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Oslo, 07.03.2018 
Ole Gustavsen 
 
 
 
 
Orienteringssaker 

1/18 Protokoll fra AHOs styremøte 13.12.2017 
 
 
2/18 Saker tatt på fullmakt 
 
Vedlegg: 
Fullmaktssak 01/18 - Oppnevning av bedømmelseskomité - Peter Hemmersam 
Fullmaktssak 02/18 - Konsortiumavtale mellom Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Fullmaktssak 03/18 
Kunngjøring av en fast 100 % stilling som førsteamanuensis/professor  
 
3/18 Rektors rapport til styret 07.03.2018 
 
 
4/18 Orientering om NOKUT-tilsyn 
 
 
5/18 Rektoransettelse - statusrapport 
 
 
6/18 Referatsaker 
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7/18 Årsplan for styrets arbeid 2017/2018 
 
 
Vedtakssaker 

8/18 Revidert budsjett mars 2018. Bruk av fondsmidler 
 
 
 
         
Vedtak  
Styret vedtar forslag til endringer i instituttbudsjettene, de administrative og felles 
driftsbudsjett og bruk av fond/reserve for årene 2018-2020.  
Rektor gis fullmakt til å fordele de resterende midlene for FoU-resultat.  
Rektor gis fullmakt til å disponere budsjettreserven. 
 
9/18 Utvikling av Campus og behov for mere lokaler 
 
 
 
         
 
Vedtak  
Styret gir AHO fullmakt til å gå videre i forhandlinger med eierne av Akersbakken 12 med 
sikte på å inngå en leiekontrakt på maksimum 15 år. Årlig husleie inklusive driftskostnader 
kan ikke overstige 5 millioner kroner per år. 
 
10/18 Årsregnskapet 2017 
 
Vedlegg:  
Vedlegg 1 Årsregnskapet i henhold til mal fra KD  
Vedlegg 2 Sammendrag driftsregnskap for januar – desember 2017 
Vedlegg 3 Generelle regnskapsprinsipper 
Vedlegg 4 Styrets kommentarer til AHOs regnskap for 2017 
 
Vedtak  
Styret vedtar årsregnskapet for 2017 
 
11/18 Årsrapport 2017 
 
Vedlegg:  
Årsrapport 2017-2018 
 
Vedtak  
Styret vedtar Årsrapport 2017, og ber om at administrasjonen bearbeider rapporten språklig 
og innarbeider styrets kommentarer. 
 
12/18 Tildelingsbrev 2018 
 
Vedlegg:  
Tildelingsbrev 2018 fra Kunnskapsdepartementet 
 
Vedtak  
Styret tar tildelingsbrevet til etterretning, og ber om en oppfølgingsplan presentert på styremøtet i 
april. Styret ber om at trakassering presenteres for styret i juni. 
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13/18 Årsrapport 2017 fra Arbeidsmiljøutvalget 
 
Vedlegg:  
Årsrapport for AMU 2017 
 
Vedtak  
Styret tar årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalg til etterretning. 
 
14/18 Utviklingsavtale - innspill til KD 
 
Vedlegg:  
Innspill utviklingsavtale AHO mars 2018 
Prosess for utviklingsavtale 
 
Vedtak  
Styret vedtar innspill til utviklingsavtale. 
 
15/18 Tildeling av forskningstermin 2018-2019 
 
Vedlegg:  
Forskningstermin 2011-18 
Vedtak FU sak 23-18 forskningstermin 
Sak 23-18 - Mosse Sjaastad Forskningstermin 
Sak 23-18 - Tim Anstey Reserach Leave 
Sak 23-18 Hemmersam forskningstermin 
 
Vedtak  
Styret innvilger forskningstermin for Peter Hemmersam (Høst 2018-vår 2019), Tim Anstey 
(Vår 2019) og Mosse Sjaastad (Høst 2018 – vår 2019). 
 
16/18 Tilsetting uten kunngjøring - professor II 
 
Vedlegg:  
Innstilling fra instituttet 
CV 
Bemanningsoversikt februar 2018 
 
Vedtak  
 
Karsten Jørgensen tilsettes som professor II ved Institutt for urbanisme og landskap i 
perioden 01.08.18 – 31.07.23. 
 
17/18 Tilsetting uten kunngjøring professor II ARK 
 
Vedlegg:  
Forslag om opprettelse av 4-årig 10% professor II ARK 
CV Arnkell J. Petersen 
 
Vedtak  
Under forutsetning av at bedømmelseskomiteen finner Arnkell J. Petersen 
professorkompetent, tilsettes Arnkell J. Petersen som professor II i en 10% stilling ved 
Institutt for arkitektur for en åremålsperiode på fire år. 
 
08.03.2018 
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Protokollen er godkjent 
Gunnar B. Kvaran 
Styreleder 
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Orienteringssaker AHOs styre møte 

Sak 19/18 Rektors rapport til styret     

 

 

 

Organisasjonsstruktur og lederroller 
 
I forbindelse med organisasjonsstruktur og lederroller prosjektet ble det tirsdag 20 mars arrangerte 
vi en workshop hvor representanter fra alle instituttene samt administrasjonen var samlet for å gi 
innspill på hva de opplevde som AHOs styrker og utviklingsområder samt hvilke ytre faktorer som 
AHO vil bli stilt overfor i de nærmeste årene.  
 
Innspillene som kom frem gikk hovedsakelig på at AHO må bevare sine særtrekk, men samtidig 
utfordre noe av vår innarbeidede praksis og strukturer for å stå bedre rustet framover. Innspillene 
kan grupperes under følgende overskrifter; 
 

 Forbedring av samarbeidet på tvers – både innad i den vitenskapelige delen av AHO, innen 
administrasjonen og mellom administrasjonen og den vitenskapelige delen. 

 Strukturelle forhold - særlig mtp forenkling, tydeliggjøring av ansvar og rapporteringslinjer, 
administrativ støtte mv 

 Utøvelse av lederrollen – blant annet behov for å rydde mer tid til strategisk tenking, 
utvikling av pedagogisk tilbud og bedre oppfølging og støtte til medarbeidere 

 Generelle kulturelle forhold – for eksempel behov for å tenke mer helhet, bedre respekt og 
takt/tone overfor hverandre i intern kommunikasjon 

 Fysiske og bygningsmessige forhold  
 
Arbeidsgruppen og ledergruppen vil, basert på innspillene som kom frem i Rambølls rapport og som 
ble presentert for styre på styremøte 13. desember og de bearbeidede innspillene fra workshoppen 
20. Mars, prioritere å utarbeide alternative modeller for organiseringen av AHO – både på 
vitenskapelig og administrativ side. Dette inkluderer også gjennomgang og forenkling av 
utvalgsstruktur, mandater, ansvar og myndighet. 
 
Arbeidsgruppen tar også sikte på å komme med en overordnet plan for det videre utviklingsarbeidet 
fra høsten 2018 med tanke på nærmere detaljering av struktur samt utvikling av ledelse, samspill og 
kultur mv.  I dette arbeidet vil vi tilrettelegge for en bred involvering i hele organisasjonen. 
 
Innspillene som går på de mer fysiske rammebetingelsene ved skolen vil bli behandlet i Campus-
prosjektet. 
 
 
Campus utvikling 
 

Dato 18.04.2018 

Saksbehandler Ole Edvard Gustavsen 

Arkivnummer 18/00283-1  
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AHO gjennomførte et oppstartsmøte med arkitektkontoret Kolab tirsdag 16 mars.  Oppstartsmøte 
fokuserte på å tydelig definere rammer for mulighetsstudien som i invitasjonen var formulert noe 
åpent.  
 
Det ble spesielt lagt vekt på brukermedvirkningen i prosessen og viktigheten av å gjennomføre 
mulighetsstudiene på en slik måte at alle enheter ved skolen får anledning til å spille inn ønsker og 
behov. 
 
Mulighetsstudien vil bli presentert for styret i styremøtet 13 juni.   
 
 
Opprykk til høyere stilling 
 
To eksterne bedømmelseskomiteer har gjennomført sakkyndigvurderinger av to opprykksøknader 
ved AHO.  Begge komiteene har enstemmig konkludert med at kandidatene har vært kvalifisert til å 
inneha graden professor.   
 
Rektor har godkjent bedømmelsen og tildelt Espen Surnevik personlig opprykk til professor i 
Arkitektur prosjektering.  På samme måte har rektor også godkjent bedømmelsen og tildelt Peter 
Hemmersam personlig opprykk til professor i Urban Design  
 
 
Søkertall 2018 
 
Søknadsfristen for samordnet opptak går ut 15. april 2018.  Etter fristens utløp vil søknadstallene bli 
offentlige og vi får vite hvor mange som har søkt på våre studier.  Tallene vil derfor bli presentert i 
styremøtet. 
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Orienteringssaker AHOs styre møte 

Sak 20/18 Referatsaker 

 

 

    

 
Vedlagt referat fra møte i Forskningsutvalget 14.03.2018 
 

Dato 18.04.2018 

Saksbehandler Lise-Marie Korneliussen 

Arkivnummer 18/00195-2  

Vedlegg:  Minutes of meeting  14-03-2018.doc 
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Notice of meeting in the  

Research Committee (Forskningsutvalget) 
  

 

Date: 

    

14  March 2018 

  Time:: 13.00 – 15.00 

  Place: Board Room 

  Summoned : Thomas McQuillan, Tim Anstey, Lise Amy Hansen, Tom Davies, Ole Gustavsen, Brita Nøstvik, Peter Hemmersam 

Notice of  absent:   Victor Plahte Tschudi, 

   Head of meeting:  Thomas McQuillan 

   Secretary: Reier Møll Schoder 

   Copy: Randi Stene 

 

 

 

NR AGENDA                                       

  

27/18 

 

 

 

 

 

Approval of Agenda  

 

Attachment: 

Agenda FU 14.03.2018  

 

Potential partiality in cases on the agenda 

Peter Hemmersam was partial in case 30/18  

 

28/18 

 

Approval of minutes  

 

Attachment:  

Minutes from the meeting 21.02.2018 

 

ORIENTATION CASES (40 minutes) 

 

29/18  

 

 

 

Rapport og planer 2016-2017 – The yearly AHO report  
The AHO board has approved the yearly report AHO sends to the ministry of education and research. The research 

administration will give an overview of the results from 2017, focusing on research and PhD education. The report is 

written in “nynorsk” but we hope you will be able to read it before the meeting.  

 

A few points that FU needs to be aware of: 

- Decrease in Research Funding 

- Doctoral Candidates: Intake and Progression 

- Decrease in External Projects 

 

Resolution:  

FU ask the research administration to develop a strategy for staff guidance to facilitate 

- Timely completion of PhD students 

- Better applications for external research projects and external funding 

- Training staff as research project leaders 

 

FU asks for a proposal before the end of the summer.    

 

09/18 

(case nr 

From  

Last  

meeting) 

NOKUT tilsyn  

AHO sendte inn sin selvevaluering av skolens kvalitetsarbeid og kvalitetsarbeidet på masterprogrammene i 

arkitektur og design, og ph.d.-programmet 1 februar. NOKUT vil komme på tilsynsbesøk 11 og 12 april. Det inviteres 

til fellesmøte 16 mars, og både programkomite for ph.d.-programmet og FU vil bli intervjuet.   

 

 



20/18 Referatsaker - 18/00195-2 Referatsaker : Minutes of meeting  14-03-2018.doc

2 
 

2 
 

Vedtak:  

FU vil ha en egen gjennomgang av sin rolle under NOKUT tilsynet i neste møte 4 april 

 

 

 

RESOLUTION CASES ( 10 minutes)  

30/18 Appointment as co-supervisor for Elisabeth Sjödahl 

Supervisor Peter Hemmersam together with Elisabeth Sjõdahl have applied FU to appoint Henri Bava as Sjödahl’s 

co-supervisor.  

 

Resolution:  

FU appoints Henri Bava as co-supervisor for Elisabeth Sjödahl.  

 

31/18 Appointment as co-supervisor for Etienne Gernez 

Supervisor Kjetil Nordby together with Etienne Gernez have applied FU to appoint Sigrun Lurås as Gernez’s co-

supervisor.  

 

Resolution  

FU appoints Sigrun Lurås as co-supervisor for Etienne Gernez after receiving additional information in the meeting.  

 

FU asks the research administration to review applications for appointments for completeness and reasoning in the 

future, and to reject insufficient applications.   

 

32/18 

 

 

Final report from the adjudication committee Inger-Marie Hølmebakk 

The adjudication committee assessing Inger-Marie Hølmebakk’s trial lecture and disputation has have handed in 

their final report.  

 

Attachment: 

Final report adjudication committee  

 

Resolution: 

FU take cognizance of the report from the adjudication committee and ask the AHO board to confer the degree of 

PhD to Inger-Marie Hølmebakk 

  

 
 

 

33/18 

 

DISCUSSION CASES ( 30 minutes) 

 

FUs role in budget questions (cases from previous FU) 

The previous FU discussed three cases that should be discussed in connection to budgetary 

questions and research.  

- Annum for researchers  

- FU’s own budge 

- Open Publication 

 

The casefiles presented to the previous FU will be the basis of the discussion.  

 

Resolution:  

Open publication 

- FU asks that the case regarding open publication, supported by the former FU, be forwarded 

to the AHO board for final approval.  

 

Strategic research budget  

- FU ask the members to input on the proposal of a strategic research budget managed by the 

FU. FU will be presented with a final proposal this spring.  

 

Annum for researchers  

- FU ask that the working group working on a new budget model at AHO include the discussion 
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of annum for reserachers in their discussion.  

  

 Any Other business  

 
           Thomas McQuillan    Reier Møll Schoder   

           Head of FU     Secretary  
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Orienteringssaker AHOs styre møte 

Sak 21/18 Årsplan for styrets arbeid 2017-2018 

 

 

    

 
Vedlagt følger årsplan for styrets arbeid 2017-2018 
 

Dato 18.04.2018 

Saksbehandler Lise-Marie Korneliussen 

Arkivnummer 17/00103-6  

Vedlegg:  Årsplan for styrets arbeid per 18.04.2018 
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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 

Faste saker i løpet av året: 

- Årsrapport for studiekvalitet (september) 

- Årsrapport for læringsmiljøutvalg (september) 

- Innspill til satsninger utenfor rammen (oktober) 

- Budsjett (oktober-desember) 

- Opptaksrammer (oktober) 

- Orientering om statsbudsjett (oktober) 

- Tildelingsbrev (mars) 

- Årsrapport m/ årsregnskap (til KD) (mars) 

- Årsrapport fra arbeidsmiljøutvalg og likestillingsutvalg (mars) 

- Årsrapport om informasjonsikkerhet (mars) 

- Tildeling av forskningstermin (mars) 

- Etatsstyring (juni) 

- Revisjon handlingsplan (juni) 

 

Strategiske saker: 

- Endringer i reglement for opptakskomité 

- Budsjettmodell for AHO 

- Forskningsevaluering 

- Forskningsstrategi 

- Kunstnerisk phd 

- Gjennomgang av organisasjon og ledelsesstruktur 

- Organisering av etter- og videreutdanningen 

- Digitaliseringsstrategi 

- Utviklingsavtale 2019-2022 

- Strategiske satsninger 

- Budsjett for nytt landskaparkitekturprogram 

- Oppfølging av bemannningsplan for landskapsarkitekturprogram (inkl støttestillinger) 

- ROS-analyse 

- Mulighetsstudie for campusutvikling 
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- AHOs arealsituasjon 

- Rekrutteringsstrategi med mangfoldsperspektiv 

- Arbeid mot trakassering 

 

Ansettelsessaker i prosess 

- Professor/førsteamanuensis i «Architectural design: Space & Technique» - 

kunngjøringstekst godkjent 

- Professor/førsteamanuensis i «Architectural design: The Architectural Project» -

kunngjøringstekst godkjent 

- Professor/førsteamanuensis I designteori 

 

Ansettelsessaker som kommer i 2018 

- Bemanning av nytt landskapsarkitekturprogram 

 

 

Datoer for møter 2018: 

- 7. mars  

- 17-18. april - seminar 

- 13. juni 

- 12. september 

- 31. oktober 

- 12. desember 
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Orienteringssaker AHOs styre møte 

Sak 22/18 Eventuelt  

 

 

 
 
Ingen saker til eventuelt. 

