan bidra til å bygge sine klasseteam med lektorstillinger i åremål
Tredjeårslærer kan med en forsering delta i GK5 – arkitektur høst 2019 for å opparbeide erfaring i forkant
Lærerteamet ved AHO/UiT kan vurderes mer helhetlig og rekrutteringsarbeidet kan effektiviseres (denne utlysningen
vil samkjøres med en stilling fra UiT)
Utnytte markedsføringseffekt/ synlighet ved et større oppslag

04.09.18
Marianne Skjulhaug
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Fagmiljøoversikt ved fullt utbygget studie
Oversikt over stillinger
Stilling

Stillingsomfang

Ansettelsessted

Professor

100 %

Førstestillinger
UiT

Førsteamanuensis

100 %

AHO

Førsteamanuensis

100 % (50 % på
programmet)
100 %

AHO

100 %

AHO

100 %

UiT

100 %

UiT

Professor /
førsteamanuensis
Professor /
førsteamanuensis
Professor /
førsteamanuensis
Professor /
førsteamanuensis
Professor II
Professor II
Professor II
Professor II

20 %
20 %
20 %
20 %

Universitetslektor

50 %

Universitetslektor

50 %

Universitetslektor

50 %

Universitetslektor

50 %

Universitetslektor

50 %

Universitetslektor

50 %

Universitetslektor

50 %

Universitetslektor

50 %

Stipendiat
Stipendiat

100 %
100 %

AHO

Professor II
AHO
AHO
AHO
AHO
Andre stillinger
AHO

Fagprofil

Rekrutteringstidspunkt

Landskapsarkitekt kunstnerisk grunnlag
Landskapsarkitekt kunstnerisk grunnlag
Landskapsarkitekt akademisk grunnlag
Landskapsarkitekt akademisk grunnlag
Landskapsarkitekt akademisk grunnlag
Landskapsarkitekt akademisk grunnlag
Landskapsarkitekt akademisk grunnlag

Tiltrådt

Landskapsarkitekt
Økolog
Økolog
Økolog

Tiltrådt
H2018
H2019
H2020

Landskapsarkitekt kunstnerisk grunnlag
AHO
Landskapsarkitekt kunstnerisk grunnlag
AHO
Landskapsarkitekt kunstnerisk grunnlag
AHO
Landskapsarkitekt kunstnerisk grunnlag
AHO
Landskapsarkitekt kunstnerisk grunnlag
AHO
Landskapsarkitekt kunstnerisk grunnlag
UiT
Landskapsarkitekt kunstnerisk grunnlag
UiT
Landskapsarkitekt kunstnerisk grunnlag
Stipendiater / forskningsmiljø
AHO
Avklares løpende
UiT
Avklares løpende

Tiltrådt
Allerede
ansatt
V 2019
V 2020
V 2022 (?)
Avklares vår
2022

Tiltrådt
Tiltrådt
V 2019
V 2019

V 2020
V 2020
V2021
H2022

Til enhver tid
Til enhver tid
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Professor/førsteamanuensis i landskapsarkitektur
Det lyses ut en fast 100% stilling som professor/førsteamanuensis i landskapsarkitektur.
20. august 2018 startet det nye felles 5-årige masterprogrammet i landskapsarkitektur ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
(AHO) og Universitetet i Tromsø (UiT). Hvert år tas det opp 20 studenter som tilbringer de første tre årene på AHO og de siste
to på UiT. I den anledning søker vi etter en engasjert landskapsarkitekt som med kunnskap, inspirasjonsevne og kraft skal bidra
til å bygge det landskapsarkitekturfaglige miljøet ved Institutt for Urbanisme og Landskap. Stillingen vil blant annet innebære å
ha ansvar for å undervise og videreutvikle det faglige grunnlaget for det andre studieåret i landskapsarkitekturutdanningen. Vi
søker etter en landskapsarkitekt med spesialisert kunnskap om ulike menneskeskapte og naturskapte systemer. Spesielt ser vi
etter en person som kan styrke vårt fagmiljø innenfor vann i by- og tettstedsutvikling.
Vi søker en landskapsarkitekt som kan vise til dokumentert og fersk forsknings- og undervisningserfaring innenfor beskrevet
fokusområdet. Kandidaten vi ser etter må også kunne vise til meritert praksiserfaring. Undervisningen foregår på norsk og det
stilles krav til skandinaviske språkferdigheter. Personen vil være kursansvarlig for det andre studieåret av programmet. (se
tilgjengelig studieplan www.aho.no)
Det andre året i programmet har spesielt fokus på systemer og formgivning. Undervisningen er studiobasert og veiledning
foregår som individuell oppfølging, i grupper eller i plenum. Studioundervisningen inkluderer opplæring i nødvendige verktøy og
trening i grunnleggende ferdigheter, som gir kompetanse og kunnskap innen landskapsarkitektur.
Oppstart av nytt studium er utfordrende og stiller krav til at den som ansettes er en nettverksbygger som også har gode evner i
og erfaring til å videreutvikle studiet og gjøre programmet kjent og attraktivt for potensielle søkere.
Personen vi søker skal være med i et faglig, sterkt team som:




Utdanner formsikre landskapsarkitekter av høy internasjonal kvalitet- som er allsidige, skapende og
nytenkende, og som er rustet til å møte et samfunn i stadig endring.
Driver prosjekt- og forskningsbasert undervisning innenfor studiets fokusområder, med spesiell vekt på raske
endringsprosesser i sårbare landskap og samfunn i nord.
Bidrar til kunnskapsproduksjon i faget som legger særlig vekt på en bærekraftig samfunnsutvikling.

Stillingen har lik fordeling mellom undervisning og FoU, og det forventes at den som ansettes benytter FoU-tiden i den første
oppstartsperioden til kunnskapsproduksjon knyttet til studieprogrammet.
Kvalifikasjoner: Personen vi søker har:






PhD i landskapsarkitektur eller tilsvarende.
Solid, erfaring fra fersk, relevant og meritert forskning og undervisning
Kan vise til merittert praksis som landskapsarkitekt eller tilsvarende
Gjerne erfaring med å initiere og lede forsknings- eller faglig utviklingsprosjekter
Beherske et skandinavisk språk
Dokumentert erfaring i å bygge fagmiljø og internasjonale nettverk
Dokumentert gode samarbeidsevner

Vi ønsker søkere som kan dokumentere pedagogiske kvalifikasjoner i form av universitetspedagogisk seminar eller annen
pedagogisk utdanning. I særlige tilfeller kan dokumentert praktisk kompetanse som underviser vurderes som likeverdig.
Stillingen vil bli bedømt på akademisk grunnlag, men kunstnerisk erfaring/merittert praksis vil telle inn i en helhetsvurdering av
kandidatenes kompetanse
Stillingen fordeles med hhv 40% til undervisning, 40% FoU og 20% andre administrative oppgaver ved AHO.
Arbeidssted vil være i Oslo.
Stillingen lønnes i kode 1013 professor, årslønn 682 200-893 900/ 1011 førsteamanuensis, årslønn kr 576 100-713 600 i 100%
stilling. For stillingen gjelder vanlige statlige tilsettingsvilkår. Fra lønnen går 2% lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.
Vi ønsker at du vedlegger følgende i søknaden som gjøres elektronisk:
Søknad
CV
Bekreftede kopier av vitnemål og attester
Portfolio i digitalt format som legger spesielt vekt på tre prosjekter søkeren mener er mest relevant for stillingen. Portfolien kan
ha maksimalt 30 sider og 100MB
En redegjørelse for egen læringsfilosofi
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For statlige virksomheter er det et mål å oppnå en balansert sammensetning når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn,
og at det blir lagt til rette for personer med redusert funksjonsevne.
Spørsmål om stillingen kan rettes til instituttleder Marianne Skjulhaug ved Institutt for urbanisme og landskap, tel
22997000/93091091 eller per e-post marianne.skjulhaug@aho.no
Generell informasjon om AHO finnes på www.aho.no. Søknadsfrist
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Professor/førsteamanuensis i landskapsarkitektur
Det lyses ut en fast 100% stilling som førsteamanuensis i landskapsarkitektur.
20. august 2018 startet det nye felles 5-årige masterprogrammet i landskapsarkitektur ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
(AHO) og Universitetet i Tromsø (UiT). Hvert år tas det opp 20 studenter som tilbringer de første tre årene på AHO og de siste
to på UiT.. I den anledning søker vi etter en engasjert landskapsarkitekt som med kunnskap, inspirasjonsevne og kraft skal bidra
til å bygge det landskapsarkitekturfaglige miljøet ved Institutt for urbanisme og landskap. Stillingen vil blant annet innebære å ha
ansvar for å undervise og utvikle det faglige grunnlaget for tredjeåret i landskapsarkitekturutdanningen. Vi søker etter primært
en landskapsarkitekt eller sekundært arkitekt med bred kunnskap om by- og tettstedsutvikling.
Vi søker en landskapsarkitekt som kan vise til dokumentert og fersk forsknings- og undervisningserfaring innenfor beskrevet
fokusområdet. Kandidaten vi ser etter må også kunne vise til meritert praksiserfaring. Undervisningen foregår på norsk og det
stilles krav til skandinaviske språkferdigheter. Personen vil være kursansvarlig for det andre studieåret av programmet. (se
tilgjengelig studieplan www.aho.no)
Det tredje året i programmet har spesielt fokus på landskapsarkitekturens rolle i utformingen av våre fellesrom. Undervisningen
er studiobasert og veiledning foregår som individuell oppfølging, i grupper eller i plenum. Studioundervisningen inkluderer
opplæring i nødvendige verktøy og trening i grunnleggende ferdigheter, som gir kompetanse og kunnskap innen
landskapsarkitektur.
Oppstart av nytt studium er utfordrende og stiller krav til at den som ansettes er en nettverksbygger som også har gode evner i
og erfaring til å videreutvikle studiet og gjøre programmet kjent og attraktivt for potensielle søkere.
Personen vi søker skal være med i et faglig, sterkt team som:




Utdanner formsikre landskapsarkitekter av høy internasjonal kvalitet- som er allsidige, skapende og
nytenkende, og som er rustet til å møte et samfunn i stadig endring.
Driver prosjekt- og forskningsbasert undervisning innenfor studiets fokusområder, med spesiell vekt på raske
endringsprosesser i sårbare landskap og samfunn i nord.
Bidrar til kunnskapsproduksjon i faget som legger særlig vekt på en bærekraftig samfunnsutvikling.