 

Dato 18.04.2018 

Saksbehandler Lise-Marie Korneliussen 

Arkivnummer 18/00284-1  
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Vedtakssaker AHOs styre møte 

Sak 23/18 Tilsetting av rektor 2018-2021 

 

 

    

 
Styret vedtok i sak 96/17 å opprette et arbeidsutvalg med ansvar for å gjennomføre den vedtatte 
ansettelsesprosessen frem mot styremøte 18 april. 
 
Arbeidsutvalget består av følgende medlemmer fra styret: styreleder Gunnar B. Kvaran, Lisa Ann Cooper, Frida 
Mcintosh, Solveig Sandness, Peter Hemmersam, Lise Amy Hansen og Reier Møll Schoder. I tillegg har 
fagforeningene oppnevnt Søren Sørensen og institutt for Form, teori og historie er representert av Beate 
Hølmebakk. Direktør organisasjon Randi Stene er gruppens sekretær. 
 
Stillingen ble utlyst 14.12.17, med en søknadsfrist 31.01.2018. Det meldte seg 8 søkere til stillingen: 

1. Fatemeh Ganbar Beheshli 
2. Neda Ebadi 
3. Ole Gustavsen 
4. Marzieh Ghanaei 
5. Marianne Skjulhaug 
6. Erik Langdalen 
7. Anne Romme 
8. Søker unntatt offentlighet 

Kandidat 1, 2 og 4 ble ikke vurdert for stillingen, da de åpenbart ikke oppfylte kvalifikasjonskravene. De øvrige 
fem kandidatene ble vurdert ut fra søknad, CV og beskrivelse av visjon. Av disse søkerne var tre interne og to 
eksterne. 
 
Arbeidsutvalget besluttet å innkalle 4 søkere til intervju for stillingen; søker 3, 5, 6 og 8. 
 
Arbeidsutvalget har hatt 5 møter med hele gruppen etter at søknadsfristen gikk ut. To møter knyttet til utvelgelse 
av kandidater og prosedyre, samt tre oppsummerende møter etter at intervjuene var gjennomført.   
 
Arbeidsutvalget nedsatte en intervjukomité bestående av Gunnar Kvaran, Peter Hemmersam, Lise Amy Hansen, 
Frida Mcintosh og Søren Sørensen.  
 
De tre interne kandidatene vurderes alle som aktuelle kandidater, men arbeidsgruppen har valgt å innstille en 
kandidat for åremålet. Hvis ikke han takker ja til stillingen, ber arbeidsgruppen om å få saken tilbake for videre 
behandling. 
 
Arbeidsutvalget innstiller Ole Gustavsen til en ny periode som rektor.  

 

 
Forslag til vedtak: 
Styret tilsetter Ole Gustavsen som rektor i åremålsperioden 01.08.2018 – 31.07.2021. 

Dato 18.04.2018 

Saksbehandler Randi Stene 

Arkivnummer 17/00978-7  

Vedlegg:  Offentlig søkerliste 

Innstilling rektor 

CV Ole Gustavsen 

Utlysningstekst_145789 

Utvidet søkerliste 
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Offentlig søkerliste 
145789 - Rektor 

 

ID Navn Alder Nåværende stilling Kommune Kjønn

1 fatemeh ghanbar beheshti 48 translator one Kvinne 

2 Neda Ebadi 28 Architect Tehran Kvinne 

3 Ole Gustavsen 58 Rektor Bærum Mann 

4 Marzieh Ghanaei 30 Architectural supervisor shahrood Kvinne 

5 Marianne Skjulhaug 53 instituttleder Urbanisme og Landskap Oslo Kvinne 

6 Erik Langdalen 50 Viserektor for utdanning, instituttleder, professor oslo Mann 

7 Anne Romme 44 Programleder København K Kvinne 

Søker er unntatt offentlighet Mann 

Offentlig søkerliste - Generert fra Jobbnorge.no den 2. mars 2018 kl. 16:10 Side 1 / 1
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Denne filen er unntatt offentlighet.

 
 Tittel: Innstilling rektor 

 Tilgangskode: Unntatt offentlighet 

 Paragraf: Offl §13 jfr Fvl §13
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Personalia	
	
Navn	
Ole	Edvard	Gustavsen	
Født	
05.03.59	
Sivilstand	
Samboer	med	Synne	Lille	Andresen	og	to	barn	fra	tidligere	ekteskap;	Hanna	1994	og	Live	1994,	samt	
tre	bonusbarn	Annveig	2004,	Eilov	2002	og	Åsmund	1998.		Annveig	og	Eilov	bor	hjemme.	
Språk	
Norsk	engelsk	
	
	

Kjernekompetanse	
	
Strategi	og	ledelse,	markedsføring,	konseptutvikling	og	innovasjon.			
	
Spesialiteter:		Stort	nasjonalt	og	internasjonalt	nettverk	knyttet	både	til	fagbransje	samt	utdanning	og	
forskning.		Kunnskap	knyttet	til	universitet	og	høyskolesektoren;		utdanning,	forskning	og	innovasjon.		
Forretningsstrategi,	markedsføring	og	forretningsutvikling,	avtaler,	priser	og	vilkår,	
driftsadministrasjon,	faglig	praksis	(arkitektur,	landskapsarkitektur,	byplanlegging,	grafisk	design,	
andre	allierte	felt),	store	konkurranser	og	store	prosjekt.	
	
	

Arbeidserfaring	
	
Arkitektur-	og	designhøgskolen	i	Oslo	
Rektor	
Aug.		2014		-	 	
	
Snøhetta	Design	AS	
Partner,	direktør	og	medeier	
Mar	2010	–	Jan	2014	
	
Snøhetta	Oslo	AS	
Partner,	direktør	og	medeier	
Feb.	2008	–	Mar	2010	
	
Snøhetta	AS	
CEO,	partner	
Jan	1997	–	jul	2010	
	
Statoil	
Kreativ	konsulent	
2009	-	2011	
	
Statskonsult	
Kollegavurderingsprogrammet	
Medlem	
2002	-	2004	
	
Knutsen	og	Lundevall	AS	
Arkitekt	og	medeier	
Sep	1991	–	jan	1994	
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Platou	Arkitekter	AS	
Arkitekt	og	prosjektleder	
Jan	1990	–	1991	
	
Knutsen	og	Lundevall	AS	
Arkitekt		
Sep	1988	–	jan	1990	
	
	

Verv	
	
Europa	Kommisjonen	
Undergruppe	for	akkreditering	av	arkitektutdanninger	i	Europa	
Representant	for	Norge	
Jan.		2017		-	 	
	
Snøhetta	AS	
Styremedlem	
Jan.		2017		-	 	
	
Kunnskap	Oslo	
Styremedlem	
Juni	2016	-		 	
Kunnskap	Oslo	er	en	samarbeidsallianse	mellom	Oslo	kommune	og	byens	mange	
kunnskapsinstitusjoner	og	-miljøer.	Alliansen	ble	stiftet	27.11.2008.	De	fire	initiativtakerne	Oslo	
kommune,	Universitetet	i	Oslo,	Høgskolen	i	Oslo	og	Handelshøyskolen	BI	fikk	med	seg	over	30	andre	
utdannings-	og	forskningsinstitusjoner	ved	etableringen	av	Kunnskap	Oslo.	
	
Nordic	Baltic	Academy	of	Architecture	
Rektor	
Nov		2015	-	 	
Nordic	Baltic	Academy	of	Architecture	er	en	sammenslutning	av	alle	arkitektutdanningene	i	Norden	og	
Baltikum	som	møtes	to	ganger	i	året	for	å	diskutere	felles	utfordringer.	
	
C3	–	Centre	for	Connected	Care	
Styremedlem	
Nov.	2015	-		 	
C3	er	et	forskningssenter	(SFI)	hvor	AHO	er	en	av	tre	forskningspartnere	sammen	med	mange	
helseaktører	fra	offentlig	og	privat	sektor.		Forskningssenteret	ledes	av	Oslo	universitetssykehus.	
	
Oslo	Arkitektur	Triennale	
Styremedlem	
Jan	2015	–	
Oslo	arkitekturtriennale	(OAT)	er	Nordens	største	arkitekturfestival	og	en	av	verdens	viktige	
møteplasser	for	diskusjon	av	arkitektur	og	byutvikling.	Gjennom	utstillinger,	konferanser,	debatter,	
utflukter,	publikasjoner	og	andre	formater	skal	OAT	utfordre	arkitekturfagfeltet	og	få	publikum	til	å	
reflektere	over	hva	som	er	en	god	by.	Triennalen	skal	også	inspirere	lokale,	nordiske	og	internasjonale	
debatter	rundt	arkitektur	og	byutvikling.	
	
CSI	–	Centre	for	Service	Innovation	
Styremedlem	
Nov.	2014	-		 	
CSI	er	et	forskningssenter	(SFI)	hvor	AHO	er	en	av	tre	forskningspartnere	sammen	med	mange	
tjenesteleverandører	fra	privat	sektor.		Forskningssenteret	ledes	av	Norges	Handelshøgskole.	
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Shoot	Gallery	AS	
Styremedlem	
Jan	2013	–		
Norges	eneste	fotogalleri	som	utelukkende	satser	på	formidling	og	salg	av	norsk	og	internasjonal	
fotokunst.		Galleriet	har	sine	lokaler	i	Barcode	i	Bjørvika	i	Oslo.	
	
Snøhetta	Oslo	AS	
Styremedlem	
Feb.	2010	–	Mars	2017	
	
Snøhetta	Design	AS	
Styreleder	
Mar	2010	–	Jan	2014	
	
Power	House	
Styremedlem	
2013	–	2015	
Power	House	er	en	sammenslutning	av	Hydro	Building	Systems	(SAPA),	Entra,	Skanska,	Snøhetta	og	
miljøorganisasjonen	ZERO.		Gruppen	ønsket	å	bygge	det	første	plusshuset	i	Norge.		Det	første	
plusshuset	(større	målestokk)	var	et	kontorbygg	som	ble	rehabilitert	i	Sandvika	utenfor	Oslo.	
	
ZEB,	Centre	of	Excellence	
Styremedlem	
Mar	2010	–	Jan	2013	
ZEB	–	Zero	Emission	Buldings	–	var	et	forskningssenter	(FME)	hvor	Snøhetta	var	en	av	flere	partnere	
som	gjennom	piloter	og	forbildeprosjekter	ønsket	å	sette	fokus	på	en	mer	bærekraftig	
bygningsindustri.		Forskningssenteret	ble	ledet	av	NTNU.	
	
DiizGroup	AS	
Medeier	og	styremedlem	
Jan	2009	–	Jun	2012	
DiizGroup	ble	etablert	for	å	visualisere	arkitektur	og	design.		Selskapet	fikk	over	tid	
visualiseringsoppgaver	knyttet	til	mange	bransjer.	
	
Arkitektur-	og	designhøgskolen	i	Oslo	
Styremedlem	
Sep	2009	–	Jul	2013	
	
Snøhetta	Group	AS	
Medeier	
Jan	2006	–		
	
Idea	Work	
Styremedlem	
Mar	2009	–	Jun	2011	
Idea	Work	var	et	et	fireårig	forskningsprosjekt	med	samme	navn.	I	dette	prosjektet	sammenlignet	en	
gruppe	norske	og	internasjonale	forskere	praksis	for	ekstraordinært	idéarbeid	i	seks	virksomheter:	
Snøhetta,	Statoil,	Advokatfirmaet	Thommessen,	SpareBank	1,	Thompson	Reuters	Point	Carbon	og	
Aftenpostens	A-magasinet.	Prosjektet	var	støttet	av	Norges	Forskningsråds	program	for	Brukerstyrt	
innovasjonsarena	(BIA).	
	
Snøhetta	New	York	
Styremedlem	
Sep	2008	–	jun	2010	
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Nordisk	Innovasjon	
Think	thank	for	new	calls,	medlem	
2005	–	2007	
Nordisk	Innovation	er	en	nordisk	institusjon	som	jobber	for	å	stimulere	til	handel	og	innovasjon	på	
tvers	av	landegrensene.	Organisasjonen	er	underlagt	Nordisk	ministerråd	og	er	en	sentral	aktør	i	
implementeringen	av	det	nordiske	partnerskapsprogrammet	for	handels-,	industri-	og	
innovasjonssamarbeid.	
	
Kommunaldepartementet	
Forum	for	cluster	utvikling	i	Oslo,	medlem	
Jan	2005	–	jun	2007	
For	å	utarbeide	en	cluster	strategi	for	osloregionen	nedsatte	kommunaldepartementet	i	2005	et	bredt	
sammensatt	forum	med	representanter	fra	aktørene	I	regionen.		
	
Utenriksdepartementet	
Norges	omdømme	utvalg,	medlem	
Jan	2004	–	mai	2006	
For	å	utarbeide	en	ny	visjon	for	norgesprofilering	nedsatte	utenriksdepartementet	i	2004	et	bredt	
sammensatt	omdømmeutvalg	med	representanter	fra	myndigheter,	næringsliv	og	kulturliv.	Mandatet	
for	utvalget	var	å	utvikle	forslag	til	en	overordnet	og	omforent	posisjon	for	nasjonalt	
omdømmearbeid.			Sluttrapporten	ble	levert	våren	2006.	
	
Norsk	Forskningsråd	
Programstyre	for	bygg	og	anleggssektoren,	styremedlem	
Sep	2004	–	jun	2006	
Programstyret	ble	etablert	for	å	stimulere	forskning	i	bygg-	og	anleggssektoren.		Norsk	Forskningsråd	
la	om	programstrukturen	i	2006	og	programstyret	ble	erstattet	av	andre	programmer.	
	
	

Frivillighetsarbeid	/	verv	
	
Kongsberg	Jazzfestival	
Styremedlem	/	nestleder	i	styret	
Okt	2008	–	Sep	2015	
	
Norges	Røde	Kors	
Innovasjonsastronaut	
Sep	2010	–	Jun	2011	
	
	

Utdannelse	
	
Arkitekthøgskolen	
1982	-	1988	
	
IFM	Westerdals	
1980	-	1982	
	
Yrkesskole	tømrerfag	
1979	-	1980	
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Utmerkelser	/	priser	/	publiseringer	/	utstillinger	
	
Har	gjennom	å	hatt	sentrale	posisjoner	gjennom	20	år	på	Snøhetta	mottatt	mange	priser	og	
utmerkelser	på	vegne	av	selskapet.		Gjennom	samme	selskap	har	jeg	også	vært	med	på	flere	
utstillinger	og	publiseringer.	
	
Har	også	drevet	en	utstrakt	forelesningsaktivitet	både	nasjonalt	og	internasjonalt	knyttet	til	Snøhetta	
prosjekter,	men	også	ledelse,	kreativitet,	strategi,	organisasjon	etc.	
	
	

Referanser	
	
Kjetil	Trædal	Thorsen	 mobil:	913	68	953	(tidligere	arbeidsgiver	og	partner)	
Karl	Otto	Ellefsen		 mobil:	957	47	436	(tidligere	rektor	ved	AHO)	
Rina	Brunsell	Harsvik		 mobil:	918	39	602	(tidligere	styreleder	ved	AHO)	
Tarald	Lundevall			 mobil:	916	23	038	(tidligere	arbeidsgiver	og	kollega)	
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Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole på universitetsnivå og en ledende, internasjonal arkitektur- og 
designskole som gir utdanning innen arkitektur, urbanisme, landskapsarkitektur og industridesign. 

AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus, og arbeider med formgiving i alle skalaer; gjenstander, bygninger, by- og landskapsforming. 
AHO er organisert i fire institutter, og har ca. 700 studenter og 145 ansatte. 

Rektor  
Om stillingen 

AHO søker en faglig sterk rektor med integritet og handlekraft. Rektor har det øverste ansvaret for skolens faglige og administrative 
virksomhet. For å lykkes må rektor være visjonær og inspirerende. Det legges vekt på at rektor har god organisasjonsforståelse, 
samarbeider og kommuniserer godt med ansatte, studenter, politisk ledelse og eksterne kontakter. 

Søkere bør ha kompetanse tilsvarende førstestilling, innenfor AHOs fagfelt. Som rektor for AHO representerer du en internasjonalt anerkjent 
utdannings- og forskningsinstitusjon, og får mulighet til å ta en synlig posisjon i den fagrelaterte samfunnsdebatten. 