Stillingen har lik fordeling mellom undervisning og FoU, og det forventes at den som ansettes benytter FoU-tiden i den første
oppstartsperioden til kunnskapsproduksjon knyttet til studieprogrammet.
Kvalifikasjoner: Personen vi søker har:








PhD i landskapsarkitektur eller tilsvarende.
Solid, erfaring fra fersk, relevant og meritert forskning og undervisning
Kan vise til merittert praksis som landskapsarkitekt eller tilsvarende
Gjerne erfaring med å initiere og lede forsknings- eller faglig utviklingsprosjekter
Beherske et skandinavisk språk
Dokumentert erfaring i å bygge fagmiljø og internasjonale nettverk
Dokumentert gode samarbeidsevner

Vi ønsker søkere som kan dokumentere pedagogiske kvalifikasjoner i form av universitetspedagogisk seminar eller annen
pedagogisk utdanning. I særlige tilfeller kan dokumentert praktisk kompetanse som underviser vurderes som likeverdig.
Stillingen vil bli bedømt på akademisk grunnlag, men kunstnerisk erfaring/merittert praksis vil telle inn i en helhetsvurdering av
kandidatenes kompetanse
Stillingen fordeles med hhv 40% til undervisning, 40% FoU og 20% andre administrative oppgaver ved AHO.
Arbeidssted vil være i Oslo.
Stillingen lønnes i kode 1013 professor, årslønn 682 200-893 900/ 1011 førsteamanuensis, årslønn kr 579 100-713 600 i 100%
stilling. For stillingen gjelder vanlige statlige tilsettingsvilkår. Fra lønnen går 2% lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.
Vi ønsker at du vedlegger følgende i søknaden som gjøres elektronisk:
Søknad
CV
Bekreftede kopier av vitnemål og attester
Portfolio i digitalt format som legger spesielt vekt på tre prosjekter søkeren mener er mest relevant for stillingen. Portfolien kan
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ha maksimalt 30 sider og 100MB
En redegjørelse for egen læringsfilosofi

For statlige virksomheter er det et mål å oppnå en balansert sammensetning når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn,
og at det blir lagt til rette for personer med redusert funksjonsevne.
Spørsmål om stillingen kan rettes til instituttleder Marianne Skjulhaug ved Institutt for urbanisme og landskap, tel
22997000/93091091 eller per e-post marianne.skjulhaug@aho.no
Generell informasjon om AHO finnes på www.aho.no. Søknadsfrist
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Vedtakssaker AHOs styre møte

Sak 60/18 Kallelse professor II landskapsarkitektur
Dato
Saksbehandler
Arkivnummer
Vedlegg:

12.09.2018
Cathrine Følstad
18/00732-3
CV Bråthen 2018
Kallelse professor II - Kari Anne Bråthen - begrunnelse fra instituttleder

Institutt for urbanisme og landskapsarkitektur ber styret ved AHO kalle professor Kari Anne Bråthen,
UiT, til 20% stilling som professor II med ansvar for undervisning i faget økologi for
landskapsarkitektur. Økologifaget inngår i Master i landskapsarkitektur. Kallelsen er for en
åremålsperiode på fire år.
Kari Anne Bråthen er utdannet biolog, og er allerede tilknyttet piloten. Hun har bidratt til utvikling og
forståelse av økologifaget i studieprogrammene for landskapsarkitektur. Hennes CV følger vedlagt.
Kallelsen er hjemlet i lov om universiteter og høyskoler § 6-3 (4), hvor det heter at «når særlige
grunner taler for det, kan styret foreta ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger uten
forutgående kunngjøring. Slik ansettelse kan ikke foretas hvis mer enn ett medlem av styret
motsetter seg dette»
Stillingen er en av tre professor II stillinger som er vedtatt i opptrappingsplan for Master i
landskapsarkitektur.
Anbefaling fra instituttleder Marianne Skjulhaug, med begrunnelse for kallelsen, følger vedlagt.

Forslag til vedtak:
Kari Anne Bråthen tilsettes som professor II i 20% stilling i perioden 01.10.18-30.09.22.
Skriv inn forslag til vedtak
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PERSONAL INFORMATION
BRÅTHEN, Kari Anne
Date of birth: 26.10.1967
Norwegian Female
ORCID: 0000-0003-0942-1074
Personal web sites:
http://plants-in-ecosystems.uit.no/plant/Welcome.html
https://uit.no/om/enhet/ansatte/person?p_document_id=41166&p_dimension_id=88165
EDUCATION
2003
PhD in Ecology. Disputation date: 03.06.2003.
Department of Biology, University of Tromsø, Norway
1995
Master in Ecology (Cand scient)
Department of Biology, University of Tromsø, Norway
1992
Cand. mag. in Biology, University of Oslo, Norway including courses from University
of Surrey, United Kingdom
CURRENT A N D PRE VIO US POSITIONS
2006Professor since 2016 at Department of Arctic and Marine Biology (AMB), Faculty of
Biosciences, Fisheries, and Economics, UiT – The Arctic University of Norway
2003-2006
Post doc/researcher at Department of Biology, University of Tromsø
1998-2003
PhD student at Department of Biology, University of Tromsø
1995-1998
Assistant Professor at Finnmark University College
MOBILITY
1999
2013-2014

Participation in the Tundra North West 1999, a 3-month international expedition
Sabbatical stay for 10 months at CSIC (Consejo Superior de Investigaciones
Cientificas), Almeria, Spain visiting Francisco Pugnaire

SUPERVISION OF GRADUATE STUDENTS. HOST FOR RESEARCH FELLOWS
2001-2018
3 Post docs / 7 PhD students / 20 Master Students / 3 visiting researchers
Department of Arctic and Marine Biology, Faculty of Biosciences, Fisheries, and
Economics, UiT - The Arctic University of Norway, Tromsø, Norway
TEACHING ACTIVITIES (only including major contributions)
2006-2018
Responsible for 10 ECTS Biology Bachelor course “Plants and Ecosystems”
2010-2016 Responsible for 10 ECTS Biology Bachelor course “From individuals to Ecosystems”
2000-2018 Teaching at international ecology courses at PhD level organized by Umeå
University, Sweden, NTNU- Norwegian University of Science and Technology
(Norway), UiB- University of Bergen (Norway), UNIS- The University Centre in
Svalbard (Norway)
2012-2018
Teaching plant ecology to landscape architects at Oslo School of Architecture and
Design
INSTITUTIONAL RESPONSIBILITIES
2018-

Head of Bachelor studies at Arctic and Marine Biology (AMB), Faculty of

2015-2017

Biosciences, Fisheries, and Economics, UiT – The Arctic University of Norway
Head of research group Northern Populations and Ecosystems, AMB, UiT
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2000-2017

A range of institutional responsibilities such as member of the Faculty Board (3
years), the Department Board (2 years), the Teaching Board (1 year)

COMMISSIONS OF TRUST
Evaluation of scientific degrees and scientific positions
2007-2018
Appointed opponent for 5 PhD dissertations in Norway (had to decline 1) and 1 in
Finland, 3 PhD committees in Sweden (had to decline 1), 1 PhD scientific evaluator
in Spain
2013-2017
Appointed for censorship of 3 Post doc positions at Norwegian University of Life
Sciences
2011-2017
Appointed for censorship of a Plant Ecology PhD course at UNIS – The University
Centre in Svalbard
2011-2017
Scientific evaluation of 5 MS theses at NTNU - Norwegian University of Science and
Technology
Referee
On average referee 10 times per year to a range of scientific journals and research foundations
Boards and Committee
2018Swedish Research Council (VR) review panel NT-12 Ecology, Systematics and
Evolution
2017Norwegian Ecological Society. Leader from 2018.
2011Co-PI for Terrestrial Flagship WP1 of the FRAM-CENTRE
(http://www.framsenteret.no/english.150370.no.html)
2006-08
FORMAS, the Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and
Spatial Planning evaluation committee ”Ecology and biodiversity in terrestrial
systems”,
Working group appointments
2018Swedish Ministry of Higher Education and Research, and NordForsk workshop "Way
Forward: Identifying Knowledge Gaps in Nordic Arctic Research"
2012-14
EviEm - Mistra Council for Evidence-Based Environmental Management, Royal
Swedish Academy of Sciences, for addressing what are the impacts of
reindeer/caribou (Rangifer tarandus L.) on mountain and arctic vegetation
2009-10
Norwegian Directorate for Nature Management for a follow-up of protection goals
and monitoring of protected areas
2008-09
Ministry of Agriculture, Norway, for establishing ecological criteria for reindeer
husbandry
2008
Roland Jansson on behalf of Nordic Council of Ministers on the impacts of climate
change on biodiversity and ecosystem services in the Barents Regions
MEMBERSHIPS OF SCIENTIFIC SOCIETIES
2015Signed the DORA declaration
2014Herbivore Network (http://herbivory.biology.ualberta.ca)
2013AMINOR: Advanced Environmental Research in the North (Chaired by Nigel Yoccoz,
UiT, Norway)
2010-13
Stay or Go. NorForsk network. (Chaired by Bente Graae, NTNU, Norway)
2003-07
‘The Circumpolar-Arctic Terrestrial Biodiversity Initiative’ (CAT-B), IASC (Chaired by
Phil Wookey, Stirling University, UK)
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CAREER BREAKS
01.10.2000-01.06.2001 and 03.08.2005-03.05.2006 Maternity leaves for a total of 17 months
***
Track record: Kari Anne BRÅTHEN
48 peer-reviewed papers in ISI indexed journals, including 1 in Nature, 1 top cited paper in Global
Change Biology, 1 top cited paper Ecosystems, and 1 paper in the Faculty of 1000.
4 non peer-reviewed papers and book chapters.
Bibliometric indices (08.08.2018)

ISI Data Core Collection : H-index of 20, 1703 citations
Google Scholar: H-index of 26*, 2645 citations
[*should be 27: One paper in Ecography cited 29 times omitted].

Ten major publications from the last 10 years
Bråthen, K.A., Gonzalez, V.T. & Yoccoz, N.G. (2018). Gatekeepers to the effects of climate
warming? Niche construction restricts plant community changes along a temperature
gradient. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics, 30, 71-81. (Cited by 2)
Bråthen, K.A. & Ravolainen, V. T., Siten, A., Tveraa, T. & Ims, R.I. (2017) Rangifer management
controls a climate-sensitive tundra state transition. Ecological Applications 27(8), 2416–
2427. (Cited by 2)
Bråthen, K.A. & Lortie, C. (2016) A portfolio effect of shrub canopy height on species richness in
both stressful and competitive environments. Functional Ecology, 30, 60-69,
DOI: 10.1111/1365-2435.12458.(Cited by 12)

Bråthen, K.A. & Ravolainen, V. T. (2015) Niche construction by growth forms is as strong a
predictor of species diversity as environmental gradients. Journal of Ecology, 103, 701-713.
(Cited by 15)
Mörsdorf, M. A., Ravolainen, V. T., Støvern, L. E., Yoccoz, N. G., Jónsdóttir, I. S. & Bråthen, K.A.
(2015) Definition of sampling units begets conclusions in ecology: the case of habitats for
plant communities. PeerJ, 3, e815. (Cited by 4)
Bernes, C., Bråthen, K.A., Forbes, B. C., Speed, J. D. & Moen, J. (2015) What are the impacts of
reindeer/caribou (Rangifer tarandus L.) on arctic and alpine vegetation? A systematic review.
Environmental Evidence, 4, 1-26. (Cited by 24)
Willerslev E., Davison J., Moora M., Zobel M., Coissac E., Edwards M.E., Lorenzen E.D., Vestergard
M., Gussarova G., Haile J., Craine J., Gielly L., Boessenkool S., Epp L.S., Pearman P.B.,
Cheddadi R., Murray D., Bråthen K.A., Yoccoz N., Binney H., Cruaud C., Wincker P., Goslar T.,
Alsos I.G., Bellemain E., Brysting A.K., Elven R., Sonstebo J.H., Murton J., Sher A., Rasmussen
M., Ronn R., Mourier T., Cooper A., Austin J., Moller P., Froese D., Zazula G., Pompanon F.,
Rioux D., Niderkorn V., Tikhonov A., Savvinov G., Roberts R.G., MacPhee R.D.E., Gilbert
M.T.P., Kjaer K.H., Orlando L., Brochmann C. & Taberlet P. (2014). Fifty thousand years of
Arctic vegetation and megafaunal diet. Nature, 506, 47-51. (Cited by 208)
Yoccoz N.G., Bråthen K.A., Gielly L., Haile J., Edwards M.E., Goslar T., Von Stedingk H., Brysting
A.K., Coissac E., Pompanon F., Sønstebø J.H., Miquel C., Valentini A., De Bello F., Chave J.,
Thuiller W., Wincker P., Cruaud C., Gavory F., Rasmussen M., Gilbert M.T.P., Orlando L.,
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Brochmann C., Willerslev E. & Taberlet P. (2012). DNA from soil mirrors plant taxonomic and
growth form diversity. Molecular Ecology, 21, 3647-3655. (Cited by 124)
Götzenberger L., de Bello F., Bråthen K.A., Davison J., Dubuis A., Guisan A., Leps J., Lindborg R.,
Moora M., Partel M., Pellissier L., Pottier J., Vittoz P., Zobel K. & Zobel M. (2012). Ecological
assembly rules in plant communities-approaches, patterns and prospects. Biological Reviews,
87, 111-127. (Cited by 386)
Wookey P.A., Aerts R., Bardgett R.D., Baptist F., Bråthen K.A., Cornelissen J.H.C., Gough L., Hartley
I.P., Hopkins D.W., Lavorel S. & Shaver G.R. (2009). Ecosystem feedbacks and cascade
processes: understanding their role in the responses of Arctic and alpine ecosystems to
environmental change. Global Change Biology, 15, 1153-1172. (Cited by 273)
Invited speaker to peer-reviewed, internationally established conferences
ESA2017 (http://www.esa.org/portland/)
EcoSummit2016 (http://www.ecosummit2016.org/)
Research expeditions leadership (expeditions lasting 2 months or more)
Field survey Northern Fennoscandia involving 17 field assistants during the Ecosystem Finnmark
project (2003). Study design presented in Ecosystems paper Bråthen et al. 2007.
Field survey Northern Fennoscandia involving 8 field assistants during the ECOCHANGE project
(2008). Study design presented in Ecography paper Pellissier et al. 2010.
Outreach
Invited researcher to the yearly UiT outreach expedition to Svalbard 2016;
https://uit.no/aktuelt/outreach
Author of several op-eds, e.g. http://www.nordlys.no/kronikk/article5966781.ece
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/5VnGy1/Dagens-kortinnlegg--mandag-8-januar
Presentation of several scientific results, e.g.
http://www.forskning.no/artikler/2014/februar/380372
https://forskning.no/klima-planteverden/2017/11/klimaendringene-kan-fore-til-en-gronn-orken
Radio and television interviews, e.g. NRK Ekko http://radio.nrk.no/serie/ekko-i-p2s-blaamix/MDSP29011115/09-02-2015 https://radio.nrk.no/serie/ekko/MDSP25024317/06-122017#t=58m12s
Competitive grants since 2012
2018- MicroSoil. Spanish State Research Agency. PI is Francisco Pugnaire.
2016- EcoGen. Norwegian Research Council (NRC). PI is Inger Alsos. I am co-PI, hosting a PhD and
a post doc on the project. In total 15 mill NOK
2013- COAT. Climate-ecological observatory for arctic tundra. (NRC, UiT, FRAM) PI is Rolf A. Ims. I
am PI for the Tall shrub module https://www.coat.no/. Infrastructure to COAT 30 mill NOK
2012-14 Resources of northern rangelands (UTMARK). FRAM and Regional Research Fund of
Norway. In total 1 mill NOK
2014-15 Biological applications of Near Infra-Red Spectroscopy (NIRS). FRAM - High North
Research Centre for Climate and the Environment. In total >1 mill NOK
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Kallelse professor II
Økologi for landskapsarkitekter
Institutt for urbanisme og landskap ber om at styret ved AHO kaller professor Kari Anne Bråthen ved UiT til professor II stilling
med ansvar for undervisning i faget økologi for landskapsarkitektur Stillingen er et åremål over fire år.
Kari Anne Bråthen er tilsatt professor ved Universitetet i Tromsø. Hun er utdannet biolog fra Universitetet i Oslo, og har sin PhDgrad fra Universitetet i Tromsø (2003). Stillingen inngår i fellesgraden i landskapsarkitektur og er i henhold til vedtatt
rekrutteringsplan.
Hun er planteøkolog med erfaring fra tundraen i alpine og arktiske økosystemer slik som i Nord-Norge, Canadisk Arktisk,
Svalbard og Alpene. Hennes forskningsinteresser er interaksjoner mellom arter eller funksjonelle grupper, med spesielt fokus på
plante-beitedyr, plante-plante og plante-endofytt interaksjoner, og hun har sin forskningsinteresse i biodiversitet og
artsutbredelse. Sentralt i hennes forskningstilnærming er studier av metode og studiedesign i plante økologi.
Kari Anne Bråthen er tilknyttet piloten og har bidratt til utviklingen og forståelsen av økologifaget i våre studieprogrammer for
landskapsarkitektur. Hun er derfor meget godt egnet til å sikre målet om å utvikle en sterk faglig plattform for den økologiske
innfallsvinkelen vektlagt i vedtatt studieplan.
Kallelsen har også som mål å bygge bro mellom de to eierne av fellesgraden, her vil Kari Anne Bråthen spille en viktig rolle som
tilsatt ved UiT.

Vennlig hilsen
Instituttleder/førsteamanuensis/
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Vedtakssaker AHOs styre møte

Sak 61/18 Kallelse førsteamanuensis II urbanisme (eksternt finansiert)
Dato
Saksbehandler
Arkivnummer
Vedlegg:

12.09.2018
Cathrine Følstad
18/00735-1
CV-akademisk-ErlingDokkHolm
EVU Kallelse førsteamanuensis - begrunnelse fra instituttleder

Institutt for urbanisme og landskapsarkitektur ber styret ved AHO kalle førsteamanuensis Erling Dokk
Holm, Høyskolen i Kristiania, til 20% stilling som førsteamanuensis II med ansvar for blant annet
forskning og undervisning, samt koordinering av videreutdanningsmaster i urbanisme. Kallelsen er
for en åremålsperiode på to år.
Erling Dokk Holm er utdannet statsviter, og har en PhD-grad fra AHO, Institutt for urbanisme og
landskap. Erling Dokk Holm er en profilert fagperson, som vil styrke instituttets byforskningsprofil,
særlig med henblikk på utvikling av nye forskningsprosjekter.
Stillingen er eksternt finansiert innenfor rammen av budsjettet for videreutdanningsprogrammet
Master i urbanisme. Om finansieringen bortfaller, vil også stillingen falle bort.
Kallelsen er hjemlet i lov om universiteter og høyskoler § 6-3 (4), hvor det heter at «når særlige
grunner taler for det, kan styret foreta ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger uten
forutgående kunngjøring. Slik ansettelse kan ikke foretas hvis mer enn ett medlem av styret
motsetter seg dette»

Forslag til vedtak:
Erling Dokk Holm tilsettes som førsteamanuensis II i 20% stilling i en åremålsperiode på to år fra 01.01.19.
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CV - Erling Dokk Holm
PERSONAL DETAILS
Date of birth

1964-02-03

Gender

Man

Citizenship

Norway

E-mail

erlingdokk.holm@kristiania.no

Phone personal

95947466

Mobile telephone

95947466

Current profession

Associate Professor, Høyskolen Kristiania (tidligere Markedshøyskolen)

Period of notice

6

National service
duration

1

EDUCATION / ACADEMIC QUALIFICATIONS
2004-01 - 2010-06

Oslo School of Architecture and Design - Degree: Ph.D. Master in Urbanisme Faculty / Department: Urbanisme
and Landscape Grade: Accepted
This dissertation sets forward to understand current urban life by exploring the relation between individuals and
their use of the urban sphere, and how changes in the ground floor experiences reflects deeper structural societal
transformations. More specific: the thesis investigates how coffee bars - through their social and physical design represent an altered urbanity, by offering individuals a space for being alone, together with other individuals - also
being alone. Being alone together represents a classical form of urban life. And the thesis investigates how this
experience contributes to individuals experience of their own life and the city, as well as this phenomenon also
represents a soft urbanity - a more humanized urbanity. The thesis discusses current theories in the light of
empirical findings, and question whether they have relevant explanatory power.

1990-01 - 1995-04

University of Oslo - Degree: Master Master Faculty / Department: Institute for Political Science Credits: 102,5
Grade: cand. polit
Different courses in political science subjects.
Thesis: A comparative analysis of Norwegian and Danish climate policy.

1985-08 - 1989-06

University of Oslo - Degree: Bachelor Political Science and history Faculty / Department: Institute for Political
Science and institute for history Grade: cand. mag
Examen philosoficum
History
Political science
East European history

W ORK EXPERIENCE
2010-08 -

Kristiania University College Job: Associate professor, Social Science
A combination of research and teaching activities, 50 % on each task. The position also include public
dissemination of science, and administrative tasks.