Rektor har ansvar for å utvikle skolens faglige, forskningsmessige og utdanningspolitiske strategi, samt profilere skolen nasjonalt og 
internasjonalt. Rektor har ansvar for å utvikle velfungerende administrative tjenester og skape en positiv organisasjonskultur med et godt 
arbeidsmiljø for skolens studenter og ansatte. 

Øvrig informasjon

Stillingen er på åremål for en periode på fire år med mulighet for forlengelse i ytterligere fire år. 

Det er etablert en funksjonsbeskrivelse for rektorrollen. 

  

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. 

Søknad med CV, vitnemål og en beskrivelse av visjon for stillingen sendes sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge. 

Ønsker du opplysninger om stillingen kan du ta kontakt med AHOs styreleder Gunnar B. Kvaran på tlf: 99164298 eller e-post 
gb.kvaran@fearnleys.no. 

For mer informasjon om AHO vennligst se vår hjemmeside http://www.aho.no/. 

  

Søknadsfrist: 31 januar 2018 

Jobbnorge-ID: 145789, Søknadsfrist: 31.01.2018  
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18.04.2018 / Vedtakssaker Sak 24/18 AHO AHOs styre møte 1 

 

 

Vedtakssaker AHOs styre møte 

Sak 24/18 Tilsetting førsteamanuensis 

landskapsarkitektur 

 

 

    

 
Styret besluttet i sak 76/17 å utlyse stillingen som førsteamanuensis i landskapsarkitektur. Stillingen er lyst ut 
som en 100% åremålsstilling for fire år 
 
Stillingen ble utlyst med søknadsfrist 19.12.17. Det var ved søknadsfristens utløp 7 søkere til stillingen; 5 
kvinner og 2 menn. 

En bedømmelseskomité ble oppnevnt på rektors fullmakt 08.02.18, og har bestått av  

 Professor Alf Haukeland, Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo 

 Professor Jenny B. Osuldsen, NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 

 Professor Thomas Juel Clemmensen UiT Norges arktiske universitet – Kunstakademiet 
 
Bedømmelseskomiteen leverte sin innstilling 15.03.18, der 3 av søkerne ble funnet kvalifiserte for stillingen, og 
rangert i prioritert rekkefølge. 
 
Institutt for urbanisme og landskap opprettet et innstillingsutvalg som har bestått av 
 

 Marianne Skjulhaug, instituttleder 

 Peter Hemmersam, professor 

 Lisbet Harboe, førsteamanuensis 
Cathrine Følstad, HR-rådgiver deltok på 2 av intervjuene grunnet inhabilitet/interne søkere. 
 
De tre kandidatene som ble funnet kvalifiserte av bedømmelseskomiteen, ble alle intervjuet 05.04.18. 
Innstillingsutvalget har innstilt kandidatene i følgende rekkefølger: 

1. Hanne Bat Finke 
2. Elisabeth Sjødahl  
3. Giambattista Zaccariotto 

 
 

 
Forslag til vedtak: 
 
Hanne Bat Finke tilsettes som førsteamanuensis i landskapsarkitektur for en åremålsperiode på 4 år. Dersom 
Finke takker nei til stillingen, går tilbudet til Elisabeth Sjødahl. 

Dato 18.04.2018 

Saksbehandler Cathrine Følstad 

Arkivnummer 17/00957-2  

Vedlegg:  Offentlig søkerliste for førsteamanuensis i landskapsarkitektur 

Utlysning - Jobbnorge annonse.pdf 

CV Hanne Bat Finke 

CV Elisabeth Sjödahl 

Innstilling 

Bedømmelseskomiteens rapport 1 aman AHO 
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Offentlig søkerliste 
142531 - Førsteamanuensis i landskapsarkitektur 

 

ID Navn Alder Nåværende stilling Kommune Kjønn

1 Anne Margrethe 
Tibballs 

36 Landskapsarkitekt Oslo Kvinne 

2 thomas wiesner 61 professsor DAV/APP Bergen Arkitekthøjskole københavn Mann 

3 Elzelina van Melle 34 Selvstændig Landskabsarkitekt og underviser København Kvinne 

4 Elisabeth Sjödahl 43 Førsteamenuensis og partner i Worksonland Arkitektur og Landskap AS Bærum Kvinne 

5 Giambattista 
Zaccariotto 

48 Asplan Viak landscape architecture; associate professor in landscape architecture at AHO 
Oslo and visiting professor at IUAV Venezia. 

Oslo Mann 

6 Patrycja Perkiewicz 32 unemployed Oslo Kvinne 

7 Hanne Bat 118 Kvinne 

Offentlig søkerliste - Generert fra Jobbnorge.no den 9. april 2018 kl. 12:54 Side 1 / 1
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Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole på universitetsnivå og en ledende, internasjonal arkitektur- og 
designskole som gir utdanning innen arkitektur, urbanisme, landskapsarkitektur og industridesign. AHOs kunnskapsfelt har formgiving som 
fokus, og arbeider med formgiving i alle skalaer; gjenstander, bygninger, by- og landskapsforming. AHO er organisert i fire institutter, og har 
ca. 700 studenter og 145 ansatte. 

Institutt for urbanisme og landskap har en flerfaglig innfallsvinkel til urbanisme og landskapsarkitektur. Gjennom forskning og undervisning 
vektlegges en helhetlig forståelse av prosesser og omdanning av byer, tettsteder og territorier, utvikling av kunnskap for å kunne gripe inn i 
og styre disse prosessene samt ferdigheter i å formgi bystrukturer og landskap. Instituttet har en internasjonal profil og samarbeider med et 
etablert nettverk av partnere innen praksis, undervisning og forskning. Undervisningen omfatter Master i Arkitektur, Master i 
Landskapsarkitektur, Master i Urbanisme samt AHOs Phd-program. 

Førsteamanuensis i landskapsarkitektur  
Det lyses ut en fireårig 100% åremålsstilling som førsteamanuensis i landskapsarkitektur. 

Høsten 2018 er det oppstart av et nytt 5-årig masterprogram i landskapsarkitektur ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. 
Studieprogrammet gjennomføres i samarbeid med Universitetet i Tromsø, og har 20 studieplasser. I den anledning søker vi etter en 
engasjert landskapsarkitekt som med inspirasjonsevne og kraft skal ta ansvar for å bygge det faglige grunnlaget for førsteårsstudenter i 
landskapsarkitektur. 

Vi søker en formsikker landskapsarkitekt med erfaring med og interesse for undervisning, samt meritert praksiserfaring. Undervisningen 
foregår på norsk og det stilles krav til skandinaviske språkferdigheter. Personen vil være kursansvarlig for det første studieåret av 
programmet. 

Det første året i programmet er en introduksjon til landskapsarkitekturfaget med spesiell fokus på formgivning. Undervisningen er 
studiobasert. Kontakten mellom lærere og studenter foregår på tomannshånd, 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 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 til kunnskapsproduksjon 
knyttet til studieprogrammet. 

Kvalifikasjoner: 

Personen vi søker har 

� Master i landskapsarkitektur eller tilsvarende  
� Solid erfaring fra relevant og meritert praksis med spesiell vekt på den kunstneriske dimensjonen i landskapsarkitektur  
� Gjerne erfaring med å initiere, lede eller bedrive forsknings- eller faglig utviklingsprosjekter  
� Beherske et skandinavisk språk  
� Gode resultater fra undervisning  
� Erfaring med å bygge fagmiljø og internasjonale nettverk  

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 et kunstnerisk grunnlag, men akademisk erfaring 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 1011 førsteamanuensis, årslønn kr 569 000 - 704 800 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 via våre hjemmesider eller jobbnorge.no: 

� 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  

Generert fra Jobbnorge.no den 27. september 2017 kl. 17:14 Side 1 / 2
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� En redegjørelse for egen læringsfilosofi  

For statlige virksomheter er det 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 er 19.12.17 

Jobbnorge-ID: 142531, Søknadsfrist: 19.12.2017  

Generert fra Jobbnorge.no den 27. september 2017 kl. 17:14 Side 2 / 2
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CV 
 
 
Persondata 
 
Navn Hanne Bat Finke,  
 Arkitekt MAA, MDL 
 
Født 05.02.1967 
 
Funktion Indehaver af HanneBatLandskab aps,  Ph.d.-ansættelse på Center for  
                                       Landdistriktsforskning, SDU 
 
Uddannelse 
1985 Student fra Nakskov Gymnasium 
1996 Cand. Arch.fra Kunstakademiets Arkitektskole, Institut fra By- og 

landskabsplanlægning, Landskabsafdelingen 
2013-2107                      Ph.d.-uddannelsen på Samfundsvidenskabeligt fakultet, Center for 

Landdistriktsforskning, SDU 
 
Sprog Modersmål Dansk, Svensk mundtligt (flydende), Norsk mundtligt (flydende) 

Engelsk skriftligt og mundtligt (ekspertniveau), Tysk skriftligt og mundtligt 
(flydende), Fransk skriftligt og mundtligt (rutineret) 
  

                 
 
Professionel erfaring 
 
2013-2017  Ph.d.-projektet Emerging landscape businesses:performing af new rur(e)ality  
 er medfinancieret af daværende By, Bolig og Landdistrikter, nuværende  
 Erhvervsministerium. Gennem de sidste 3 år, har jeg haft periodevis  
 arbejdsplads i ministeriet, hvor jeg har formidlet egne forskningsresultater  
 omkring potentialer og barrierer for erhvervsudvikling i landdistrikterne, herunder  
 med fokus på planlovens rammebetingelser. Derudover har jeg medvirket ved  
 udarbejdelse af flere  forskningsrapporter om landdistriktsudvikling for CLF.   
 Deltagelse i Sommerhøjskolen LIV & LAND om fremtidens landsbyer, Ryslinge Højskole  
 i samarbejde med daværende By, Bolig og Landdistrikter. 
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2011-2017            HanneBatLandskab aps 
                                      Opgaver med fokus på udvikling og formidling af det fysiske og æstetiske miljøs   
 betydning i samfundsudviklingen, herunder relationer mellem det åbne land og  
 byudvikling. Opgave for Statens Kunstfond om kunstens betydning i det åbne  
                                       land. Oplæg og formidling for kommuner, By, Bolig og Landdistrikter samt  
 Naturstyelsen om  planlægning og forvaltning med fokus på sammenhængen  
 mellem byerne og landskabet 
 
2002-2011                     Stifter og  Partner i  LAND+,   

Opgaver indenfor landskabsplanlægning, byrumsopgaver, parkanlæg, planlægning og 
havneomdannelser, friarealer til kontor- og erhvervsbyggeri,  bevægelse og sundhed, 
sygehuskonkurrencer i – derudover løbende deltagelse i arkitektkonkurrencer. www.landplus.dk 

 
2001-2002                   Ansat hos S&I Arkitekter (nuværende Creo arkitekter as) i Odense 

Ansat som chefarkitekt på tegnestuens landskabsafdeling med fagligt og 
økonomisk ansvar for afdelingen.  

 
 
1996-2001 Odense Kommune. Ansat på udviklingskontor i Odense Kommune, Park- og 

Vejafdelingen som projektansvarlig for alle tværgående udviklingsopgaver, 
herunder budgetlægning, koordinering af rammeplanlægning i samarbejde med 
daværende Fyns AMT, byplanlægning-, anlægs- og driftsopgaver samt udvikling 
af en grøn og trafiksikker by. Projek på eksternt pilotprojekt om udvikling af 
skovpolitik  og indpasning af byområder  i samarbejde med Naturstyrelsen.      

 
Uddybning af  referencer (Se portefølje) 
 
 HanneBatLandskab: 
2017 Konsulent for Bramstrup Gods, udvikling af grusgrav kunstnerisk bearbejdning  
  "Museum Earth"  
 
2017 Konsulent for Dansk Kyst- og Naturturisme, under acceleratorprogrammet   
                                        CampVækst i samarbejde med  Eibe management  consult. Oplæg og  
 workshops om rammebetingelser, planlovsændringer og  
 landskabets betydning for kystturisme. 1:1 individuel rådgivning. 
 
2016 Have til Leviathan, haveanlæg ved Lundbeckfonden til skulptur af billedhugger   
 Morten Stræde     
   
2015-2017 Udpeget af Statens Kunstfond til udarbejdelse af et landskabskunstnerisk værk,   
 der kan sætte fokus på  kunstens betydning i det åbne landskab. Værket indviet   
 august 2017 
 
2015 Medvirkende som ekspert i film for Københavns Kommune om udviklingen af en   
 ny parkpolitik og et ændret æstetisk blik på driften af grønne områder  
 
2013-2107 Bygherrerådgiver for Hverringe Gods, afvikling af indbudt arkitektkonkurrence  
 og udarbejdelse af landskabsplan for nyt campingkoncept med udnyttelse af  
 arealer indenfor strandbeskyttelseslinien, i samarbejde med Naturstyrelsen og  
 Kertmeminde Kommune. 
 
2012-2014 Konsulent for Naturstyrelsen, projekter knyttet til facilitering af   
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 besøgssteder i det åbne land.  
 
2012-2103 Bygherrerådgiver for udvikling af koncept for turistpolitisk indsats "Kieler  
 Wanderweg", projektskitsering og borgerinddragelse i Kiel i samarbejde med Zastrow  
 Architekten, Kiel. 
 
2011-2014 Vinder af totalentreprisekonkurrence om en udbygning af retspsykiatrisk hospital i Middelfart 
 i team med 5E BYG, CREO arkitekter, RAVN arkitkekter og COWI for Region Syddanmark. Masterplan,  
 bebyggelsesplan, grønne områder,sikrede gårdrum samt  vejanlæg og parkering.  
 Tegnestuen stod for brugerinddragelse, projektering og byggeledelse. 
 
2010-2013 Udvikling sundhedspolitik, udivkling og anlæg af motions- og danseoaser i Korsør,  
 Skælskør og Slagelse med inddragelse af foreninger, børn, unge og ældre.  
 
2012 Konkurrenceteam med SHL og Moe&Brødsgaard i konkurrencen om udbygningen af Rigshospitalet.  
 Bebyggelsesplan, udarbejdelse af friarealkoncept, trafik og parkering. 
 
2011-2013 Vinder af Realdania kampagnen Den gode omvej. Projektering og anlæg af   
                                       Sidesporet, et bevægelsesområde ved stationen i Nørre Aaby. Modtager af   
                                       Middelfart Kommunes Arkitekturpris 2014. 
 
 
    
 LAND + landskabsarkitketer aps 
 
2009-2010 Renovering af parkanlæg til Ribe Kunstmuseum, i samarbejde med Billedkunstner  
 Per Kirkeby, financieret af Carlsbergfondet.  
 
2010 Teamdeltager med 3XN og Alectia ved konkurrenceforslag for nyt OUH,  
  Odense. Ansvar for masterplan, infrastruktur og grønne friarealer. 
 
2006-2009  Landskabsanalyse og medudvikler af nyt forreningskoncept for Hverringe Gods og  
  landskab, herunder udarbejdelse af tilgængelighedsanalyse og koncept for campingpladsen  
  Camp Hverringe. Dilaogmøder med kultursytrelsen, naturstyrelsen og  
  kerteminde kommune. 
 
2007-2010  Renovering af Slagelse Lystanlæg, bypark på 6 ha. Herunder borgerinddragelse og politisk  
  implementering af politik forgrønne områder og  borgersundhed. 
 
 
2007  Vinder af arkitektkonkurrencen "Kulturmaskinen" - anlæg af multifunktionelt  
  byrum ved Brandts Klædefabrik, Odense. Udformning af plads med mobilt byinventar 
 
2007  Bygherrerådgiver for Svendborg Kommune ifm. afvikling af byplankonkurrencen Tankefuld. 

 Med arbejdsplads  i Svendborg Kommunes Plan- og Kulturafdeling varetogedes rollen som  
  kontaktperson, møder med interessenter og Amt, samt mødeledelse ved ved konkurrencebedøm- 
  melsen med deltagelse af interessenter og byråd. 
 
2006  Udvalgt til parallelopdrag i Kbh´s kommune til projektet "Enkelt&billigt",  forslag til en  
  midlertidig løsning af saneringsmodne gaderum  på Amager . Borgerinddragelse   og projekt 
 .Tegnestuen udviklede et modulkoncept til midlertidig trafiksanering, cykelstativer  og  
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 forskønnelse med indtænkning af gadelaug  til drift og vedligehold af plantekasser. 
 

2006  Bygherrerådgiver med arbejdsplads i Svendborg Kommune ifm. byudivklingsområdet 
  Tankefuld, ifm. bedømmelse af arkitektkonkurrence, granskning af naturbeskyttelsesinteresser,  
  koordinering afplangrundlag og  interessentinddragelse. 
 
2002-2005  Havneomdannelse Svendborg Havn og banearealer. Bygherrerådgiver ifm. 
  borger- og interessentinddragelse og fagworkshops. Udarbejdelse af masterplan, rammelokalplan. 
 

 
2003-2006  Udarbejdelse af projektforslag og udførelse af ny offentlig havnepromenade   
  og  friarealer i Middelfart ,  herunder politisk fremlæggelse, borgerinddragelse, projektering og  
  udførelse.  Middelfart modtog byplanprisen for bl.a. havneomdannelsen. 
 
2002-2006.  Initiativtager til manifest-projekt for Rigshospitalet, anlæg af RigetS Have -fokus på  
   betyningen af grønne friarealers betydning for sundheden. I samarbejde med direktionen på   
  Link til DR, P1: http://www.dr.dk/P1/Sundhed/Udsendelser/2009/09/09112108.htm 
 
2003-2005 Vinder af Realdania konkurrencen Bedre Byrum, med forslaget   
                                        om et multifunktionel parkeringsplads i Ringe. Anlagt 2004-5. 
  
2001-2002             Ansættelse hos S&I arkitekter: Initiativtager til projektet "Klap giraffen", et debatoplæg til  
              Odense Byråd  om muligheder for omdannelse af Odense Havn i samarbejder med investorer og 
              interessenter. 
                                       
     
1996-2001            Ansættelse Odense Kommune - udviklingskontoret:  
             Projektleder og ansvarlig for adskillige udviklingsopgaver omkring havneomdannelse,  
             skovrejsningkvarterplaner og byudvikling samt udarbejdelse af politikker for belægninger og  
             designmanual. Ansvarlig for budgetlægning og politiske indstillinger. Fremlæggelser for byråd.   
                                        Koordinering med amtsplanlægning. Projektudvikler  ifm. udvikling af kvarterplanlægning for  
                                        Odense bymidte,  modtager af byplanprisen. Initiativtager til manifestprojekt om børns leg i  
                                        bymidten "Byen leger", iværksat i samarbejde med Odense Pædagogseminariu, Fynbus, Politiet og  
                                        støttet af Kulturministeriet. 
     
 
Undervisning                 
 
 
2018-2022 Tilknyttet Censorkorpset på Arkitektskolerne i Danmark 
 
2015-2018     Tilknyttet Censorkorpset på Geovidenskab, landskabsarkitektur, KU 
 
2014-2016  Forelæsninger og vejleder på Sociologi og kulturanalyse, SDU 
 Fagkoordinator og eksamination på Miljø- og Ressourcemanagement, SDU 
 
2004-2017 Ad hoc forelæsninger på SLU, Alnarp, Oslo Arkitekthøgskole, Geovidenskab KU,  
 Universiteter i Athen og  Pafos, landskabsarkitektur. 
 
 
Bestyrelser, rådsarbejde og tillidsposter 
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2003-2017 Fagdommeropgaver for Akademisk Arkitektforening 
  
2011-2015                       Udpeget til medlem og formand for Odense Billedkunstråd 
 
2011-2018 Udpeget til medlem af  og formand for Akademirådets landskabsudvalg   
 (se udtalelser på  http://www.akademiraadet.dk/index.php?id=216 
 
2009-2010 Repræsentant i bypolitisk råd under  By- og Landskabsstyrelsens debatmøder om moderne, 
 bæredygtige byer,(Forberedelse af debatoplæg til miljøministeriet) 
 
2007-2010 Repræsentant for DL i Det Rådgivende Udvalg på KU-life(Nuværende 

Geovidenskab) 
 
2007-2010                      Valgt til formand for Foreningen af Danske Landskabsarkitekter 

 
2004-2010 Bestyrelsesmedlem i Foreningen af Danske Landskabsarkitekter 
 
 
 
 
 
Debat, arrangementer og foredrag 
 
2017           Oplæg om arkitektonisk indpasning af energianlæg ived konference om Solenergi i  

           byplanlægningen, Copenhagen International School  

 
2017 Foredrag om opstilling af havvindmøller ifm. borgerhøring i Vesterhav Syd 
 
2016 Arrangør af   Mobil-event på Folkemødet for Akademiraadets Landskabsudvalg -  
 `Landskabsbordet´ - diskussioner om natur-kulturbegrebet. 
 
2016 Paneldebatdeltager i Dansk Arkitektur Centers  debat om planloven og  
 erhvervsudvikling på Folkemødet 
 
2016 Le Notre 2016: Keynote speaker og workshopleder ved konference og workshop  
 om landdistriktsudvikling 
  file:///E:/Konferencer/LLF-2016-Programme-16-20-March_Pafos_2-3-2016_13.3.pdf 
 
2015 Oplæg til kommunernes landsforening om forvaltning af planloven i det åben landskab 
 
2015 Tilrettelægger af symposiet Udfrodringer af Danmarkskortet på Charlottenborg,   
  for Akademiriaadets Landskabsudvalg 
 
2015 Paneldeltager i Bygningskulturens Hus om en erhvervsudvikling og planloven med deltagelse  
 af daværende erhvervsminister Troels Lund Poulsen, Landdistrikternes Fællesråd 
 og DN. 
 
2009 Initiativtager og udvikler af Symposium på Bramstrup Gods 2009 ”Se landskabet”    
 – er vi gode nok til at se, forstå og forvalte landskabet? I samarbejde med Naturstyrelsen, Kommunale  
 Park- og Naturforvaltere og Arkitektforeningen. 
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  (En ”lightudgave” afholdtes i Arkitekternes Hus den 13.november 2009) 
 
2007-9 Oplægsholder og debatpanelsdeltager ved flere sundhedskonferencer i Danmark, 
 Sverige og Norge 2006-9,grønne konferencer samt højskoler.  
 
2006 Initiativtager og medarrangør af Symposiet ”Landskaber i flæng” – afviklet af DL i Bygningskulturens  
 Hus, Kbh 
 
 
Løbende kronikker og artikler til dagspressen og tidsskrifter, løbende interviews i radio og TV. 
 
2016  Interview om festivaler ifm. Roskilde Festival 
 https://play.tv2.dk/programmer/magasiner/serier/kulturen-paa-news/kulturen-paa-roskilde-290616--del-2-118110/ 
 
 
2015 TV2-indslag om havvindmøller 
 https://www.tvmidtvest.dk/node/22506 
 
2007 Interview P1 om Rigets Have  
 
2006 Interview i Natursyn på P1 om Rigshospitalets have, anlagt som manifestprojekt 
 
 http://www.dr.dk/CMS/ARKIVP1/default.drxml?*UR=Natursyn/Udsendelser/2007/08/13112918.htmtrace=rt3 
 
Konferencedeltagelse med paper presentation  og PhD-kurser ifm. PhD - Tildelte ECTS point ialt 30 
 
Le Notre 2016:  file:///E:/Konferencer/LLF-2016-Programme-16-20-March_Pafos_2-3-2016_13.3.pdf 
 
 

KurserOpfyldt: Ja 
Dansk kursustitel: Case Study Methodology ECTS: 2 Eksamensdato

: 
07-03-
2014

Engelsk 
kursustitel: 

Case Study Methodology Resultat:  Godkendt: Ja

Kursussted: Roskilde Universitet Merit: Ne
j 

  

Dansk kursustitel: Publishing in International Journals ECTS: 2 Eksamensdato
: 

11-10-
2013

Engelsk 
kursustitel: 

Publishing in International Journals Resultat:  Godkendt: Ja

Kursussted: Syddansk Universitet Merit: Ne
j 

  

Dansk kursustitel: Nordic Ruralities: Crisis and Resilience (Conference) ECTS: 2 Eksamensdato
: 

14-09-
2016

Engelsk 
kursustitel: 

Nordic Ruralities: Crisis and Resilience (Conference) Resultat:  Godkendt: Ja

Kursussted: University of Akureyri, Iceland Merit: Ne
j 

  

Dansk kursustitel: Mixed Methods Research: Theory and practice ECTS: 5 Eksamensdato 19-02-
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: 2015
Engelsk 
kursustitel: 

Mixed Methods Research: Theory and practice Resultat:  Godkendt: Ja

Kursussted: Aalborg Universitet Merit: Ne
j 

  

Dansk kursustitel: Le Notre Landscape Forum ECTS: 2 Eksamensdato
: 

20-03-
2016

Engelsk 
kursustitel: 

Le Notre Landscape Forum Resultat:  Godkendt: Ja

Kursussted: Le Notre Institute Merit: Ne
j 

  

Dansk kursustitel: The XXVI European Society for Rural Sociology ECTS: 2 Eksamensdato
: 

21-08-
2015

Engelsk 
kursustitel: 

The XXVI European Society for Rural Sociology Resultat:  Godkendt: Ja

Kursussted: ESRS 2015, Aberdeen Merit: Ne
j 

  

Dansk kursustitel: Landscape - A Place of Cultivation ECTS: 2 Eksamensdato
: 

23-09-
2014

Engelsk 
kursustitel: 

Landscape - A Place of Cultivation Resultat:  Godkendt: Ja

Kursussted: ECLAS Merit: Ne
j 

  

Dansk kursustitel: Constructing Critisism ECTS: 3 Eksamensdato
: 

26-08-
2016

Engelsk 
kursustitel: 

Constructing Critisism Resultat:  Godkendt: Ja

Kursussted: KU Merit: Ne
j 

  

Dansk kursustitel: International Conference: Meanings of the Rural ECTS: 2 Eksamensdato
: 

29-09-
2015

Engelsk 
kursustitel: 

International Conference: Meanings of the Rural Resultat:  Godkendt: Ja

Kursussted: University of Averio, Portugal Merit: Ne
j 

  

Dansk kursustitel: Publish or Perish: Preparing, writing and reviewing business 
research 

ECTS: 5 Eksamensdato
: 

30-09-
2014

Engelsk 
kursustitel: 

Publish or Perish: Preparing, writing and reviewing business 
research 

Resultat:  Godkendt: Ja

Kursussted: DOME Merit: Ne
j 

  

Dansk kursustitel: Towards material pragmatism? Design, Embodiment and 
Affordance

ECTS: 3 Eksamensdato
: 

31-03-
2015

Engelsk 
kursustitel: 

Towards material pragmatism? Design, Embodiment and 
Affordance

Resultat:  Godkendt: Ja

Kursussted: Aalborg Universitet Merit: Ne
j 
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UTDANNING 

 

2015-09 -  Arkitektur og Design Høgskolen Oslo - PhD stipendiat  

2015-09 - 2016-06  Arkitektur og Design Høgskolen Oslo - PhD 
Forskningsutdanning  

2006-10 - 2011-11  Universidad Politecnica de Catalunya, UPC - 
Landskapsarkitekt  

2011-03 - 2011-09  ACMA, Milano - Master Landskapsarkitektur  

2008-01 - 2008-12  UPV Valencia - Masterkurs Urbanism  

2002-01 - 2002-06  Kunstakademie UPV, Valencia - Art and Cityscape 
Masterkurs  

1998-10 - 2000-06  École d´Architecture de la Ville et des Territoires - Arkitekt  

1994-10 - 1998-06  École d´Architecture de Paris la Défense - Arkitekt  

1996-10 - 1997-06  Technical University of Dresden, TU Dresden - Arkitekt 
Utveksling  

1990-08 - 1993-06  Västergårdsgymnasiet - Bac. Naturvitenskap  
YRKESERFARING 

 

2012-08 -  AHO - Førstemanenuensis og PhD  

2009-01 -  Worksonland Arkitektur og Landskap AS - Leder  

2005-08 - 2012-05  Arkitekthøgskolen CEU Herrera, Valencia - Lærer  

2005-11 - 2008-09  Tekniske Universitet i Valencia - Lærer  

2000-10 - 2005-01  White Arkitekter Stockholm - Arkitekt  

2000-10 - 2001-12  KTH Stockholm - Lærerassistent  
VERV 

 

2014-10 -  Europan Verv: Styremedlem  

2016-09 - 2017-06  AHO Verv: Styremedlem  

2015-10 - 2016-10  AHO Verv: Forsknings Utvalget  
KURS 

 

2014-10  Norsk reguleringsplanlegging (TEKNA), Vann i urban miljø 
(NLA) etc.  

SPRÅK 

 

Svensk  Muntlig: Morsmål Skriftlig: Morsmål  

Engelsk  Muntlig: Flytende Skriftlig: Flytende  
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Spansk  Muntlig: Flytende Skriftlig: Flytende  

Fransk  Muntlig: Flytende Skriftlig: Flytende  

Norsk - bokmål  Muntlig: Flytende Skriftlig: Flytende  

Tysk  Muntlig: Grunnleggende kunnskaper Skriftlig: 
Grunnleggende kunnskaper  

Italiensk  Muntlig: Grunnleggende kunnskaper Skriftlig: 
Grunnleggende kunnskaper  
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Innstilling – Fireårig 100% åremålsstilling som førsteamanuensis i 

landskapsarkitektur 

09.04.2018 

 

 

D. 15. mars 2018 konkluderte den nedsatte eksterne bedømmelseskomite, 

bestående av Professor Alf Haukeland (AHO), Professor Jenny B. 

Osuldsen (NMBU) og Professor Thomas Juel Clemmensen (UiT), at 

følgende ansøkere var kvalifisert for stillingen (I rangert 

rekkefølge): 

 

1. Elizabeth Sjödahl  
2. Hanne Bat Finke 
3. Giambattista Zaccariotto 

 

Bedømmelseskomiteen anbefalte at alle de tre kvalifiserte søkere 

skulle inviteres til intervju.  

 

D. 5. april gjennomførte en innstillingskomite intervjuer med de tre 

kandidater. Komiteen bestod av Instituttleder Marianne Skjulhaug, 

Førsteamanuensis Lisbet Harboe og Professor Peter Hemmersam. Rådgiver 

Cathrine Følstad fra Personal og organisasjon deltok også i 

intervjuene av de to interne kandidater (Sjödahl og Zaccariotto) for 

å sikre en likeverdig vurdering av ansøkerne. Hemmersam deltok ikke 

på intervjuet av Sjödahl, da han fungerer som hennes PhD-veileder. 

 

Efter intervjuer og ytterligere referansesjekk velger komiteen å 

innstille de tre kandidater i følgende rekkefølge:  

 

1. Hanne Bat Finke 
2. Elizabeth Sjødahl  
3. Giambattista Zaccariotto 

 

Avviket fra bedømmelseskomiteens rangering skyldes opplysninger og 

avklaringer av kandidatenes profil som fremkom i intervjuet, og som 

peker på deres egnethet i forhold til den konkrete stilling som 

ansvarlig for undervisningen på første studieår i den nye Master i 

landskapsarkitektur som starter opp høsten 2018. Dette utdypes 

nedenfor. 

 

 

Hanne Bat Finke  
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Hanne Bat Finke leverte en velskrevet søknad som best av de tre 

ansøkere redegjorde for eksplisitte visjoner vedrørende 

grunnutdannelsen i landskapsarkitektur. Dette blev ytterligere 

utdypet i intervjuet.  

 

Hun er landskapsarkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole i 

København og er i ferd med å avslutte en PhD fra Center for 

Landdistriksforskning på Syddansk Universitet. Disputas er planlagt 

til høst 2018. Hanne Bat Finke bar bred landskapsarkitektfaglig 

erfaring, gode designkvalifikasjoner og praktisk erfaring med en bred 

vifte af projekter der spænder fra detaljeprojektering til 

landskabsanalyser og akademiske udredninger om regionale 

landskabsforhold. Hun har i dag egen praksis i Danmark.  

 

Hun har begrenset undervisningserfaring innen landskapsarkitektur i 

akademitradisjonen, men har fungert som kritiker, foreleser og 

sensor, samt undervist på internasjonale workshops. Hun har flere års 

erfaring som underviser i kultursosiologi. Hun har bred fagpolitisk 

erfaring fra diverse danske og internasjonale faglige arenaer og 

organisasjoner. 

 

Hun er motivert av muligheten av at se landskapsarkitekturen fra både 

et kunstnerisk perspektiv og fra et samfunn og natur perspektiv. For 

studiet ser hun behov for undervisning av en konvensjonell estetisk 

og kunstnerisk landskapsfaglig basiskunnskap. Hun benytter selv 

tegning og fotografering i designprocessen og ser introduktionen og 

kultiveringen af diverse designmedier som væsentlig i undervisningen 

på første år.  