2014-01 - 2016-12

Høyskolen Kristiania (former Markedshøyskolen) Job: Institute for innovation
Head of Institute are responsible for the co-ordination and integration of activities. I was responsible for external
funding, administration,recruitment of faculty, strategy work, as well as extensive liaison with internal and external
contacts, and team leadership. I was also in the central management group for Kristiania University College, and
taking actively part in the daily management of the institution.

2012-11 - 2014-12

Oslo School of Management Job: Dean, Marketing, Social Science
As dean for Oslo School of Marketing, I was responsible for enhancing academic quality, and for the academic
direction of the school. That included recruitment of faculty, academic planning, faculty development and
evaluation, the development of programs, curriculum, teaching and service, as well as student recruitment,
advising, and the budget responsibility. The school merged with other academic institutions into Kristiania
University college by 2014.

2004-01 - 2010-06

Oslo School of Architecture and Design Job: phd fellowship, urbanism
Oslo School of Architecture and Design, 2004-2011

2006-01 - 2009-12

Oslo School of Architecture and Design Job: Head of the postgraduate master in Urbanism
I took on the responsibility of the postgraduate master in Urbanism during my PhD-period, due to the fact that the
former leader of the program suddenly quitted.

1998-01 - 2003-12

Norwegian Form Job: advisor
I was holding this position for two periods in Norwegian Form, 1998-1999, 2001-2003

1999-01 - 2000-04

Ministry of work, Job: advisor
This was a scenario project on the future of public sector. The aim was to shed light on the challenges public
sector would meet in the nearest future. I was working with Iver Neuman and Erik Øverland. We produced a book
(Scenarier 2030), hosted a range of workshops with the central administration, different ministries and private
sector actors.

1996-01 - 1998-12

Nettavisen Job: Journalist and copy editor

1994-08 - 1996-07

Morgenbladet Job: Political editor

1992-01 - 1994-06

Norwegian Council of Research Job: advisor

TEACHING / MENTOR QUALIFICATIONS
2011-01 - 2018-04

Oslo school of Managment Subject: urbanism, sociology, economic history, journalism, hotel design, innovation
history.
Master and Bachelor students, teaching and supervising.
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At master level I teach economic history with focusing on urban history from 1500 to 1750, where the main issue
is the transformation of European societies from feudal too capitalist. Urbanization caused by the interlinked
phenomena trade and urban consumption, explain much of the immense structural in this period. I also teach in
qualitative method for the master classes.
At bachelor level i teach sociology, economic history, journalism, hotel design, innovation history.
2004-01 - 2018-04

Oslo School of Architecture and Design Subject: urbanism, sociology, current theories
Teaching and supervising.
I have been teaching and supervising different courses, among them:
Current theories in Urbanisme.
Design for Change.
What if? Scenario techinques and the urban question.
The meaning of public spaces.
The Bilabo effect. Culture as substance or masqerade.
I still supervise and give lectures at AHO on a regular basis (every autumn), (but this CV-system excludes that
alternativ).
I also supervise students at master level at AHOs departement for Urbanism and Landscape.

ICT EXPERIENCE
Office from Microsoft
and Adobe programs
such as InDesign etc.
Also skilled in the use
of dataases

Knowledge level: Good
Uses MS Word, Exel and Power Point on a daily basis. Also a regular use of InDesing and Photoshop (adobe
programs). I also frequently use databases as SSBs statistic bank etc. I am a frequent user of different types of
big data as various grafic information systems,Google Trends etc.

PROJECT / RESEARCH EXPERIENCE
2017-09 - 2018-12

Project: Building for Culture. Symbolic meaning and material effects Scope / workload: Substantial Funding
source: Kunnskapsverket (Nasjonalt senter for kulturnæringer) Economy / size: 500 000 NoK
A current project headed Atle Hauge at Innland University with funds from Knowledge Works (National Center for
Knowledge Industries). «Building for Culture. Symbolic meaning and material effects», aims at studying the role
and impact culture buildings have on urban development. As the title of the projects indicates, we are highly
motived for understanding the relation between architectural landmarks and the actual effects on local and
regional economy, development and urban growth. The first publications are in process. The project is based on
data harvested during 2017.

2017-09 - 2018-12

Project: Barometeres of urbanity: Understanding the the ground floor. Scope / workload: substantial Funding
source: Internal funding, Kristiania University College Economy / size: 50000
So far only Oslo centre has been mapped, but the projects is now also expanded to the other Scandinavian
capitals. The results for Oslo will be published in an article in an anthology at Universitetsforlaget autumn 2018.
The project will be expanded through cooperation with AHO.

2005-01 - 2009-12

Project: Place- Public Libraries - Arenas for Citizenship: An Investigation of the Public LIbrary as a Meeting Place in
a Digital and Multicultural Context Scope / workload: Moderate Funding source: Norwegian Research Council
https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/presentasjonVis?pres=288092&type=PROSJEKT
This project shed new light on public libraries. My research role was modest, but in the dissemination of the
results from the project, my contribution was substantial.

1999-01 - 2000-08

Project: Makturedningen - delprosjekt om forbruk Scope / workload: moderate Funding source: Norwegian
Research Council
Together with Siri Meyer I had the responsibility for an anthology on private consumption for The Norwegian Power
and Democracy Study was1998-2003).
The Norwegian Power and Democracy Study was was a big scale project, involving many researchers and
academic institutions.
For further information see:http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/nouer/2003/nou-2003-019.html?id=118893

PUBLICATIONS / SCIENTIFIC PRODUCTIONS
2018-01

Type: Chapter in academic book, peer review, Anthology Title: Kapittel 10: Med eiendom i førersetet. Tjuvholmen
som byutviklingscase. Publishing: Universitetsforlaget Degree: Other
The chapter is published in the book Eiendom og eierskap. Om forståelsen av fast eiendom og dens betydning i
verdiskapningen og samfunnsbyggingen. (ed.) Øystein Ringen Kristoffersen og August E. Røsnes.
This article aims at understanding how a specific form for private ownership in the development of an area in Oslo
harbour occurred. The article (or chapter) discusses how private ownership became the solution for developing a
former public owned site, and how different actors tried to control the process. The article describes the political
processes - motivated both by financial and democratic ambitions - and discusses the outcome. The rather rapid
development of this area (Tjuvholmen) demonstrated how local democracy increased its directs political power,
mainly by reducing the impact of the planning institutions.

2018-01

Type: Chapter in academic book, peer review, Anthology Title: Chapter 11: Transformere for å bevare: eierskap
som driver i omstillingen. Publishing: In the book Eiendom og eierskap. Om forståelsen av fast eiendom og dens
betydning i verdiskapningen og samfunnsbyggingen. Universitetsforlaget Degree: Other
The chapter is published in the book Eiendom og eierskap. Om forståelsen av fast eiendom og dens betydning i
verdiskapningen og samfunnsbyggingen. (ed.) Øystein Ringen Kristoffersen og August E. Røsnes.
This article describes the development of fields where transformation has taken place, where previous functions
of buildings and areas have been altered. By shedding light on the role of ownership and its relation to planning
and conservation authorities, a discussion is raised on the balance between actor and structure. Even if structure
is prevailing in the urban landscape by regulations and other forms of control, ownership is also a tool for
changing structure.

2015-04

Type: Chaper in book, peer review Title: Arkitekturens makt, reiseliv - destinasjoner og opplevelsesøkonomi i det
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21. århundre Publishing: Ed: Blindheim and Ellingsen, Regional Merkevarebygging. Oslo. Fagbokforlaget. 2015.
256 pages. Degree: Other
A discussion on the use of architecture as a tool in the tourism industry. The article examines the altered role of
architecture in a hugely globalized world where digital distribution of pictures contributes to the need for identity
and local space making.
2015-01

Type: Book Title: Fra passiva til aktiva Publishing: Union. Oslo. 2015. Degree: Other
This book is a description and a discussion of the role commercial property in Oslo in the period from 1985 to
2015. It investigates how urban politics under a New Public Management regime has sought to solve urban
problems with the use of more private capital and a variety of neoliberal development schemes. The book
examines the large projects from this period and is especially focused on understanding the relation between
capital and politics. The book was written to manifested the 30 years anniversary of the commercial property
relator, Union. The book received much attention and even good reviews.

2013-09

Type: Article, anthology, peer reviewed Title: Design for solitude Publishing: Cafe Society, ed. Aksel Tjora and
Schrambler . New York: Palgrave McMIllan, 2013. 224 pages Degree: Other
An article discussing how coffee bars through their phychical features facitlitate a specific type of behaviour.

2012-11

Type: Article, anthology, peer reviewed Title: Beyond place branding. Publishing: nternational Place Branding
Yearbook 2012: Managing Smart Growth and Sustainability. Palgrave Macmillan 2013 Degree: Other Co-author
(s): Ind, Nicholas
On how shallow understanding of social capital and simplified ideas of brand building creates a parody of urban
life. The text adresses the importance of a material understanding of social conditions and stresses the need for
democratic political urban development.,

2012-11

Type: Article published in academic oriented journals, not peer reviewed Title: Ny by på brent grunn Publishing:
Arkivmagasinet. Riksarkivet. Degree: Other
On how the semi-modernist planning regime in the aftermath of the 2. WW in Norway came in conflict with public
sentiments. The case is the city of Kristiansund.

2012-10

Type: Article published in academic oriented journals, not peer reviewed Title: Veien til nasjonens ende
Publishing: Arkitektur N Degree: Other
This article explores how the aesthetization and the discourse of a postmodern experience economy becomes
ideological twins that can co-operate with traditional nationalism in the contemporary architectural language. The
case is a project called Nasionale Turistveier, or National Tourist Routes in Norway.

2011-05

Type: Article published in academic oriented journals, not peer reviewed Title: De gamle og den nye byen
Publishing: Plan. Universitetsforlaget. Oslo Degree: Other
The demographic shift in the Norwegian population addresses challenges also for the planning institutions. Often
the older generations are considered as a burden due to their need for care and health services. This article
postulate that these generations also must be considered as fuel for urbanisation, partly due to their increased
preference for apartments, which in essence indicates that these generations are financing much needed urban
housing.

2010-11

Type: Article published in academic oriented journals, not peer reviewed Title: Eger: en fortelling om
misforståelser Degree: Other
An article discussing features with urban consumption when it takes place in classical historical buildings. The
article explores how conservation strategies and commercial goals together create a specific type of aesthetic.

2010-10

Type: Doctoral thesis Title: Coffe and the city Publishing: Oslo School of Architechture and Design Degree: Ph.D.
This dissertation instigates how and why coffee bars have emerged in the urban sphere, how they function and
how they may be interpreted as indicators of structural changes on a societal level. To put it briefly: what is it that
makes coffee bars so successful in modern society? The thesis also asks another question: how do coffee bars
contribute to a new perspective on urbanity, and what characterizes this urbanity?
In this academic work the empirical findings are contextualized in light of current theories on urbanity and
capitalism. In this text I propose a thesis on how to understand a specific type of commercial institutions at street
level. They may be interesting to study due to the fact that they seem to fill a void in the consuming patterns of the
postmodern flaneur. The thesis is not about coffee in essence, but about how modern life in the urban sphere can
be dealt with, and how the current phase of capitalism and urbanity is offering both challenges to individual
identity work, and some remedies for the same problem. Solitude and loneliness are essential parts of urbanity,
and one of the questions are: can actors influence structure, can the structure become more “soft” through
consumptions patterns, or is a humanization of urbanity through commercial activities naïve and shallow
thinking?
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2453724

2010-08

Type: Article, anthologie, peer reviewed Title: Interaktive tjenestemøter. Publishing: in the anthology Interaktive
tjenestemøter. I: Leksjoner i markedsvitenskap. Abstrakt forlag 2010 Degree: Other
On urban consumption where the social and cultural frame is essential in creating an informal atmosphere.

2008-10

Type: Article published in academic oriented journals, not peer reviewed Title: Fra drabant til by? Degree: Other
Many of the post war housing estates and projects have had problem with adapting to new housing preferences
and changes in the labour marked and the ethnical balance. The article discusses how a return to classical urban
ideas can give these areas a new and important role.

2007-02

Type: Journal Article. Peer reviewed Title: Public libraries, social capital, and low intensive meeting places.
Publishing: Information research 2007 ;Volum 12.(4) Degree: Other Co-author(s): Audunson, Ragnar Andreas;
Vårheim, Andreas; Aabø, Svanhild
The article aims at studying the potential of public libraries of functioning as public spaces and meeting places in
multicultural urban communities with a capacity of fostering social capital. Citizenship implies a feeling of
community with fellow-citizens and with the polity in question. Community, in turn, is dependent upon a minimum
degree of shared identity. These shared values are an integrated part of social capital. In today's multicultural and
digital society, creating common arenas capable of fostering community is not a trivial task. As both a public
space and a centre of knowledge and culture, the public library has a potential for being a vital part of a local
community.

2006-09

Type: Journal Article, peer reviewed Title: Nerveintensivitet som mål? en diskusjon om entreprenørstyrt
urbanisering Publishing: Nordisk arkitekturforskning 2006 ;Volum 19.(2) s. 43-49 Degree: Other
Why do some agents (individuals) invest their resources in commercial sectors with strong urban qualities? Can
Georg Simmels classical text on the metropolis be a guide in understanding the urban entrepreneur?

2006-08

Type: Journal Article, anthology, peer reviewed Title: Om kaffe og det offentlige rom. Publishing: Nordisk
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arkitekturforskning 2006 ;Volum 19.(2) s. 31-41 Degree: Other
On the potential in coffee bars for being semi-public spaces where social capital can be fostered.
2004-02

Type: Book Title: Fra Gud til Gucci - et essay om makt Publishing: Gyldendal Akademisk Degree: Other
This book is discussing the growth of branding as a marketing strategy, and its impact on culture, social relations
and economic discourses. The book addresses the complicated relationship between individual autonomy the
idea of free choice and group identity.

2001-08

Type: Anthology Title: Den prangende smak Publishing: Varene tar makten. Gyldendal Akademisk 2001 Degree:
Other
An article published in the The Norwegian Power and Democracy Project series of books, this anthology was
edited by Siri Meyer and Erling Dokk Holm

2001-08

Type: Anthology Title: Instant identity - om utviklingen av en flytende, fleksibel, situasjonell og semiotisk orientert
identitet Publishing: Varene tar makten. Gyldendal Akademisk Degree: Other
An article published in the The Norwegian Power and Democracy Project series of books, this anthology was
edited by Siri Meyer and Erling Dokk Holm

REFERENCES
Atle Hauge

Professor Location: Høyskolen Innlandet Phone: 97084886 atle.hauge@inn.no

Benedicte Blom

Head of department for Pedagocial Development at Kristiania University College Location: Høyskolen Kristiania
Phone: +47 41646081 benedicte.blom@kristiania.no

Bent Sofus Tranøy

Professor Location: Høyskolen Kristiania/ Kristiania University College Phone: +47 99700618
BentSofus.Tranoy@kristiania.no

Jonny Aspen

Assistant Professor Location: AHO, Oslo School of Architecture and design Phone: +47 95104459
jonny.aspen@aho.no

Lisbet Harboe

Director of Post-graduate Master in Urbanism at AHO Location: Oslo School of Architecture and Design Phone:
+47 91192073 lisbet.harboe@aho.no

LANGUAGES
English

Verbal skills: Fluent Written skills: Fluent

German

Verbal skills: Good knowledge Written skills: Basic skills

Norwegian - bokmål

Verbal skills: Native language Written skills: Native language
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Kallelse førsteamanuensis II årene 2019-2020
EVU Urbanisme

Institutt for urbanisme og landskap ber om at styret ved AHO kaller førsteamanuensis Erling
Dokk Holm ved Høyskolen Kristiania til en førsteamanuensis II-stilling.
Stillingen omfatter forskningsbasert undervisning i Videreutdanningsmaster i urbanisme
(EVU). Stillingen er et eksternfinansiert åremål med mulighet for forlengelse.
Erling Dokk Holm er førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania. Han er utdannet statsviter
fra Universitetet i Oslo, og har sin PhD-grad (2010) fra AHO, Institutt for urbanisme og
landskap. Stillingen er eksternfinansiert innenfor rammen av EVU-budsjettet.
Dokk Holm er en profilert fagperson. Han er meget bredt orientert og en av de mest
markante stemmene i den offentlige debatten om arkitektur og byutvikling i Norge. Han har
også levert viktige bidrag til norsk byforskning. Hans doktorgradsarbeid omhandlet
kaffebarenes økonomiske, sosiale og kulturelle betydning. I sine senere arbeider har han
særlig forsket på eiendomsutviklingens og detaljhandelens betydning i byutviklingen. Dokk
Holm kjenner også AHO godt, både fra sin tid som stipendiat og som en mye brukt
foredragsholder, veileder og sensor.
Kallelsen har som hovedmål bruke Dokk Holms brede kompetanse og formidlingsevne som
ressurs i utviklingen av forskningsbasert undervisning i Videreutdanningsmasteren i
urbanisme. Erling Dokk Holm har en tydelig interesse for formgivningen av byens fysiske
miljø, samtidig som han med stor kompetanse diskuterer norsk by og byutvikling fra et
økonomisk og politisk perspektiv. Slik vil han bidra med vesentlig kompetanse til studiet og
instituttet. Dokk Holms profil i norsk byfaglig offentlighet vil også bidra til å synliggjøre
studiet og slik styrke markedsføringen.
Videre vil han styrke instituttets byforskningsprofil, helt konkret er Jonny Aspen og Erling
Dokk Holm i gang med et foreløpig egenfinansiert forskningsprosjekt «Byens offentlige
rom». Planen er i løpet av åremålet å sikre eksternfinansiering av et mer langsiktig
forskningsprosjekt der også stipendiat Sverre Bjerkeset inngår.
Finansiering
I året 2019 vil vi ha to betalende studentkull samtidig ved Videreutdanningsmaster i
urbanisme. Vi har derfor flere betalende studenter og større lønnsmidler, men mangler
lærer- og veilederressurser. Den økte inntekten i 2019 benyttes også til å finansiere stillingen
i 2020.

Vennlig hilsen
Instituttleder/førsteamanuensis/

Marianne Skjulhaug
Vedlegg CV Erling Dokk Holm
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Vedtakssaker AHOs styremøte

Sak 62/18 Ansettelse av førsteamanuensis i
designteori
Dato
Saksbehandler
Arkivnummer
Vedlegg:

12.09.2018
Kjersti Kraft Lund Coward
17/01129-13
Utlysning - Jobbnorge annonse.pdf
Offentlig søkerliste
Utvidet søkerliste
Sakkyndigrapport
CV - Lise Amy Hansen

Det ble kunngjort en 100 % fast stilling som professor/ førsteamanuensis innen Design Critique ved
Institutt for design med søknadsfrist 15. mai 2018. Det kom inn søknader fra 17 kandidater til
stillingen.
Det ble opprettet en sakkyndig komité bestående av:




Martina Keitsch, Professor Department of Design, NTNU
Guy Julier, Professor of Design Leadership, Aalto University
Jessica Hemmings Professor of Crafts & Vice-Prefekt of Research HDK, University of
Gothenburg
Den sakkyndige komitéen vurderte 3 av søkerne førsteamanuensis kompetente, men ingen ble
funnet professor kompetente.
Institutt for design opprettet et innstillingsutvalg bestående av Instituttleder Rachel Troye, Professor
Håkan Edeholt og Førsteamanuensis Einar Sneve Martinussen. Fagforeningene ved AHO og HR ble
også invitert inn men hadde ikke anledning til å delta.
Innstillingsutvalget valgte å innkalle de 3 kandidater som ble funnet kvalifisert for stillingen. Etter
gjennomførte intervjuer anser utvalget at kun 1 av kandidatene er kvalifisert og egnet til å besette
stillingen, og de ønsker å innstille Lise Amy Hansen.
På denne bakgrunn innstiller utvalget:
1. Lise Amy Hansen

Forslag til vedtak:
Lise Amy Hansen ansettes som førsteamanuensis i en 100 % fast stilling
innen fagområdet Design Critique ved Institutt for design. Dersom hun sier
nei vil stillingen lyses ut på nytt.

12.09.2018 / Vedtakssaker Sak 62/18 AHO AHOs styre møte
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The Oslo School of Architecture and Design (AHO) is a specialized university and a leading international architecture and design school that
provides education within architecture, landscape architecture, urbanism and design. AHOs fields of knowledge focus on design in all scales,
objects, buildings, urban areas and landscaping. AHO is organized into four institutes, and has approx. 700 students and 145 employees.
The Institute of Design adopts a broad, holistic approach todesign that emphasizes the relevance and importance of design within our
contemporary society. It teaches and researches within the fields of industrial design, interaction design, service design, and systems
oriented design, as well as themes that go across these disciplines, such as healthcare or maritime industry. Our perspective is that good
design creates aesthetic and functional products, services, and experiences that delight and improve the lives of their users.The institute has
a staff of 38, including PhD fellows and visiting tutors.