 

Hendes akademiske profil knytter sig til landskapsforståelse og 

regionale forhold. Denne kompetanse vil supplere instituttets 

eksisterende forskning, og kan på god måte støtte 

undervisningen. Forskningsmessig har hun fokus på landskapssosiologi 

og den estetiske dimensjon av by-land problematikker, hvilket kan 

utvikles og fungere som input i undervisningen. Hun ser selv en 

tydelig kontinuitet mellom forskning og undervisningen.   

 

Hun er motivert for å flytte til Oslo i forbindelse med stillingen og 

er klar til at begynne med kort frist.  

 

Komiteen finner at hun, i forhold til de andre ansøkere, har en 

vesentlig bredere faglig profil og større faglig modenhet som 

vurderes å være vesentlig i rollen som ansvarlig for det første 

studieår på landskapsarkitekturstudiet. Dette er blant andet tydelig 

i hendes gjennomtenkte og tydelige holdning til innhold, profil og 
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pedagogikk for studiet. Hun er også tydeligere forankret i den 

nordiske landskaps- og undervisningstradisjon end de øvrige 

kandidater, hvilket vurderes å være vesentlig for den faglige 

profilering av den nye utdanning. 

 

 

Elisabeth Sjõdahl 

 

Sjödahl har bred praksiserfaring og har egen praksis. Hun er utdannet 

ved en rekke europeiske arkitektskoler, har flere års 

undervisningserfaring og har undervist på AHO siden 2012.  

 

Sjödahl leverte en kortfattet søknad, som ikke i detaljer redegjorde 

for hennes visjon for undervisningen. I intervjuet angir hun at hun 

at motivasjonen for å undervise på første året er å møte de nye og 

åpne studentene og gi dem basiskunnskaper. Hun trekker fram samarbeid 

med andre fagmiljøer på skolen og en faglig forankring på AHO som 

vesentlig for førsteårs-undervisningen. Samtidig som den har som 

formål å utvikle basiskunnskaper og faglig trygghet. Det er viktig 

både for studentgruppen og fagmiljøet og se arkitektur, 

landskapsarkitektur og urbanisme sammen og dermed skape et felles 

fagmiljø. Hun framhever at landskapsmaterialene inngår i en kontekst 

ikke minst klimatisk. Endelig peker hun på at en forståelse av de 

større sammenhengende og bærekraftperspektivet vil være viktige 

kunnskap som disse studentene tar med seg ut av studiet. 

 

Hun er pt. i gang med et PhD-studie ved Institutt for urbanisme og 

landskap. Planen er å ha ferdig et utkast av avhandlingen som kan 

sendes til reader i slutten av juni og hun sikter mot disputas høsten 

2019. Hun arbeider gjerne videre med avhandlingens tema om vann og 

landskapsarkitektur i undervisningen. I den foreliggende studieplan 

bliver dette felt dekket på studiets andet år, og hun angir at være 

interessert i en stilling på andre året når det blir aktuelt.  

 

Komiteen finner at Sjödahl er en aktuell kandidat til stillingen. 

Hendes faglige kompetanse innen vann i planlegning og regionale 

systemer er primært relevant på studiets andre år. 

 

 

Giambattista Zaccariotto 

 

Zaccariotto har master og PhD fra universitetet i Venezia. Han har 

internasjonal og norsk praksiserfaring innen urbanisme og 

landskapsarkitektur og har undervist på masterprogrammet i 
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landskapsarkitektur på AHO og UiT i flere år. Han er godt bevandret 

innen det internasjonale landskapsurbanismefelt og har særlig fokus 

på vannsystemer i planlegning og byutvikling.  

 

Hans ansøkning sier noe generelt om hans pedagogiske visjon, men han 

angiver i intervjuet at han er motivert for undervisning på første 

studieår og at han ser oppgaven som primært rettet mod at får 

studentene til å forstå landskapet som grunnpremiss og integrert 

aspekt i byutviklingen. Det betyr at han ser 

landskapsarkitekturundervisningen som grunnleggende tverrfaglig med 

skala som en grunnpremiss for studier og praksis. Dette er en sentral 

dimensjon som han mener går igen på alle niveauer af undervisningen. 

Undervisningen i landskapsarkitektur på AHO  bør også, ifølge ham, 

baseres på at inngå i europeiske nettverk av tilsvarende 

utdanninger.  Hans forskningsmessige interesse retter seg i særlig 

grad mot ‘bufferzonen’ mellom urbanisme og landskap. Dette kan blant 

andet konkretiseres som komparative studier av regionale økologiske 

og urbane systemer, og han ser at dette perspektiv vil kunne bidra 

til at etablere et pedagogisk blikk som er relevant for 

grunnundervisningen.   

 

Innstillingskomiteen finner at Zaccariotto har få spesifikke tanker 

om innhold og pedagogisk profil for undervisningen på studiets første 

år. Der er for eksempel ikke klart hvordan han ser på forholdet 

mellom landskapsfagets designpraksis og undervisningen.   

 

Komiteen mener han har en avansert tilgang til sammenhengen mellom 

urbanisme og landskapsarkitektur, men at dette først og fremst er 

vesentlig for mere avanserte studenter. Hans entydige 

landskapsurbanistiske og pedagogiske profil gjør ham til dem minst 

egnet til denne konkrete stilling for førsteårsstudenter. Til tross 

for at han viser god norsk språkkompetanse, stiller komiteen dog 

spørsmålstegn ved hans evne til at gjennomføre undervisning på norsk.  
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Denne filen er unntatt offentlighet.

 
 Tittel: Bedømmelseskomiteens rapport 1 aman AHO 

 Tilgangskode: Unntatt offentlighet 

 Paragraf: Offl § 25 første ledd
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Vedtakssaker AHOs styre møte 

Sak 25/18 Revisjon av ph.d.-forskrift 

 

 

    

 
I januar 2018 vedtok Kunnskapsdepartementet å opprette en ny ph.d.-grad; ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid. 
For å uteksaminere ph.d.-kandidater i kunstnerisk utviklingsarbeid må det opprettes et eget ph.d.-program som 
skiller seg fra eventuelle allerede eksisterende akademiske ph.d.-program. Det er foreløpig ikke opprettet et slikt 
program innenfor AHOs fagfelt (arkitektur, landskapsarkitektur og design) ved noen institusjon i Norge. Det vil 
også være kostnadskrevende å etablere en slik grad på grunn av minimumskravene for ph.d.-programmer, og 
AHO vil ha for lite volum til å opprette et eget doktorgradsprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid. 
 
Mange av AHOs doktorgrader gjennomføres i spenningsfeltet mellom akademia, praksis og kunst, og det vil bli 
viktig å definere hvordan AHO skal forholde seg til skillet mellom en akademisk ph.d.-grad og en ph.d-grad i 
kunstnerisk utviklingsarbeid. 
 
Per i dag bruker ikke AHO hele handlingsrommet som ligger i den akademiske ph.d.-graden. I forbindelse med 
revisjon av ph.d.-forskriften i 2016 ble det diskutert om hvorvidt avhandlingsformatet skulle utvides slik at 
avhandlingens hoveddel kan bestå av noe annet en tekst. Forskningsutvalget (FU) valgte i 2016 ikke å fremme 
forslag om en slik utvidelse. Grunnen til at man ikke ønsket å åpne opp for en endring var flerhodet. Man ønsket 
at ph.d.-programmet skulle skille seg fra Programmet for kunstnerisk utvikling (PKU), og anså det som viktig at 
det akademiske elementet i form av produksjon av tekst var på plass og at det var viktig å holde på AHOs 
akademiske identitet i en tid hvor fusjon med andre mer kunstorienterte skoler ble utredet.  
 
Det har siden 2016 blitt klart at Kunnskapsdepartementet ønsker et skille mellom en akademisk og kunstnerisk 
doktorgrad, og at dette ikke kan kombineres i et felles doktorgradsprogram. I tillegg har det initierte samarbeidet 
om et felles ph.d.-program i kunstnerisk utvikling mellom NMH, KHiO og AHO falt sammen da KHiO vil 
opprette et eget ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid. 
 
Med bakgrunn i disse endrede forutsetningene anbefaler nå FU at det åpnes for at avhandlingens 
hovedkomponent kan bestå av en annen fremstillingsform. Dette vil ikke endre eller senke kravene til 
doktorgraden, men det vil gi en mulighet for å utforske fleksibiliteten i den akademiske doktorgraden. Det 
foreslåtte tillegget til AHOs ph.d.-forskrift er hentet fra UHRs veiledende retningslinjer for 
doktorgradsutdanning som er normgivende for alle norske UH-institusjoner som tilbyr doktorgradsutdanning. 

 

 
Forslag til vedtak: 
Styret vedtar revidering av ph.d.-forskrift som åpner for at avhandlingen kan bestå av andre fremstillingsformer 
enn tekst. 
 
Styret vedtar at følgende avsnitt blir lagt til § 10: 
«Avhandlingens hovedkomponent kan bestå av et nytt produkt eller en systematisert materialsamling eller ha en annen 

fremstillingsform (for eksempel lyd, bilde, video, elektroniske fremstillingsformer) der dens teoretiske og metodiske 

grunnlag ikke fremgår av produktet selv. I slike tilfeller skal avhandlingen, i tillegg til å fremstille selve produktet, ha en 

tilleggsdel. Tilleggsdelen skal være en skriftlig redegjørelse for problemstilling, valg av teori og metode og vurdering av 

resultatet i henhold til internasjonale standarder og faglig nivå innen fagområdet.»  
 

Dato 18.04.2018 

Saksbehandler Randi Stene 

Arkivnummer 18/00266-1  

Vedlegg:  Endring i forskrift 

Redegjørelse til FU i saken 

Vedtak fra FU 
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Styret ber om at det utarbeides retningslinjer, evalueringskriterier og et rammeverk for ph.d.-avhandlinger som 
består av andre elementer enn bare tekst. 
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Forslag til forskriftsendring  

Under finner dere hva som står i vår gjeldende forskrift og hva som er foreslått inkludert 

i en eventuelt endring. Se avsnittet i rødt for det som foreslås inkludert.  

 

§ 10 Ph.d.-avhandlingen (i nåværende forskrift)  

 

§ 10-1.Krav til avhandlingen 

Avhandlingen skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid eller et forsknings- og 

utviklingsarbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til etiske krav, faglig 

nivå metode, og praksis innen fagområdet. Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig 

kunnskap og ligge på et nivå som tilsier at den vil kunne publiseres eller offentliggjøres i 

egnet format som en del av fagets forskningsbaserte kunnskapsutvikling. Avhandlingen kan 

bestå av en monografi eller en sammenstilling av flere mindre, arbeider. Dersom 

avhandlingen består av flere mindre arbeider, skal det redegjøres for den teoretiske 

sammenhengen mellom dem. 

AHO bestemmer om en avhandling som er produsert av flere i fellesskap, kan 

innleveres til bedømmelse dersom de individuelle bidragene kan identifiseres. Dersom 

avhandlingen eller deler av den er blitt til i samarbeid med andre forfattere eller 

samarbeidspartnere, skal ph.d.-kandidaten følge de normer for medforfatterskap som er 

allment akseptert i fagmiljøet og i henhold til internasjonale standarder. Dersom 

avhandlingen hovedsakelig består av artikler, skal kandidaten normalt være førsteforfatter 

på minst halvparten av artiklene. I avhandlinger hvor det inngår arbeider med flere 

forfattere eller samarbeidspartnere, skal det følge en underskrevet erklæring som beskriver 

kandidatens innsats i hvert enkelt arbeid. 

 

§ 10 Ph.d.-avhandlingen (forslag til revidert forskrift)  

 

§ 10-1.Krav til avhandlingen 

Avhandlingen skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid eller et forsknings- og 

utviklingsarbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til etiske krav, faglig 

nivå metode, og praksis innen fagområdet. Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig 

kunnskap og ligge på et nivå som tilsier at den vil kunne publiseres eller offentliggjøres i 

egnet format som en del av fagets forskningsbaserte kunnskapsutvikling. Avhandlingen kan 

bestå av en monografi eller en sammenstilling av flere mindre, arbeider. Dersom 

avhandlingen består av flere mindre arbeider, skal det redegjøres for den teoretiske 

sammenhengen mellom dem. 

Avhandlingens hovedkomponent kan bestå av et nytt produkt eller en systematisert 

materialsamling eller ha en annen fremstillingsform (for eksempel lyd, bilde, video, 

elektroniske fremstillingsformer) der dens teoretiske og metodiske grunnlag ikke fremgår av 

produktet selv. I slike tilfeller skal avhandlingen, i tillegg til å fremstille selve produktet, ha 

en tilleggsdel. Tilleggsdelen skal være en skriftlig redegjørelse for problemstilling, valg av 
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teori og metode og vurdering av resultatet i henhold til internasjonale standarder og faglig 

nivå innen fagområdet. 

AHO bestemmer om en avhandling som er produsert av flere i fellesskap, kan 

innleveres til bedømmelse dersom de individuelle bidragene kan identifiseres. Dersom 

avhandlingen eller deler av den er blitt til i samarbeid med andre forfattere eller 

samarbeidspartnere, skal ph.d.-kandidaten følge de normer for medforfatterskap som er 

allment akseptert i fagmiljøet og i henhold til internasjonale standarder. Dersom 

avhandlingen hovedsakelig består av artikler, skal kandidaten normalt være førsteforfatter 

på minst halvparten av artiklene. I avhandlinger hvor det inngår arbeider med flere 

forfattere eller samarbeidspartnere, skal det følge en underskrevet erklæring som beskriver 

kandidatens innsats i hvert enkelt arbeid. 
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Notat til FU om konsekvenser ved å «strekke» ph.d.-graden og endre 

regelverk  

Ny ph.d.-grad i kunstnerisk utvikling  

4. januar 2018 vedtok Kunnskapsdepartementet å opprette en ny ph.d.-grad, ph.d. i kunstnerisk 
utviklingsarbeid (se vedlagt brev). Departementet forklarer; 
 

ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid er en grad hvor kunstutøvelsen skal stå i sentrum for 
doktorgradsarbeidet. Samtidig skal kunstutøvelsen følges av en eksplisitt refleksjon som ved 
presentasjon av prosjektet som gjør det mulig for andre å ta del i den arbeidsmåten og innsikten som 
det kunstneriske utviklingsarbeidet genererer. 

 
Departementet er tydelig på at den nye doktorgraden skiller seg fra den vitenskapelige ph.d.-graden, 
men at det ikke skal være et glassklart skille.  
 

Hensikten med graden er at det kunstnerisk utøvende og skapende står sentralt som metode, men at 
dette ikke utelukker inkludering av vitenskapelige metoder eller artikler i arbeidet. Det er ikke ment at 
graden skal virke begrensende for tverrfaglighet, men tvert om gi utøvende og skapende kunstnerisk 
virksomhet en rettmessig plass i det høyere utdannings- og forskningssystemet, og anerkjenne de 
utøvende og skapende kunstfagenes selvstendige bidrag i kunnskapsproduksjon. 

 
Det må opprettes egne studieprogram for studenter som ønsker å oppnå den ny ph.d.-graden, og 
reglene for dette må settes i en egen forskrift. Det betyr at det «vitenskapligbaserte» 
doktorgradsprogrammet ikke kan ta opp studenter som skal ta en ph.d. i kunstnerisk utvikling og de 
kan ikke følge samme regelverk.  
 
Ph.d.-grader ved AHO og forskrift  
AHO kan foreløpig kun ta opp studenter på det allerede opprettede ph.d.-programmet ved skolen. 