AHO are looking for an

Associate Professor / Professor in Design Theory
About the position
The Institute of Design at the Oslo School of Architecture and Design calls for applications for a permanent 100% position as Associate
Professor / Professor with a focus on design theory. The position is connected to strategic direction of design education and research at the
Institute. It is based on identified needs to support and further develop critical and conceptual aspects of design inquiry, criticism and
communication, including historiographic and forward-facing perspectives as well as their connection across domains of design. The further
development and application of design theory is essential to our design educational curriculum and needs to be integrated into our existing
programme as well as to augment our research project portfolios and content. This position is geared towards developing, building and
shaping design theory and its application at IDE within a wider international framework of transdisciplinary Design Studies.
Design theory covers a diversity of approaches on products, interactions, services and systems. These are also frequently interrelated in our
approaches to designing, pedagogy and research. Design Studies has expanded considerably in the last fifty years and is now in further
need of theoretical and conceptual refinement and elaboration. This points to a need to work within and beyond analytical frameworks
developed from other disciplinary and interdisciplinary domains and contexts. It also points to the need to better locate and demarcate design
oriented and situated theories and processes of conceptual development. Central to this is the interplay of design making and theory
generation; much design inquiry is garnered through practice based experimentation and reflection in and on action, drawing together a mix
of expertise from within and beyond the academy.
The Institute for Design has built up a wide, specific and renowned portfolio of research, with clear location in design practice, co-creation and
innovation. This Design Theory position will assist in the development of further theoretical aspects of such work as well as being sensitive to
design legacies and related histories and historiographic matters in design inquiry. Attention too is needed to the development of Design
Studies in relation to future centred making and critical reflection, and design oriented theories to tackle changing conditions and contexts. It
will build criticality across projects and thematic research areas and it will assist in developing new directions and analytical frameworks
across the curriculum and across funded and pilot project types.
Included in the position is the role of design criticism and design communication in pedagogy and research. Design criticism is a needed
part of reflecting on and interpreting design and especially knowledge gathered through designing. Methodologically, design criticism also
covers how we might understand and challenge the cultural aspects of design, and design’s role in society across histories and futures.
Design histories refers to a historiographical view on culture, tools and technologies and ways of knowing in the contexts of design. Design
futures refers to ways design inquiry needs to anticipate the changing character of societal and material conditions and situations.
Increasingly part of our extended practical and analytical design literacies and criticism, multimodal communication that connects practice,
theory, writing and popular and professional mediation of research and theory building will be central to this position.
Pedagogically, our students - especially masters and doctoral levels - also need support in communicating their designs and analyses of
them. Experience in teaching, publishing and research in design is needed for this position with attention given to design theory, modes of
communication and criticism. The position requires an academic research track record in design that is also connected to practice and theory
building. The applicant would therefore need a clear project based research portfolio and pedagogical experience to handle this innovative
cross-institute and interdisciplinary initiative. The applicant should have experience from design practice and preferably have a portfolio of
practice-led research. Applicants should note that we are specifically interested in experience in cultural aspects of design and design
practice, with a focus on design theory. Here, it is important to note that the Institute seek to develop design theory not as a separate
knowledge silo with fragmented content, but as an integrated knowledge ecology with systemic interconnections to practice, the past, the
futures and the theory discourse in design academia.
Responsibilities
We are looking for a highly motivated and early career candidate to:






Build theoretical and critical knowledge about design in which relations between theory and practice are central, and between design
legacies and current and projected research.
To develop, teach and research across the areas of design theory.
To work between different design domains, thematics and projects at the Institute of Design
To build both specific frameworks and concepts as well as ones furthered and applied through collaborative transdisciplinary inquiry.
Support design theory at bachelor level education and especially provide assistance for masters and doctoral students and research
projects.

Qualifications
The candidate must held:


A master degree preferable within design.
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A PhD in a design field preferably with relevance to design theory, practice and criticism or equivalent
A corresponding portfolio of design based and other research publications and projects.
Fluency in a Scandinavian language is a requirement.

The candidate should held:





A high level of knowledge of and practice across design as theory, history and culture
Experience in teaching the nominated fields is needed at graduate level
Educational qualifications in the form of a university education seminar or other educational education
Excellent written and spoken English is required

Personal skills
The desired candidate should identify with the following:




Excellent skills in collaboration and communication
Being flexible, proactive and solution oriented
Excellent pedagogical skills

We offer:




A stimulating and international professional environment
The Associate professor are paid an annual salary of NOK 579 300-686 900 (salary level 66-75 for a full position), the professor are
paid an annual salary of NOK 673 800-838 300 (salary level 74-82 for a full position), depending on qualifications
Membership in the Norwegian Public Service Pension Fund (a monthly deduction of 2% of gross salary will be made as a contribution
to the fund)

The position will require residency in the Oslo region.
Application
Please submit the application electronically through our website or jobbnorge.no
Submit the following mandatory material:






Application letter (including details as to how the applicant sees their career in terms of developing design theory; this will be central to
the interview)
List of publications
A full Portfolio with relevant projects (about 5 projects)
CV
Two references

Application deadline is 31. March 2018.
It is a goal for all state-owned institutions to maintain a balanced mix of age, gender and cultural background, and accommodate for people
with disabilities.
Inquiries
Questions can be directed to Head of Institute Rachel Troye +47 90580905 or rachel.troye@aho.no
For more information about AHO, please visit our website: www.aho.no
Jobbnorge-ID: 145940, Søknadsfrist: 31.03.2018
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Offentlig søkerliste
145940 - Associate Professor / Professor Design Critique
ID Navn

Alder Nåværende stilling

Kommune

Kjønn

1

Martyna Wolna

30

Bergen Plastics AS

Bergen

Kvinne

2

Yaw Ofosu-Asare

27

Graphic and UI/UX designer

Sekondi Takoradi Metropolitan Mann
Assembly

3

Michail Galanakis

48

Unemployed

Helsinki

Mann

4

BEATRIZ VILLANUEVA
CAJIDE

45

Lecturer at Prince Sultan University of Riyadh, Saudi Arabia

MADRID

Kvinne

5

Marie Davidova

38

Researcher, Systems Oriented Designer, Architect, Design
Manager, Fund Raiser, NGO Chair

Praha

Kvinne

6

Andrea Canclini

47

ARCHITECT

BRESCIA

Mann

7

massimiliano regoli

33

Lecturer

Brescia

Mann

8

Mahboubeh Rouhi

35

Master of Art and Architecture

Azarbaijan

Kvinne

9

Mohamed Ali Chtioui

30

University Teacher

Ksour Essef

Mann

10 Andres Rodriguez Ruiz 46

Freelance designer

Oslo

Mann

11 Gwendolyn Kulick

44

German University Cairo, Berlin Campus; PhD student at
Wuppertal University

Berlin

Kvinne

12 Eleanor Herring

38

p/t Lecturer

Berlin

Kvinne

13 hans sagan

45

Academy of Art University, San Francisco, CA, USA; University of
Bergen

n/a

Mann

14 Lise Hansen

47

Associate Professor Design Theory

Oslo

Kvinne

15 Ingrid Halland

30

Stipendiat ved Universitetet i Oslo

Oslo

Kvinne

16 David Turnbull

60

Professor, Design Director, PITCHAfrica, and critic / writer

Paris

Mann

ASSOCIATE PROFESSOR - NTNU

Oslo

Mann

17 Sashidharan Komandur 39

Offentlig søkerliste - Generert fra Jobbnorge.no den 31. august 2018 kl. 14:09

Side 1 / 1

62/18 Ansettelse av førsteamanuensis i designteori - 17/01129-13 Ansettelse av førsteamanuensis i designteori : Utvidet søkerliste

Denne filen er unntatt offentlighet.
Tittel: Utvidet søkerliste
Tilgangskode: Unntatt offentlighet
Paragraf: Offl §13 jfr Fvl §13

62/18 Ansettelse av førsteamanuensis i designteori - 17/01129-13 Ansettelse av førsteamanuensis i designteori : Sakkyndigrapport

Denne filen er unntatt offentlighet.
Tittel: Sakkyndigrapport
Tilgangskode: Unntatt offentlighet
Paragraf: Offl §13 jfr Fvl §13

62/18 Ansettelse av førsteamanuensis i designteori - 17/01129-13 Ansettelse av førsteamanuensis i designteori : CV - Lise Amy Hansen

CV
EDUCATION
POSITIONS: RESEARCH & DESIGN
TEACHING COURSES AND ENGAGEMENTS
INSTITUTIONAL CONTRIBUTION: ROLES
INSTITUTIONAL CONTRIBUTION: ACADEMIC ENGAGEMENTS
FUNDING

10

62/18 Ansettelse av førsteamanuensis i designteori - 17/01129-13 Ansettelse av førsteamanuensis i designteori : CV - Lise Amy Hansen

CURRICULUM VITAE

LISE AMY HANSEN 15.06.71
A Sponhoggbakken 11, 0284 Oslo
M +47 90829646 E liseamy.hansen@aho.no
Nationality: Norwegian

EDUCATION
2008-2014

PhD ‘Communicating Movement - Full-body movement as a design material
for digital interaction’, The Oslo School of Architecture and Design.
Disputas defense on 11th June 2014, successfully approved by opponents Jay D.
Bolter, Professor, Georgia Institute of Technology, Atlanta, Georgia, USA and
Lars Hallnäs, Professor, University of Borås, Sweden. Committee leader
Alma Leora Culén, Ass. Professor, Dep. of Informatics, University of Oslo.

1998-2000

MA Communication Art and Design, Royal College of Art

1995-1998

BA (Hons) Graphic Design, Central Saint Martins College of Art & Design

1994-1995

Art and Design Foundation, Central Saint Martins College of Art& Design

1993-1994

BA (Hons) Management (1st Yr), London School of Economics, UK

1992-1993

Matematikk, Statistikk og Informatikk, Universitetet i Oslo

1990

Examen Philosophicum, Universitetet i Oslo

POSITIONS: RESEARCH & DESIGN
2016 –2018
Associate Professor Design Theory, AHO
Responsible for developing and teaching Design Theory courses for semester
4 and 5, as well as exploring the possible design theory role for IDE.
2014 – 2017

Senior researcher for Design for Offentlige Tjenester (DOT), AHO
A strategic research group led by Kaja Misvær Kistorp, charged with
developing service design for the public sector, by way of
developing teaching, research projects and informing policy making.

2008 - 2014

AHO PhD Research Fellow
Self-defined, independent, research-by-design PhD thesis.

2008

Researcher (temporary engagement) as part of ATONE project,
engaged by the Design Institute, Kunsthøyskolen i Oslo.