Ønsker skolen å utdanne kandidater til ph.d. i kunstnerisk utvikling må skolen enten opprette et eget 

ph.d.-program i kunstnerisk utvikling i samarbeid med andre institusjoner eller søke om opptak for 

egne stipendiater på studieprogrammer ved andre skoler. Foreløpig finnes det ikke noe opprettet 

ph.d.-program i kunstnerisk utvikling i Norge som omfatter AHOs fagfelt (arkitektur, 

landskapsarkitektur og design) 

Mange av AHOs doktorgrader tas i spenningsfeltet mellom akademia, praksis og kunst, og begreper 

som «reserach by design», «praksis-ph.d.» og «ph.d. by practise» har vært brukt om metodikker som 

ligger i dette spenningsfeltet. Det vil bli viktig fremover å klart definere hva skolen legger i de ulike 

begrepene og spesielt om begrepene knyttes til en eller begge typer ph.d. (vitenskapelig / kunst) 

Et problem som ofte fremsettes er at det i AHOs egen ph.d.-forskrift kun er anledning å levere en 

avhandling i tekstformat. Andre institusjoner i Norge har åpnet opp for at det også er mulig å levere 

inn et produkt av et eller annet slag som kan være hovedkomponent til avhandlingen. For å tilpasse 

ph.d.-programmet ved AHO til både akademiske avhandlinger, men også avhandlinger som ligger i 

skjæringsfeltet mellom vitenskap og kunst, så ønskes det å utvide forståelsen av avhandlingen. Se 

«forslag til forskriftsendring» for utdypende forklaring. 

Begrensninger  
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Det er allikevel viktig å understreke at en eventuell forskriftsendring ikke vil endre/senke kravene til 

hva en doktorgrad er ved AHO. Læringsutbytte vil være det samme uavhengig av hva som teller som 

avhandling. Det betyr blant annet at den tekstuelle biten har samme krav til metodisk, teoretisk og 

kontekstuelt innhold uavhengig om den er hovedkomponent eller tilleggsdel.  

En potensiell konsekvens av en forskriftsendring er at AHO i enda større grad enn tidligere vil få inn 

to typer ph.d.-kandidater. På den ene siden kandidater med akademisk trening som ikke har 

kjennskap til praksisfeltet. På den andre siden kandidater fra praksis, men som ikke har akademisk 

trening eller kunnskap. Det må derfor som en forlengelse av en eventuell forskriftsendring diskuteres 

om AHO skal legge opp til to utdanningsløp i ph.d.-programmet, basert på formelle 

forkunnskapskrav. En slik endring vil medføre organisatoriske, budsjettmessige og personalmessige 

ressurser og trolig også medføre et mer formalisert ansvar til hver enkelt veileder og institutt om å 

planlegge individuelle studieløp for hver enkelt ph.d.-student.   

Forslag til forskriftsendring  

Under finner dere hva som står i vår gjeldende forskrift og hva som er foreslått inkludert i en 

eventuelt endring. Se avsnittet i rødt for det som foreslås inkludert.  

§ 10 Ph.d.-avhandlingen (i nåværende forskrift)  
 
§ 10-1.Krav til avhandlingen 

Avhandlingen skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid eller et forsknings- og 
utviklingsarbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til etiske krav, faglig nivå 
metode, og praksis innen fagområdet. Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og 
ligge på et nivå som tilsier at den vil kunne publiseres eller offentliggjøres i egnet format som en del 
av fagets forskningsbaserte kunnskapsutvikling. Avhandlingen kan bestå av en monografi eller en 
sammenstilling av flere mindre, arbeider. Dersom avhandlingen består av flere mindre arbeider, skal 
det redegjøres for den teoretiske sammenhengen mellom dem. 

AHO bestemmer om en avhandling som er produsert av flere i fellesskap, kan innleveres til 
bedømmelse dersom de individuelle bidragene kan identifiseres. Dersom avhandlingen eller deler av 
den er blitt til i samarbeid med andre forfattere eller samarbeidspartnere, skal ph.d.-kandidaten følge 
de normer for medforfatterskap som er allment akseptert i fagmiljøet og i henhold til internasjonale 
standarder. Dersom avhandlingen hovedsakelig består av artikler, skal kandidaten normalt være 
førsteforfatter på minst halvparten av artiklene. I avhandlinger hvor det inngår arbeider med flere 
forfattere eller samarbeidspartnere, skal det følge en underskrevet erklæring som beskriver 
kandidatens innsats i hvert enkelt arbeid. 

 
§ 10 Ph.d.-avhandlingen (forslag til revidert forskrift)  
 
§ 10-1 Krav til avhandlingen 
Avhandlingen skal være et selvstendig forskningsarbeid eller forsknings- og utviklingsarbeid som 
oppfyller internasjonale standarder med hensyn til etiske krav, faglig nivå og metode innen 
fagområdet. Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et nivå som tilsier at 
den vil kunne publiseres eller offentliggjøres i egnet format som en del av fagets forskningsbaserte 
kunnskapsutvikling. Avhandlingen kan bestå av en monografi eller en sammenstilling av flere mindre, 
arbeider. Dersom avhandlingen består av flere mindre arbeider, skal det redegjøres for 
sammenhengen mellom dem. 
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Avhandlingens hovedkomponent kan bestå av et nytt produkt eller en systematisert materialsamling 
eller ha en annen fremstillingsform (for eksempel lyd, bilde, video, elektroniske fremstillingsformer) 
der dens teoretiske og metodiske grunnlag ikke fremgår av produktet selv. I slike tilfeller skal 
avhandlingen, i tillegg til å fremstille selve produktet, ha en tilleggsdel. Tilleggsdelen skal være en 
skriftlig redegjørelse for problemstilling, valg av teori og metode og vurdering av resultatet i henhold 
til internasjonale standarder og faglig nivå innen fagområdet. 

AHO bestemmer om en avhandling som er produsert av flere i fellesskap, kan innleveres til 
bedømmelse dersom de individuelle bidragene kan identifiseres. Dersom avhandlingen eller deler av 
den er blitt til i samarbeid med andre forfattere eller samarbeidspartnere, skal ph.d.-kandidaten følge 
de normer for medforfatterskap som er allment akseptert i fagmiljøet og i henhold til internasjonale 
standarder. Dersom avhandlingen hovedsakelig består av artikler, skal kandidaten normalt være 
førsteforfatter på minst halvparten av artiklene. I avhandlinger hvor det inngår arbeider med flere 
forfattere eller samarbeidspartnere, skal det følge en underskrevet erklæring som beskriver 
kandidatens innsats i hvert enkelt arbeid. 
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Postadresse 
Postboks 8119 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Kirkeg. 18 
 
www.kd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org no. 
872 417 842 

Avdeling Saksbehandler 
Izabela Ewa 
Buraczewska 
22 24 75 97 

Ny doktorgrad – ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid. 

Kunnskapsdepartementet viser til høringsbrev av 06. juli 2017 om etablering av en ny 

doktorgrad basert på utøvende og skapende kunstfag.  

 

Vi vil med dette orientere om at Kunnskapsdepartementet har besluttet å etablere ph.d. i 

kunstnerisk utviklingsarbeid, som blir en ny grad på tredje syklus i Bologna-rammeverket. 

Kunstutøvelsen skal stå i sentrum for doktorgradsarbeidet. Samtidig skal kunstutøvelsen 

følges av en eksplisitt refleksjon som ved presentasjon av prosjektet gjør det mulig for andre 

å ta del i den arbeidsmåten og innsikten som det kunstneriske utviklingsarbeidet genererer. 

Institusjonene som skal gi ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid, må fastsette kravene til graden 

i forskrift. Kunnskapsdepartementet er kjent med at institusjonene i dette arbeidet baserer 

seg på UHRs veiledende retningslinjer for doktorgradsutdanning. 

 

Departementet mottok 32 høringsinnspill og av dem som hadde merknader, var det full 

oppslutning om gradsetablering. Av de 23 som hadde merknader, var det særlig 

kommentarer til navnet på graden og det skarpe skillet mellom kunst og vitenskap. I tillegg 

fremkom det et uttalt behov for å fortsette stipendiatprogrammet i Program for kunstnerisk 

utviklingsarbeid (PKU) i ett til to år til for å få tid til å etablere doktorgradsprogrammer.  

 

Departementet kjenner til at navnet har vært drøftet og at kunstnerisk forskning i økende 

grad brukes i sektoren. Flere høringsinstanser ønsker imidlertid fortsatt å benytte kunstnerisk 

utviklingsarbeid. Departementet vil fastholde hensynet med å benytte et etablert begrep 

fremfor å innføre et nytt, noe som for øvrig innebærer at navnet blir likt både aktiviteten og 

den administrative kategorien. Kunnskapsdepartementet oversetter ikke grader, så 

gradsbetegnelsen på andre språk vil være opp til institusjonene å avgjøre.  

 

Ifølge liste 

 

  

 

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

17/3153-38 

Dato 

04. januar 2018 
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Side 2 
 

Hensikten med graden er at det kunstnerisk utøvende og skapende står sentralt som 

metode, men at dette ikke utelukker inkludering av vitenskapelige metoder eller artikler i 

arbeidet. Det er ikke ment at graden skal virke begrensende for tverrfaglighet, men tvert om 

gi utøvende og skapende kunstnerisk virksomhet en rettmessig plass i det høyere 

utdannings- og forskningssystemet, og anerkjenne de utøvende og skapende kunstfagenes 

selvstendige bidrag i kunnskapsproduksjon.  

 

En vesentlig endring fra høringsforslaget Kunnskapsdepartementet sendte ut, er at vi ønsker 

å imøtekomme behovet for fortsatt å kunne ta opp kandidater til stipendiatprogrammet i 

Program for kunstnerisk utviklingsprogram (PKU) mens etableringen av doktorgrader pågår.  

 

Det vil i en overgangsperiode frem til 2020 være mulig å ta opp kandidater til 

stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid i PKU med diplom som mål. Kandidaters 

overgang fra deltakelse i stipendiatprogram i PKU til doktorgradsutdanning vurderes av 

institusjonene og kan skje inntil 2025. Kunnskapsdepartementet mener at det er tilstrekkelig 

med frist til 2025 for fullføring av stipendiatprogramutdanning i PKU som er normert til tre år, 

og eventuell overgang til ph.d.-program, også med tanke på eventuelle permisjonsbehov 

som måtte oppstå. Disse overgangsløsningene fremgår av endringer i 

studiekvalitetsforskriften og i forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, 

stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat, jf. kunngjøring i Lovdata 4. januar. 

 

Å gjøre det mulig med både doktorgradsetableringer og et aktivt stipendiatprogram i PKU i 

en periode, innebærer ingen endringer i tildelingen av stipendiatstillinger som ble gjort i Prop 

1 S. Dette gjenspeiler kun en praktisk løsning for å få nok tid til å etablere bærekraftige 

doktorgradsutdanninger.  

 

Departementet har ikke til hensikt å innsnevre muligheten til å opprette grader basert på 

fagområdene listet opp ansettelsesforskriftens § 1-1 annet ledd, ei heller innsnevre 

institusjonenes muligheter for å kalle fagområdet noe annet enn det som er listet opp. 

 

Videre vil vi også informere om at § 1-4 annet ledd i ansettelses- og opprykksforskriften ikke 

trenger å endres som følge av forskriftsendringene, fordi graden vil falle inn under det vi 

forstår som norsk doktorgrad, jf. § 1- 4 første ledd i samme forskrift. 

 

Vi ønsker institusjonene til lykke med ny grad og arbeidet som gjenstår, og vil i samme 

anledning takke for gode innspill og konstruktivt samarbeid. 

 

 

Med hilsen 

 

Toril Johansson (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Izabela Ewa Buraczewska 

seniorrådgiver 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Minutes of meeting in the  

Research Committee (Forskningsutvalget) 
  

 

Date: 

    

21  February 2018 

  Time:: 13.00 – 15.00 

  Place: Board Room 

  Summoned : Thomas McQuillan, Tim Anstey, Mari Hvattum, Lise Amy Hansen, Tom Davies, Ole Gustavsen, Brita Nøstvik  

Notice of absence:  : Peter Hemmersam, Victor Plahte Tschudi 

   Head of meeting:  Thomas McQuillan 

   Secretary: Reier Møll Schoder 

   Copy: Randi Stene 
 

 

 

NR AGENDA                                       
  
15/18 
 
 
 
 
 

Approval of Agenda  
 
Resolution:  
Agenda FU 21.02.2018 approved  
 
Potential partiality in cases on the agenda 
Tim Anstey is partial in case 23/18 
 

16/18 
 

Approval of minutes  
 
Resolution:   
Minutes from the meeting 17.01 2017 approved  
Minutes from circulation cases 10/18, 11/18, 12/18, 13/18 and 14/18 approved  
 
ORIENTATION CASES  

17/18  
 
 

The Declaration on Research Assessment - DORA  
In the allocation letter from KD, AHO is asked to consider to sign the DORA declaration. The Declaration on 
Research Assessment (DORA) recognizes the need to improve the ways in which the outputs of scholarly 
research are evaluated. The declaration was developed in 2012 during the Annual Meeting of the 
American Society for Cell Biology in San Francisco. It is a worldwide initiative covering all scholarly 
disciplines and all key stakeholders including funders, publishers, professional societies, institutions, and 
researchers. 
 
Resolution: 
FU supports the idea of signing DORA and ask Rector to clarify how this can be implemented.  
 

18/18 
 

Håndtering av forskningsdata  
Forskningsadministrasjonen har laget en orienteringssak til FU om håndtering av forskningsdata og krav til 
AHO.  
 
Vedtak: 
FU ber forskningsadministrasjonen om å lage en plan over hvilke data som AHO håndterer, hvem som har 
ansvaret for dette og forslag til hvordan dette kan gjøres.  FU ønsker at det fremlegges et forslag til 
handlingsplan i møtet i april. Handlingsplanen bør spesifisere roller, ansvar, eventuelle nye tiltak og 
tidsramme for det som skal følges opp.  
 
 

09/18 
(case nr 
From  
Last  
meeting) 

NOKUT tilsyn  
AHO sendte inn sin selvevaluering av skolens kvalitetsarbeid og kvalitetsarbeidet på masterprogrammene i 
arkitektur og design, og ph.d.-programmet 1 februar. NOKUT vil komme på tilsynsbesøk i uke 15, 2018. 
Vedlagt ligger rapportene til selvevalueringen av ph.d.-programmet og institusjonsevalueringen oversendt 
NOKUT.  
 
RESOLUTION CASES  

19/18 Appointment as co-supervisor for Ute Groba 
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Supervisor Marius Nygaard together with Ute Groba have applied FU to appoint Martina Keitsch as 
Groba’s co-supervisor.  
 
Resolution: 
FU appoints Martina Keitsch as co-supervisor for Ute Groba  
 

20/18 Appointment as co-supervisor for Bjørnar Nørstebø 
Supervisor Michael Hensel together with Bjørnar Nørstebø have applied FU to appoint Natalie Labonnotte 
as Nørstebø’s co-supervisor.  
 
Resolution:  
FU appoints Natalie Labonnotte as co-supervisor for Bjørnar Nørstebø  
 

21/18 
 

Ph.d.-programmet; potensiell endring av forskrift, utlysning av praksisbasert ph.d. og koblingen 
til kunstnerisk utvikling ved AHO  
FU er bedt om å ta stilling til flere saker som berører ph.d.-programmet og koblingen til kunstnerisk 
utviklingsarbeid. Marianne Skjulhaug vil orientere FU om prosessen rundt kunstnerisk utvikling nasjonalt og 
hvilke implikasjoner det har for AHO. Denne orienteringen knyttes opp til FTH sitt ønske om å utlyse en 
stipendiatstilling som praksisbasert ph.d.-student. For at en slik utlysning skal kunne gjennomføres er det 
også behov for at FU diskuterer endringer i ph.d.-forskriftene og da spesielt knyttet til forståelse av hva en 
avhandling er.  
 
Forskningsadministrasjonen har skrevet et forbedende notat som fungerer som introduksjon til dette 
punktet.  
 
Vedtak: 
FU støtter forslaget om endringer i AHOs ph.d.-forskrift og ber om at følgende avsnitt blir lagt til §10.  
 

«Avhandlingens hovedkomponent kan bestå av et nytt produkt eller en systematisert 
materialsamling eller ha en annen fremstillingsform (for eksempel lyd, bilde, video, elektroniske 
fremstillingsformer) der dens teoretiske og metodiske grunnlag ikke fremgår av produktet selv. I 
slike tilfeller skal avhandlingen, i tillegg til å fremstille selve produktet, ha en tilleggsdel. 
Tilleggsdelen skal være en skriftlig redegjørelse for problemstilling, valg av teori og metode og 
vurdering av resultatet i henhold til internasjonale standarder og faglig nivå innen fagområdet.»   
 

FU forutsetter at det utarbeides retningslinjer, evalueringskriterier og et rammeverk for ph.d.-avhandlinger 
som består av andre elementer enn bare tekst. Programkomiteen for Ph.d.-programmet er bedt om å 
redegjøre for dette i et notat til FU i sitt neste møte.  
 
FU godkjenner stillingsutlysningen fra FTH, forutsatt at utlysningen blir redigert etter råd fra leder av Ph.d.-
programmet. Det er viktig for FU at utlysningen helt klart får frem at stillingen inngår i en pilot uten et 
klarlagt rammeverk, og at kandidaten selv skal være med på å skape dette gjennom sin 
doktorgradsperiode.  
 

 
22/18 
(Not  
Public) 

 
Report from the adjudication committee: Revision of thesis  
 
Resolution:  
FU take cognize of the report from the adjudication committee and supports the Committees 
recommendation to revise the thesis. The candidate is given a deadline of 6 months from today’s meeting, 
and must submit the revised thesis to AHO by 21.08.2018.   
 

 
23/18 
 

 
Research Leave 2018/2019 
By the deadline 15 February, 3 people had applied for Research leave. Those applicants were: 
- Peter Hemmersam  
- Mosse Sjaastad  
- Tim A. Anstey 
 
FU must decide if the applications are acceptable and if yes, rank the applications one to four (1-3) based 
on the criteria for research leave. 
 
Resolution: 
FU finds all three applications acceptable and of good quality. 
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FU would like the HR department to make sure all candidates fulfill the rules for contribution time 
(opptjeningstid) as stated in the regulations for research leave, as there are questions regarding some of 
the applications. The ranking and basis for the ranking is based on presumption that all applications fulfill 
all formal requirements.  
 
The ranking is based on the criteria for research leave 

 The quality and realism of the application.  

 The relevance the application has for AHO and its research strategy 

 If the application can contribute to competence building at AHO.  

 If the applicants have had research leave before and the results of this leave.  

 Contribution time (opptjeningstid)  

 The applicant’s total effort for AHO in research, education and administrative tasks.  

If the applications are leveled after considering the above criteria’s, the following should be considered.  
 Extra workload connected to teaching and administration for a longer period.  
 The opportunity for women to qualify for professor at AHO.  

 
Ranking  

1. Peter Hemmersam 
2. Tim A. Anstey 
3. Mosse Sjaastad 

 
FU presuppose that a replacement as head of the PhD Programme will be in place if Anstey is to be 
granted leave, as this position is crucial to coordinate the PhD programme acitivites.  
 
Peter Hemmersam (Fall 2018-spring 2019) 
The application is of high quality with a well-defined output.  
It is highly relevant and aligns with AHO’s inter institutional agendas and develops the ongoing enquiry 
within the school relating to the far North and its future. 
Since Hemmersam is an associate professor, the research leave could contribute to qualifying as a 
professor.  
Hemmersam has had research leave granted once before, 10 years ago.  
Hemmersam has made a significant contribution to AHO across all areas including teaching and 
administration as well as research. 
His extra workload as head of OCCULS and FU further supports his application.  
 
Tim Anstey (Spring 2019) 
The application is of high quality with a well-defined output.  
It is relevant and aligns with FTHs research agenda in architectural history. 
Anstey’s application would not affect his formal competence.  
Anstey has recently had external financed research leave. The application is somewhat unclear as to the 
results of this research leave. 
Anstey has made a very high contribution to AHO across all areas including teaching and administration as 
well as research. 
His extra workload as head of FU and head of the PhD Programme further supports his application.  
 
Mosse Sjaastad (Fall 2018-spring 2019) 
The application is of high quality and well formulated in most respects, but FU find the definition of outputs 
somewhat underdeveloped.  
The project is relevant for AHO in relation to teaching and research in interaction design.  
This could increase the applicant’s overall competence, but the project seen in isolation would likely not 
result in professorial competence.  
No research leave granted before. 
Sjaastad qualifies for contributed time (employed since 2005).  
She has made a high contribution to teaching at AHO in interaction design. 

 
24/18 

 
Reader report Eskild Narum Bakken (NTNU Gjøvik) 
August Røsnes has handed in his report assessing Eskild Narum Bakkens PhD thesis. Bakken and his 
supervisor Karl Otto Ellefsen has responded to the report 
 
Resolution: 
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FU take cognizance of the reader report and the response from the candidate/supervisor  
 
25/18 
 

 
Application to appoint reader Kjerstin Uhre  
Supervisor Andrew Morrison has applied FU to appoint Maria Hellström Reimer as reader for PhD 
candidate Kjerstin Uhre  
 
Resolution: 
FU appoints Maria Hellström Reimer as reader for PhD candidate Kjerstin Uhre.   

  

 
 
 
26/18 
 

DISCUSSION CASES ( 30 minutes) 
 
The AHO research review 
FU will be presented with the final version of the research review and should discuss the 
way forward. Relevant documents will be forwarded to FU before the meeting.   
 
 
Resolution 
FU take cognizance of the ARR report and the recommendations. FU will follow up the 
report and recommendation in connection with the research strategy process later this 
spring,   

  
 Any Other business  

 
           Thomas McQuillan    Reier Møll Schoder   
           Head of FU     Secretary  
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18.04.2018 / Vedtakssaker Sak 26/18 AHO AHOs styre møte 1 

 

 

Vedtakssaker AHOs styre møte 

Sak 26/18 Revidering av forskrift for 

masterutdanning 

 

 

 

Vedlegg:  

1. Oversikt over endringer og revideringer av AHOs forskrift om opptak, studier og eksamen 

ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (vedtatt av AHOs  styre 14. juni 2017) 

2. Gjeldende forskrift om opptak, studier og eksamen ved Arkitektur- og designhøgskolen i 

Oslo 

 

 

Styret vedtok i styresak 9/17 forskrift om opptak, studier og eksamen ved Arkitektur- og 

designhøgskolen i Oslo. Etter denne tid har forskriften vært til juridisk gjennomgang av Deloitte 

advokatkontor og etter administrasjonens gjennomgang ansees endringene så store at saken sendes 

til styret for ny gjennomgang og vedtak. 

 

Forskriftens revideringer er i hovedsak knyttet til følgende områder: 

 

1. Språklig gjennomgang av paragrafene for å ta ut formuleringer som så er flyttet til rutiner 

for studentene. 

2. Juridisk gjennomgang for å ta ut paragrafer som ikke er hjemlet i lov eller forskrift. 

3. Faglig gjennomgang for å sikre at alle eksamensvurderinger som AHO gjennomfører blir 

juridisk ivaretatt. 

4. Faglig gjennomgang som sikrer at AHOs grunnutdanning og masternivå ivaretas som to 

adskilte deler av studiet, da mange av forskriftens paragrafer er spesielle for de to nivåene. 

Dette særlig paragrafer knyttet til kap. 2. opptak og kap 4 eksamen. 

 
 

 

 
Forslag til vedtak: 
Styret vedtar ny revidert forskrift om opptak, studier og eksamen ved Arkitektur- og 

designhøgskolen i Oslo. Ikrafttredelse 1. mai 2018. 

 

Den nye forskriften erstatter forskrift om opptak, studier og eksamen ved Arkitektur- og 

designhøgskolen i Oslo vedtatt 14.06.17. 
 
 

Dato 18.04.2018 

Saksbehandler Ulrika Olofsdotter Espmark Herlofsen 

Arkivnummer 18/00285-1  

Vedlegg:  Vedlegg til styresak vedrørende revidering av studieforskrift ved AHO 

AHO forskriftrevidert 2018 
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Vedlegg til styresak vedrørende revidering av studieforskrift 
ved AHO 
 
Oversikt over endringer og revideringer som er foretatt i studieforskrift ( vedtatt i AHOs styre 
14. juni 2017) 
 

Kapittel 1 Generelle bestemmelser 
 

§2. Definisjoner  
Følgende definisjoner er lagt til allerede eksisterende oversikt: 
Grunnundervisning 
Masterundervisning 

Kapittel 2 Opptak 
§3-1 
Nytt punkt 3, som definerer rangering av søkere 
 
§3-2, §3-3, §3-4 tas ut av forskrift da opptaksforskriften ikke gir hjemmel for å fastsette disse 
bestemmelsene. Punktene omhandlet opptak på bakgrunn av realkompetanse samt 
reserverte studieplasser. 
 
§3-5 blir i ny forskrift § 3-2 
 

§4 Opptak og rangering av søkere til mastergradsstudier av 120 sp omfang og 
erfaringsbaserte mastergradsstudier av 90 og 120 sp omfang 
Mindre språklige endringer i alle paragrafene 
 

Kapittel 3 Studiet 
 
§5-1 
Endring av vedtaksorgan fra Undervisningsutvalg til styre, samt endring av virkningstidspunkt 
for endringer i studieplaner 
 
§5-2 Slettet 
 

§ 6 Graden master 
§6-1 endring av overskrift samt endring av hvem som tildeler graden master. 
 
§6-2 Forenkling og presisering av tekst 
 

§ 7 Godskriving og fritak 
§7-1 Tilpasset UH loven § 3-5 
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§ 8 studierett, permisjon og utdanningsplan 
§ 8-1 Paragrafen omhandler oppnåelse av studierett . Paragrafen er omskrevet og forkortet 
slik at opphør av studieretten omtales i ny §8-2 og tap av studieretten omtales i ny §8-3.  
 

§ 9 Bortvisning og utestenging 
Små justeringer i ordbruk og grammatikk 
 

Kapittel 4 Eksamen 
 
§ 10-2 Ny overskrift: avmelding til eksamen  på masternivå. 
Paragrafen er endret og omhandler nå kun avmelding på masternivå. 
 
§10-3 
Paragrafen omhandler dispensasjon fra frister knyttet til registering, eksamensmelding og 
tilretteleggelse ved eksamen. 
Paragrafen er kortet ned og alle tilfeller for dispensasjon er tatt vekk.  
Store deler av paragrafen er flyttet til rutiner. 
 

§11 Eksamensavvikling 
§11-2 Omskrevet og forenklet. 
 
§11-3 Omskrevet og forenklet 
 
§11-4 Gammelt punkt,tidspunkt og lokaler er strøket fra forskrift 
 
§ 11-4 Nytt punkt manglende gjennomføring av eksamen 
 
§ 11-5 Trekk fra eksamen er fjernet fra forskrift. 
 
§ 11-5 nytt punkt, akutt sykdom. Og andre særskilte grunner til fravær i forbindelse med 
eksamen 
 
 

§12 Utsatt eksamen ,kontinuasjon, supplering 
§12-1 punkt 1. endret fra kandidater i grunnundervisningen til alle studenter. 
 
§ 12-2 Overskrift endret til Adgang til kontinuasjon i grunnundervisningen. 
 Punktet er endret for å gjelde kun vurderinger i løpet av grunnundervisningen 
 
§ 12-3  Punktet er kortet ned og forenklet. Samme innhold 
 
§12-4 gammelt punkt er tatt ut av forskrift. Ivaretas av § 12-1 
 
§12-4 nytt punkt = § 12-5 gammelt punkt. 
Samme innhold men redigert tekst 
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§12-6 gammelt punkt = §12-5 nytt punkt 
Forkortet og forenklet . Punkt 2, 3 og 4 i gammelt punkt er tatt vekk av forskrift. 
 

§ 13 Individuell tilrettelegging til eksamen 
§13-1 Paragrafen er omskrevet og strammet inn hva gjelder særtilfeller. Disse ivaretas av 
rutiner for studenter. 
 

§ 14 Vurderingsuttrykk og karakterfastsettelse 
§14-1 er utvidet med punkt 2 og 3. Dette for å ivareta særtilfeller knyttet til Prosjekt i 
gruppe. 
 
§14-2 Vurderingsuttrykk 
Tabell over bokstavkarakterer og betydning er fjernet fra forskrift. 
 

§ 15 Sensur. Overskrift endret til Sensor og sensur 
§15-1 Gammelt punkt omhandler sensorveiledninger. Er fjernet fra forskrift 
 
§15-1 Nytt punkt Antall sensorer, sensurordninger og bruk av eksterne sensorer. Erstatter 
gammelt § 15-3. 
 

§16 Klage 
§ 16-3 klage over karakterfastsetting. 
Paragrafen er noe omskrevet for å konkretisere klageadgangen samt at deler av forskriften 
som omhandlet frister er overført til rutiner for studenter. 
 

§ 18 Offentlighet 
§18-1 Unntak fra offentlighet. Punkt en har fått en tilføyelse knyttet til diplomoppgaver. 
 
 

§ 19 Ikrafttredelse 
Endret innhold i paragrafen da ikrafttredelsestidspunktet er endret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26/18 Revisjon av forskrift om opptak, studier og eksamen ved AHO - 18/00285-1 Revidering av forskrift for masterutdanning : AHO forskriftrevidert 2018

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved 
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 
 

Kapitteloversikt 

Kapittel 1 Generelle bestemmelser (§§ 1–2) 

Kapittel 2 Opptak (§§ 3–4)  

Kapittel 3 Studier (§§ 5–9) 

Kapittel 4 Eksamen (§§ 10–18) 

Ikrafttredelse § 19 

 

Med hjemmel i universitet- og høyskoleloven kapittel 3, Forskrift om opptak i høyere 

utdanning §§ 4-4 og 1-1, samt forskrift om Masterstudier §§ 2 og 6 

 

Kapittel 1: Generelle bestemmelser 

§ 1-1 Forskriftens virkeområde 

(1) Denne forskriften gjelder studentenes rettigheter og plikter i forbindelse med opptak, 

studier og eksamen ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO).  

(2) Forskriften gjelder ikke for opptak til eller for doktorgradsprogram ved AHO. 

Jf forskrift for graden ph.d. ved AHO 

§ 1-2 Utfyllende bestemmelser 

(1) Enkeltvedtak som er fattet etter denne forskrift kan påklages. Hvis ikke annen frist er 

nevnt i denne forskrift er klagefristen tre uker fra tidspunktet vedtaket anses å ha kommet 

fram til den klagende part. Klageinstans er AHOs klagenemnd. 

(2) Undervisningsutvalget kan selv fastsette utfyllende regler til denne forskrift for studier de 

er faglig ansvarlige for. Ved uenighet skal styret fastsette utfyllende regler. 

Studieadministrasjonen skal straks underrettes ved fastsetting av utfyllende regler og 

endringer av disse.  
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§ 2 Definisjoner 

Arbeidskrav Arbeidskrav er alle former for arbeider og øvinger som settes 
som vilkår for å framstille seg til eksamen, men der resultatet 
ikke inngår i beregningsgrunnlaget for den karakteren som 
angis på vitnemålet eller karakterutskriften. 
Vurderingsuttrykket for arbeidskrav skal være «godkjent» 
eller «ikke godkjent». 

Delinnlevering Delinnlevering er prøving der karakteren inngår i beregningen 
av endelig karakter. 

Diplom Diplomprosjektet gjennomføres i siste semester av studiet og 
er på 30 studiepoeng. 

Diploma Supplement Vitnemålstillegg på engelsk og/eller norsk som skal gi 
informasjon om utdanningssystemet ved norske universiteter 
og høyskoler, og den enkelte students utdanning. 

Eksamen  Prøving av studentens kunnskaper og ferdigheter i de tilfeller 
det gis en karakter som angis på vitnemålet eller 
karakterutskriften, eller som inngår i beregningsgrunnlaget for 
en karakter som angis på vitnemålet eller karakterutskriften. 

Emne Den minste enheten som kan inngå i et fag eller et 
studieprogram. Emne i denne forskrift er å regne som et kurs. 

Emnebeskrivelse Beskrivelse av læringsmål, faglige komponenter, oppbygging 
og gjennomføring av emnet. 

Gjestestudent Benyttes om en student som ikke er tatt opp til et 
studieprogram, men som er tatt opp til ett eller flere kurs på 
individbasert avtale. 

Grad Utdanning av et bestemt omfang og sammensetning som gir 
rett til å få tildelt et vitnemål. 

Grunnundervisning Obligatorisk undervisning som går over de første tre årene av 
integrerte 5 og 5,5årige program. 

Hjemmeeksamen Skriftlig eksamen der studentene har en bestemt tid på å 
besvare en gitt eller selvvalgt problemstilling enkeltvis eller i 
grupper. 

Individuell tilrettelegging Individuell tilrettelegging av eksamen har som formål å 
oppveie de ulemper funksjonsnedsettelsen medfører for 
student i eksamenssituasjonen uten at de faglige kravene 
som stilles for vedkommende studium blir svekket. 