2002 - 2008

Founded Witt Hansen Ltd – art direction and design consultancy
Witt Hansen was charged with consultancy work on strategic development, coordinating editorial-led material, art direction of photography and design of
public exhibitions. Clients include amongst others British Film Institute, National
Film Theatre, Tate Britain, Chelsfield, Multiplex, Stanhope, Royal College of Art,
Central Saint Martins, Goldsmiths College of Art, Meridia, British
Council, Norsk Form, Kreutzer Kompani and Westminster Academy.
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2000 - 2005

Lecturer at Central Saint Martins on 3rd Year, BA (Hons) Graphic Design.
Supervising 3rd year thesis, running course wide projects and examinations.

2000 - 2002

Designer for Eureka Design Consultants, London

TEACHING COURSES AND ENGAGEMENTS
2016-2018

Design Theory course 1 and 2 for AHO’s fourth and fifth semester in design.

2016-dd

Co-supervising Frida Almqvist’s PhD: ‘Service design in the later

development phases: An explorative study of user involvement and service
design handovers’ together with main supervisor Simon Clatworthy.
2016

Workshop part on ‘Yggdrasil’ at Tonheim folkehøyskole, Hamar
with Kjell Tore Innervik, Norges Musikkhøyskole.

2015

Workshop ‘Digital material for choreography’ at Kunsthøyskolen i Oslo.

2010

Running ‘Creativity’ Master Elective Course at AHO.

2004

Project leader at Central Saint Martins on project with KHiO Design.

2003

Project leader at Central Saint Martins on project with ÉCAL, Lausanne.

2000 – 2005

Lecturer at Central Saint Martins on 3rd Year, BA (Hons) Graphic Design.

1997

Lecturer at The American International School, Summer Course, London.

My teaching volume has been at 20% for a total of 8 years with the addition of extra projects, as
well as workshops and seminars. I have produced three courses (6 ECTS) in regards to structure,
course material and descriptions. I also co-supervise a PhD, participate in research seminars
and events and informally engage with several PhD students across institutes.
INSTITUTIONAL CONTRIBUTION: ROLES
Member of the AHO Research Committee (Forskningsutvalg) January 2018 – present
Member of Forskerforbundet’s AHO styre, April 2018 - present
Elected Member of the AHO Board (Temporary Employees) August 2017 – present
Organising Committee Anticipation 2019 at AHO, Norway – present
Organising committee (Pictorial track) Nordes17 at AHO, Norway, 2017
Organising committee Kedja – Dance and New Media at KHiO & AHO, Oslo, August 2010

INSTITUTIONAL CONTRIBUTION: ACADEMIC ENGAGEMENTS
Leading ‘Research Futures’ a process towards an IDE research strategy, 2018
Reviewer for Kairos - Journal of Rhetoric, Technology & Pedagogy 2018 – present
Committee reviewer Nordes17 at AHO, Norway, 2017
Committee reviewer MOCO2017 at Goldsmiths, University of the Arts, London, 2017
12
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Leading Academic Evaluation Committee of a new Service Design Bachelor Program
for Høyskolen Kristiania, Oslo 2016
Leading Academic Evaluation Committee of (‘opprykk’) on an Interaction Design position
at Høyskolen Kristiania, 2016
Leading Academic Evaluation Committee of two Service Design positions, AHO. 2016
Committee reviewer Cumulus16 at University of Technology, Hong Kong, Nov 2016
Committee reviewer DIS16 at Queensland University of Technology, Australia, June 2016
Committee reviewer MOCO2016 at Aristotle University of Thessaloniki, June 2016
Committee / Arts reviewer TEI 2016 at Eindhoven University of Technology, Feb 2016
Committee reviewer iSEA 2015 at Simon Fraser University, Vancouver, August 2015
Committee reviewer MOCO 2015 Simon Fraser University, Vancouver, August 2015
Committee reviewer MOCO 2014 at IRCAM, Paris, June 2014

FUNDING All achieved in collaboration with others
2017 ‘InnArbeid’ NFR: AHO funding 1.7m NOK, Total NFR funding 10m NOK
2016 ‘InnArbeid’ NFR pre-project funding: AHO funding 50k NOK, Total funding 300k NOK
2016 ‘Distribute’ NFR pre-project funding: Total AHO funding 500k NOK
The pre-project successfully built a consortium, developed a project proposal which
secured agreement of commitment of 43m NOK from the project partners: DIPS,
Cambio, Meona, Dignio, Oslo Medtech and iMatis and other industry partners.
2016-2018 ‘Avstandsoppfølgningsprosjektet’ eHDir Rammeavtale:
AHO funding 750k NOK, Total funding 5.6m NOK
2015-2016 ‘KS FoU oppdrag’: AHO funding 500k NOK, Total funding 700k NOK
2014-2016 ‘VIS’ eHDir Rammeavtale: AHO funding 600k NOK, Total funding 4m NOK
2009 ‘Kedja’ Fritt Ord: for publication and print, Total funding AHO 50k NOK

LANGUAGES
Norsk - bokmål

Muntlig: Morsmål Skriftlig: Morsmål

Engelsk

Muntlig: Flytende Skriftlig: Flytende

Svensk

Muntlig: Gode kunnskaper Skriftlig: Gode kunnskaper

Tysk

Muntlig: Grunnleggende kunnskaper Skriftlig:
Grunnleggende kunnskaper

Fransk

Muntlig: Grunnleggende kunnskaper Skriftlig:
Grunnleggende kunnskaper
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PUBLICATIONS
ARTICLES, BOOK CHAPTERS & PAPERS peer reviewed & published
CONFERENCE PAPERS, ABSTRACTS & POSTERS peer reviewed presentations
RESEARCH REPORTS on tendered projects, published online
EXHIBITIONS across design, teaching & research
INVITED LECTURES
INVITED PUBLICATIONS & ESSAYS
INVITED RESEARCH PRESENTATIONS at SEMINARS & WORKSHOPS
SEMINAR, ARTSLABS & WORKSHOPS invited participations
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PUBLICATIONS
Published with various groups of researchers in several domains across interaction
design, service design, tele-health, design-led innovation, evaluation research, artistic
enquiry and design pedagogy.
ARTICLES, BOOK CHAPTERS & PAPERS peer reviewed & published
Hansen, L. A. (2018). Design theory as a conceptualising practice and practice. To be
presented in: E&PDE 2018 20th International Conference on Engineering & Product
Design Education, Imperial College London.
Keay-Bright, W. & Hansen, L. A (2018) Dancing in Data: Representation, Repetition and
Recreation. Functional Neurology, Rehabilitation and ergonomics, 7(01), pp. 25-30.
Hansen, L. A., Keay-Bright, W., & Milton, D. (2017). Conceptualising Kinaesthesia – Making
Movement Palpable. The Design Journal, 20(sup1), pp. S3724-S3734. Available at:

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14606925.2017.1352877 [Accessed
27 Apr. 2018].
Hansen, L. A., Almqvist, F., Ørjaseter, N. O. & Kistorp, K. M. (2017). Velferdsteknologi i
sentrum (VIS) - evaluering av velferdsteknologi fra et tjenestedesignperspektiv. Tidsskrift
for omsorgsforskning, 3(02), pp. 144-152.
Hansen, L. A., & Keay-Bright, W. (2017). Perform - Digital movement in the making. In:
Nordes 2017 Design + Power, 7th Nordic Design Research Conference, 15-17 June 2017,
The Oslo School of Architecture and Design, Oslo, Norway. Available at:
http://www.nordes.org/nordes2017/assets/short_papers/nordes17b-sub1022-cami26_HANSEN_v2.pdf [Accessed 27 Apr. 2018].
Hansen, L. A. (2015). Movement Scripts - The materialisation of movement through digital
media. In: Salazar, N. & Popat, S., eds., Digital Movement – Essays in Motion Technology
and Performance. 1st ed. London: Palgrave pp. 106-113.
Hansen, L. A. (2015). From scripts to scores – Movement as an embodied material
for digital interaction. In: ISEA2015 21st Symposium on Electronic Art. Simon Fraser
University Vancouver, Canada. Available at: http://isea2015.org/publications/
proceedings-of-the-21st-international-symposium-on-electronic-art/
[Accessed 27 Apr. 2018].
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Hansen, L. A. (2014). Communicating Movement – Full-body movement for digital
interaction, PhD thesis, The Oslo School of Architecture and Design, Norway, p. 230.
Hansen, L. A. & Morrison, A. (2014). Materializing Movement - Designing for movementbased digital interaction, International Journal of Design 8(1), pp. 29-42.
Hansen, L. A. (2013). Making do & Making new - Performative moves into interaction
design. International Journal of Performance Arts and Digital Media, 9(1), pp. 135-151.
Hansen, L. A. (2011). Full-body movement as material for interaction design. Digital
Creativity, 22(4), pp. 247-262.
CONFERENCE PAPERS, ABSTRACTS & POSTERS peer reviewed presentations
Hansen, L. A. (2018). Kinaesthesia visualized - Performing real-time, embodied, digital
annotations. To be presented in: Movement & Cognition 2018. Boston: Harvard University.
Hansen, L. A. (2017). Movement matters – Digital Movement in the Shaping of Future
Environments. In: Design History Society 2017 - making and unmaking the environment.
Oslo: University of Oslo. Available at: https://static1.squarespace.com/static/581b3b5944
0243866f9a823f/t/59a703e2e9bfdf58264d8092/1504117733653/Book+of+Abstracts+%
28Web%29.pdf. [Accessed 27 Apr. 2018].
Hansen, L. A. (2017). Gender & Movement Matters for Digital Interaction. In: Wonder –
Women in design and the market. HiOA: Oslo.
Thygesen, E., Moe, C. E., Holen-Rabbersvik, E., Hansen, L. A. (2017) Needs-driven
innovation for inclusion of people with intellectual disabilities in working life using
technology (Poster). In: Scandinavian Conference of Health Informatics. Kristiansand:
University of Agder.
Hansen, L. A., Keay-Bright, W., & Lewis, J. G. (2017). Dancing in Data: Representation,
repetition and recreation. In: Movement 2017 – Brain-Body-Cognition Conference. Oxford:
Oxford University.
Keay-Bright, W., Hansen, L. A. & Lewis, J. G. (2017). Stop Making Sense – Making the
digital strange familiar through shared visualizations of kinesthesia. In: Data Ache 2017 –
The 21st International Conference on the Digital Research in the Humanities and Arts.
Plymouth: The Arts Institute at the University of Plymouth.
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Hansen L. A., Keay-Bright, W. & Milton, D. (2017) Conceptualizing kinesthesia – making
movement palpable. Design for Next 2017 - 12th European Academy of Design
Conference. Rome: Sapienza University.
Hansen, L. A. (2016). Presenting a Performative Presence - Materializing data for digital
interaction (Poster). In: MOCO 2016 3rd International Symposium on Movement &
Computing. Thessaloniki: Aristotle University of Thessaloniki. Available at:
https://dl.acm.org/citation.cfm?doid=2948910.2948911 [Accessed 27 Apr. 2018].
Hansen, L. A. (2016). Movement Matters and Gender Matters. In: Wonder – Gender and
the practicalities of design research. Oslo: The Oslo School of Architecture and Design.
Hansen, L. A. (2015). Digital Tics and Tags – embodied annotation of movement data
(Poster). In: MOCO 2015 2nd International Symposium on Movement & Computing.

Vancouver: Simon Fraser University.
Hansen, L. A. (2013). Materialising acts. In: Corporeal Computing: a performative
archeology of digital gesture. Guildford: Guildford University. Available at:
http://www.ias.surrey.ac.uk/workshops/corpcom/papers/Corporeal%20Computing%20br
ochure.pdf [Accessed 27 Apr. 2018].
Hansen, L. A. (2012). Designing acts - Exploring movement visuals for interaction design.
In: Workshop on Movement Qualities and Physical Models Visualizations. Paris: IrcamCentre Pompidou & LIMSI-CNRS. Available at: http://imtr.ircam.fr/imtr/Workshop_on_
Movement_Qualities_and_Physical_Models_Visualizations. [Accessed 27 Apr. 2018].
Berg, I. T. & Hansen, L. A., eds., (2009). Program to perform: exploring dance and new

Edited by Ine Therese Berg & Lise Amy Hansen

Exploring Dance and New Media

Program to Perform

Ine Therese Berg & Lise Amy Hansen (ed.)

Program to Perform – Exploring Dance and New Media

media. Oslo: The Oslo School of Architecture and Design. p. 96.
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RESEARCH REPORTS on tendered projects, published online
Ørjaseter, N. O, Hansen, L. A., Kirchhoff, S., Moland, O. & Kistorp, K. M, (2018).
Avstandsoppfølgning – Nasjonal velferdsteknologiprogram. [not yet online] Oslo:
The Norwegian Directorate of eHealth. p. 82.
Ørjaseter, N. O, Hansen, L. A., Kirchhoff, S., Moland, O., Kistorp, K. M, & Almqvist, F.
(2017). Avstandsoppfølgning – Nasjonal velferdsteknologiprogram, delrapport 1. [online]
Oslo: The Norwegian Directorate of eHealth, p. 57. Available at:
https://helsedirektoratet.no/Documents/Velferdsteknologi/Avstandsoppfølging%20Delrapport%201%20-%20Intro%20International%20AS.pdf [Accessed 27 Apr. 2018].
Hansen, L. A., Kistorp, K. M. & Almqvist, F. (2016). Veikart for tjenesteinnovasjon:
Følgeforskning på effekten av tjenesteinnovasjon for Nasjonalt velferdsteknologiprogram.
[online] Oslo: The Norwegian Directorate of eHealth, p. 27. Available at:
https://ehelse.no/Documents/Velferdsteknologi/Veikart%20for%20tjenesteinnovasjon_ra
pport_pdf.pdf [Accessed 27 Apr. 2018].
Ørjaseter, N. O, Kistorp K. M., Almqvist, F. & Hansen, L. A. (2016). VIS - Velferdsteknologi i
Sentrum - sluttrapport. [online] Oslo: The Norwegian Directorate of eHealth, p 58.
Available at: https://helsedirektoratet.no/Documents/Velferdsteknologi/
Velferdsteksnologi%20i%20sentrum_delleveranse%202%20av%202.pdf [Accessed 27
Apr. 2018].
Ørjaseter, N. O, Kistorp K. M., Almqvist, F. & Hansen, L. A. (2015). VIS - Kartlegging av
effekt - delrapport. [online] Oslo: The Norwegian Directorate of eHealth, p 53. Available:
https://helsedirektoratet.no/Documents/Velferdsteknologi/Velferdsteksnologi%20i%20se
ntrum_delleveranse%201%20av%202.pdf
Kistorp, K. M., Hansen, L. A., & Almqvist, F. (2015). Tiden inne for tjenestedesign – innføring
for kommunale innovasjonsprosesser. [online] Oslo: Kommunenes Sentralforbund, p. 41.
Available at: https://www.ks.no/contentassets/6aed078cd883452
fac50c1febf1d73d8/idekatalog_fou_aho_ks.pdf [Accessed 27 Apr. 2018].

AVSTANDSOPPFØLGING
DELRAPPORT 2

Oslo 19.02.2018

Intro International A.S
I samarbeid med A-2 Norge, Designit A.S og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

På oppdrag fra

18

62/18 Ansettelse av førsteamanuensis i designteori - 17/01129-13 Ansettelse av førsteamanuensis i designteori : CV - Lise Amy Hansen

EXHIBITIONS across design, teaching & research
2018 Trondheim Academy of Fine Art: My book ‘Program to perform: exploring dance
and new media’ is included in "Temporary Library of Norwegian Media Art", as part of
Meta.Morf - The 5th Trondheim Biennale for Art and Technology. The book will be
included in the NTNU library after the Biennale.
2016 26th International Biennial for Graphic Design, Brno: Two of my briefs from my CSM
teaching were exhibited in the 26th International Biennial for Graphic Design, Brno
http://www.26.bienalebrno.org/en/Exhibitions/TakingALineForAWalk
They were also published: Paim, N. & Bergmark, E. eds., (2016). Taking a Line for a Walk:
Assignments in design education. Leipzig: Spector Books, p 272.
2004 Galleri Seilduken: arranged for CSM & KHIO collaborative student project ‘Liar, Liar,
pants on fire’ exhibition.
2004 Covent Garden gallery: arranged for interim CSM & KHIO collaborative student
project ‘Liar, Liar, pants on fire’ exhibition.
2003 Gallery ÉCAL: arranged ÉCAL & CSM student project ‘Beauty is in the eye of the
beholder / What You See is What You Get’ exhibition.
1999 Hockney Gallery, Royal College of Art: ‘but I quite like this’ group exhibition of sitespecific work on spatiality.
1998 Grafill Galleri: Part of a group of Norwegian CSM graduates exhibiting degree work.
Arranged a lecture by Graphic Thought Facility, UK as part of the exhibition program.

Exhibition: Taking a Line for a Walk, photo: TC&AM&RP

Invited Lecture on VIS research methods with Nils-Otto Ørjaseter at DOT seminar, AHO.
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INVITED LECTURES
2018 ‘Etikk & Kritikk gjennom design historie’ at Universitetet i Sørøst-Norge.
2018 ‘Digital Movement’ at Kunsthøyskolen i Oslo (KHiO) MA Choreography.
2016 ‘Innføring av Velferdsteknologi i sentrumsbydelene i Oslo’
with Nils-Otto Ørjaseter at AHO’s DOT Seminar 2 September.
2015 ‘Design & Teknologi: Teknologi som Design Materiale’ at HiOAs new
master programme ‘Videreutdanning i velferdsteknologi’ 5 may.
2515 ‘Bevegelse som design materiale’ KHiO as part of Toni Kauppila’s interiors course.
2012 ‘Communicating Movement – Choreography & Interaction’ at AHO
as part of Dag Svanæs’ interaction design workshop.
2010 ‘Digital Movement’ at KHiO MA Choreography.
2003 ‘Design and Research at Central Saint Martins’ at ÉCAL, Lausanne.
INVITED PUBLICATIONS & ESSAYS
Paim, N. & Bergmark, E. eds., (2016). Taking a Line for a Walk: Assignments in design
education. Leipzig: Spector Books.
Hansen, L. A. & Raein, M. (2002). Bright Lights, Big City, Visuelt 05, Grafill.
Hansen, L. A. & Raein, M. (2002). Homework, Visuelt 02, Grafill.
Hansen, L. A. (2004). On notation. Central Saint Martins Research Papers, University of the
Arts, London.
INVITED RESEARCH PRESENTATIONS at SEMINARS & WORKSHOPS
2018 Program seminar on both the evaluation and innovation ‘rammeavtale’. Arranged
by the Norwegian Directorate of eHealth for all welfare technology program partners and
research groups, 13-14 March 2018, Oslo
2017 Research discussions on technology supported health and possible research
parameters. Arranged by The Norwegian Directorate of eHealth, 6 april & 25 august, Oslo.
2016 Research seminar and workshop all program partners and research groups on
research for technology supported health surveys possibilities arranged by
The Norwegian Directorate of eHealth, 5-6 September, DogA, Oslo
2016 Research presentation of Velferdsteknologi I Sentrum (VIS) for decision makers.
Arranged by Oslo Kommune, 5-6 March 2018, at Sthanshaugen bydel, Oslo.
2015 Research seminar on evaluation research for all program partners and research
groups. Arranged by The Norwegian Directorate of eHealth, 2 September, 16 February,
Gardermoen.
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SEMINAR, ARTSLABS & WORKSHOPS invited participations
2017 Artslab: Choreographic Coding Lab hosted by Motion Bank, FIBER Festival
and De Brakke Grond in Amsterdam on May 10th -11th, 2017.
2015 Seminar: Somatic Archiving Symposium with the Living Archive project
at MEDEA Malmø University, 25-26 February.
2014 Seminar: LABO21 ‘Thinking bodies - Moving minds’ Troubleyn & Royal
Conservatoire, Antwerpen.
2013 Artslab: First Choreographic Coding Lab hosted by Motion Bank, Frankfurt.
2013 Seminar: Motionbank ‘Live & OnLine’ in Frankfurt Lab,
http://motionbank.org/en/event/live-online-2013
2012 Workshop: Motionbank ‘Whiskers wax and tender ties’, with Antonia Bear
at Frankfurt Lab, http://motionbank.org/en/event/motion-bank-workshop-no-4
2010 Workshop: Simula & UiO ‘Art-on-Wire’ in Oslo,
http://www.uio.no/english/research/groups/fourms/projects/sma/events/
seminars/2010/art-on-wires.html
2010 Artslab: Transmedia Knowledge Base Lab at O Espaço do Tempo, with
Universidade Nova de Lisboa & Universidade do Porto, see http://tkb.fcsh.unl.pt/
2010 Conference: Kedja ‘Dance and New Media’ in Oslo, October 2010,
http://www.aho.no/no/AHO/Aktuelt/Kalender/2009/Konferanse-kejaOslo--Dance-and-New-Media-10-12-oktober/ and
http://www.kedja.net/wordpress/?page_id=44

Workshop: Whiskers wax and tender ties’, Frankfurt lab with artist Antonia Bear.

Symposium: Living Archive, Susan Kozel, MEDEA
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