Kontinuasjonseksamen  Eksamen som kan arrangeres for studenter som har framstilt 
seg og fått «ikke bestått» på siste ordinære skoleeksamen, 
studenter som ønsker å forbedre karakter fra tidligere 
skoleeksamen og studenter som har avlagt hjemmeeksamen 
i grunnundervisningen. 

Masterundervisning En samlebetegnelse på undervisningen som gis på 
masternivå etter grunnundervisningen. 

Pre-diplom Forberedende emne til diplomeksamen som må være bestått 
før studenten gis adgang til å begynne på diplom. 

Selvstendig arbeid Arbeid av et nærmere angitt omfang som inngår 
mastergradstudiet, og som skal vise selvstendig forståelse, 
refleksjon og modning. 

Selvprogrammering Selvdefinert emne med veileder. Etter bestått 
grunnundervisning gis studenten rett til å søke 
selvprogrammering av studiokurs. Studenten kan 
selvprogrammere en gang i løpet av studiet. 

Sensorveiledning En skriftliggjøring av det faglige grunnlaget eksamen skal 
bedømmes på.  
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Semester Et semester utgjør 30 studiepoeng.  

Skoleeksamen Skriftlig eksamen med tilsyn. 

Student En person som er tatt opp til et studium ved AHO.  

Studieplan En plan som beskriver læringsmål, faglige komponenter, 
oppbygging og gjennomføring av studiet. 

Studiepoeng Mål på omfanget av et studium, der et fullt studieår er 
normert til 60 studiepoeng. 

Studieprogram Et flerårig helhetlig studium som leder fram til en grad. 

Studieretning Definerte fagretninger innenfor et studieprogram. 

Studierett Rettigheter tilknyttet et studieprogram, for eksempel rett til 
organisert veiledning, smågruppeundervisning, 
oppgaveløsning. Studieretten tildeles etter institusjonens 
tilbud om studieplass og studentenes aksept av denne. 

Studioundervisning En prosjektbasert undervisningsform som foregår i studio og 
integrerer faglig kunnskap og ferdigheter. 
Studioundervisningen er undervisningsintensiv og innebærer 
tilstedeværelse og høy grad av kunnskapsutveksling mellom 
lærer og student. 

Supplering Dersom en student blir bedømt til «Ikke bestått» eller «F» på 
innlevert prosjektoppgave i grunnundervisningen, gis 
studenten anledning til å supplere materialet for ny vurdering. 
Supplering og ny bedømming skal være foretatt innen 
semesterstart påfølgende høstsemester. Dersom supplering 
ikke fører frem til bestått emne, må emnet tas på nytt i sin 
helhet ved neste ordinære gjennomføring av kurset. 

Utdanningsplan En plan inngått av institusjon og den enkelte student for 
gjennomføring av et studieprogram. Planen inneholder 
bestemmelser om institusjonens ansvar og forpliktelser 
overfor studenten, og studentens forpliktelser overfor 
institusjonen og medstudenter. 

Utsatt eksamen Eksamen som arrangeres for studenter som har vært syke 
eller som har hatt annen gyldig grunn til fravær ved siste 
ordinære eksamen. 

Vurdering De tilbakemeldingene som gis studenten på grunnlag av 
prestasjonene han/hun utfører innenfor et kurs som 
bedømmes. Kriterier for vurdering skal gå fram av studie- og 
semesterplan. 
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Kapittel 2: Opptak 

§ 3 Opptak og rangering av søkere til masterstudier av 300 og 330 

studiepoengs omfang. 

§ 3-1 Opptak til 1. år 

(1) For opptak til AHO kreves generell studiekompetanse eller realkompetanse og beståtte 

opptaksprøver. Søkerne rangeres i en kombinasjon av ordinær rangering iht. Forskrift om 

opptak til høyere utdanning og resultat av beståtte opptaksprøver.  

(2) Den formelle delen av opptaket skjer gjennom Samordna opptak, i henhold til deres frister 

og etter bestemmelsene i Forskrift om opptak til høyere utdanning. 

(3) Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn det er studieplasser på et studium, rangeres 

søkerne. Opptakskomiteen har ansvar for innhold og form på opptaksprøver til første 

studieår. Komiteens fagspesialister har ansvar for å vurdere og rangere søkerne.  

§ 3-2 Supplering til høyere årskull 

(1) Styret kan lyse ut ledige studieplasser på høyere årskull. Styret fastsetter regler for 

opptak og rangering. 

§ 4 Opptak og rangering av søkere til mastergradsstudier av 120 

studiepoengs omfang og erfaringsbaserte mastergradsstudier av 90 og 120 

studiepoengs omfang 

§ 4-1 Opptak 

(1) Søkere må ha: 

 a. Oppnådd bachelorgrad, cand.mag.-grad, eller annen grad eller 
yrkesutdanning av minimum 3 års/180 studiepoengs omfang eller 
utdanning som i henhold til lov om universiteter og høgskoler § 3-5 er 
godkjent som jevngod med de nevnte grader eller yrkesutdanning. 

 b. Eventuelle fag, emner og emnegrupper fastsatt som krav i studieplanen 
for det aktuelle mastergradsstudiet. 

 c. Eventuelle særlige faglige minstekrav fastsatt i studieplanen. 
 d. Eventuelle særkrav fastsatt i studieplanen. 

e. Portfolio som skal godkjennes av en sakkyndig faggruppe.  
 

 (2) For å bli tatt opp til mastergradsstudium av 120 studiepoengs omfang stilles det i tillegg 

krav om fordypning i fag, emne eller emnegruppe av minimum 80 studiepoengs omfang og 

integrert utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innenfor fagområdet for 

mastergradsstudiet. 

(3) For å bli tatt opp til erfaringsbaserte mastergradsstudium av 90 og 120 studiepoengs 

omfang stilles det i tillegg krav om minst 2 års relevant yrkespraksis.  

(4) Søkere til engelskspråklige mastergradsstudier er fritatt fra å dokumentere 

norskkunnskaper.  
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(5) Søkere til engelskspråklige mastergradsstudier som kommer fra land utenfor Norden må 

kunne dokumentere engelskkunnskaper etter regler fastsatt av AHO. 

§ 4-2 Betinget opptak 

(1) Søkere som på opptakstidspunktet venter på sensur for emner som skal inngå i 

opptaksgrunnlaget, kan av styret gis opptak til åpne mastergradsstudier betinget av bestått 

eksamen. For søkere med eventuelt opptaksgrunnlag fra andre institusjoner enn AHO, 

kreves det skriftlig dokumentasjon fra utdanningsinstitusjonen om at søkeren vil oppnå 

bachelorgrad eller annet gyldig opptaksgrunnlag ved bestått eksamen. 

(2) Studenter som har fått betinget opptak og som ikke oppfyller betingelsene for opptaket 

innen fastsatt frist, skal tilskrives av AHO om de mister studieretten på mastergradsstudiet. 

Avgjørelsen kan påklages. AHOs klagenemnd er klageinstans. Studenten gis rett til å ta 

eksamen i de emner som studenten har påbegynt. 

§ 4-3 Rangering 

(1) Søkere til mastergradsprogram av 120 studiepoengs omfang som oppfyller de formelle 

kravene i § 4-1, rangeres i henholdt til sakkyndig vurdering av portfolio, etter krav fastsatt av 

AHO. 

(2) Søkere til erfaringsbaserte mastergradsstudium som oppfyller de formelle kravene i § 4-1, 

rangeres i henhold til relevant utdanning og relevant yrkeserfaring, etter krav fastsatt av 

AHO. 

§ 4-4 Søknadsfrister  

(1) Styret fastsetter frister for opptak til to-årig masterprogram som ligger utenfor samordnet 

opptak.  

(2) Dersom det ved søknadsfristens utløp er få kvalifiserte søkere, kan rektor foreta ny 

utlysning med ny søknadsfrist. Ny søknadsfrist skal fastsettes av rektor. Ved ny utlysning 

skal alle kvalifiserte søkere som søkte innen ordinær søknadsfrist, tilbys studieplass.  
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Kapittel 3: Studier 

§ 5 Studieplan og studieprogrammer 

§ 5-1 Studieplan og studieprogrammer 

(1) Det skal fastsettes en studieplan for alle studier som tilbys ved AHO, og som godskrives 

studentene i form av studiepoeng. Alle studieprogram skal være beskrevet i en studieplan. Et 

studieprogram kan ha flere studieretninger. Studieprogrammene bygges opp av emner. Alle 

emner ved AHO skal være gitt en emnebeskrivelse.  

(2) Styret selv oppretter og nedlegger studieprogrammer og studieretninger i 

studieprogrammene. Styret fastsetter bruk og omfang av egenbetaling for studium, emner og 

emnegrupper. Undervisningsutvalget fastsetter studieplaner og vedtar endringer i 

studieplaner.  

(3) Endringer i studieplaner gis virkning fra  neste studiesemester 

(4) Studentene har plikt til å sette seg inn i studieplanen for det eller de studier studenten er 

tatt opp til. 

(5) For at studenten skal kunne begynne på 4. år må alle deler av grunnundervisningen være 

bestått. 

§ 6 Graden master 

§ 6-1 Tildeling av graden master  

(1) AHO tildeler mastergrad av 120 studiepoengs omfang, mastergrad av 300 studiepoengs 

omfang, mastergrad av 330 studiepoengs omfang og erfaringsbasert mastergrad av 90 og 

120 studiepoengs omfang. 

§ 6-2 Mastergrad 

(1) Kravene i Kunnskapsdepartementets forskrift om krav til mastergrad av 1. desember 

2005 må være oppfylt før tildelelse av mastergrad av 120 studiepoengs omfang, mastergrad 

av 300 studiepoengs omfang, 330 studiepoengs omfang og erfaringsbasert mastergrad av 

90 og 120 studiepoengs omfang. 

I tillegg må studenten ha avlagt eksamen i og bestått de emner som er fastsatt i 

studieplanen. 

(2) I et mastergradsprogram av 300 og 330 studiepoengs omfang må det normalt inngå et 

førstesemesterstudium bestående av examen philosophicum med et omfang av 10 

studiepoeng, Minst 90 av studiepoengene som skal inngå i grunnlaget for mastergraden, skal 

ikke være en del av tidligere oppnådd grad eller yrkesutdanning. Studenten må opplyse om 

eventuelle vitnemål utstedt fra annet universitet og høyskole. 

(3) I et mastergradsprogram av 120 studiepoengs omfang må minst 60 av studiepoengene 

som skal inngå i grunnlaget for mastergraden, skal ikke være en del av tidligere oppnådd 

grad eller yrkesutdanning. Studenten må opplyse om eventuelle vitnemål utstedt fra annet 

universitet og høyskole. 
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§ 6-3 Krav til selvstendig arbeid i mastergrad (Diplomarbeid) 

(1) I mastergradsprogrammet skal det inngå et selvstendig arbeid. Det selvstendige arbeidet 

kan defineres av studenten selv innenfor de rammer studieplanen setter.  

(2) Mastergrad av 120 studiepoengs omfang og erfaringsbasert mastergrad av 90 og 120 

studiepoengs omfang skal inkludere selvstendig arbeid av minimum 30 studiepoengs 

omfang. 

(3) Mastergrad av 300 og 330 studiepoengs omfang skal inkludere selvstendig arbeid av 

minimum 30 studiepoengs omfang. 

(4) Omfanget av det selvstendige arbeidet skal ikke overstige 60 studiepoeng. 

§ 6-4 Vitnemål 

(1) For oppnådd mastergrad med 120, 300 eller 330 studiepoengs omfang angis gradens 

faglige innhold på vitnemålet som «Master i (tittel på studieprogram)». For oppnådd 

erfaringsbasert mastergrad angis gradens faglige innhold på vitnemålet som 

«Erfaringsbasert master i (tittel på studieprogram)». 

(2) Ved vitnemålet skal det følge med et engelskspråklig vitnemålstillegg (Diploma 

supplement) som gir en nærmere beskrivelse av studentens utdanning og av høyere norsk 

utdanningssystem. 

§ 6-5 Fellesgrad 

(1) AHO kan inngå fellesgrader med andre institusjoner som tilbyr grader og utdanning 
tilsvarende som AHO. Det skal foreligge en avtale der det tydelig fremgår hvilke deler av 
fellesgraden som er underlagt denne forskrift, hvilke deler som er underlagt andre 
institusjoners forskrifter og eventuelle særegne bestemmelser for fellesgraden. 

 

§ 7 Godskriving og fritak 

§ 7-1 Godskriving 

(1)Studenter har rett til å få godskrive beståtte emner, fag, eksamener eller prøver fra andre 

institusjoner under universitets- og høyskoleloven i den utstrekning de oppfyller de faglige 

krav, jf. universitets- og høyskoleloven § 3-5 (1). 

§ 7-2 Fritak 

(1)Studenter kan gis fritak for deler av utdanning på grunnlag av annen eksamen eller prøve. 

Dokumentasjon av realkompetanse kan også gi grunnlag for fritak, jf. universitets- og 

høyskoleloven § 3-5 (2).  

§ 8 Studierett, permisjon og utdanningsplan 

§ 8-1 Studierett 

(1) Studierett tildeles den som har fått opptak til et studium. Studieretten gjelder fra den 

dagen AHO mottar studentens aksept på tilbudet om opptak. For studenter som er tatt opp til 

et studieprogram, gjelder studieretten de emnene som er spesifisert i utdanningsplanen.  
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Studenter med utdanningsplan må hvert semester bekrefte utdanningsplanen og betale 

semesteravgift innen fastsatt frist. Med bekreftelse av utdanningsplanen menes bekreftelse 

av den delen av utdanningsplanen som gjelder inneværende semester. 

(2) Dersom studenten er forsinket i studiene i forhold til normert tid, beholdes studieretten 

normalt i inntil ett år i tillegg. I tidsberegningen på ett år inngår ikke utsatt studiestart, 

midlertidig utestengelse fra AHO og permisjoner. 

 

§ 8-2 Opphør av studieretten 

(1) Studieretten opphører når studenten har fått utstedt vitnemål eller karakterutskrift etter å 

ha fullført studiet. 

(2) Studieretten opphører når studenten selv bekrefter at hun eller han trekker seg fra studiet 

eller studieprogrammet. 

 

§ 8-3 Tap av studierett 

(1) Studenter kan miste studieretten på et studium de er tatt opp til i følgende tilfeller: 

a) Studenten har ikke betalt semesteravgift og annen avgift fastsatt i samsvar med 

forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler, bekreftet eller fylt ut 

utdanningsplan og semesterregistrert seg, jf. § 8-1. 

b) Studenten har overskredet den fastsatte grensen for normert tid med eventuelt 

tillegg i tid, jf. § 8-1. 

c) Studenten har brukt opp sine forsøk til eksamen i henhold til bestemmelser denne 

forskrift. 

d) Studenten har ikke avlagt eller bestått eksamen i henhold til utdanningsplan i løpet 

av det siste studieåret, og har ikke permisjon. 

e) Studenten har ikke fremlagt originale vitnemål til vitnemålskontroll. 

f) Studenten har fremlagt falsk eller forfalsket vitnemål i forbindelse med søknad om 

opptak. 

Studenter som står i fare for å miste studieretten etter denne paragraf skal gis skriftlig 

forhåndsvarsel senest ved semesterstart. Ved vedtak om inndragning av studieretten skal 

studenten underrettes skriftlig om vedtaket. I underrettelsen skal det opplyses om 

begrunnelsen for vedtaket og klageadgangen. Den som mister studieretten, kan søke om 

nytt opptak til studiet. 

§ 8-4 Pålegg om framvisning av originaldokumenter 

Studenter må ved forespørsel fra høgskolen framvise originaldokumenter som er grunnlaget 

for opptak til studier eller for utstedelse av vitnemål ved Arkitektur- og designhøgskolen i 

Oslo. Studenter som ikke framviser de forespurte originaldokumentene for kontroll kan miste 

studieretten. Vitnemål fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo vil kunne bli holdt tilbake til 

de forespurte originaldokumentene er framvist og kontrollert. 
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§ 8-5 Permisjon 

(1) En student som får barn under studiene, har rett til permisjon fra studiene under 

svangerskap og til omsorg for barn, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-5. Permisjon skal 

også gis ved førstegangstjeneste, sykdom og andre tungtveiende grunner. 

(2) For permisjon av øvrige grunner bør studenten ha gjennomført studier innenfor det 

aktuelle studieprogram i minst ett semester. For studenter i grunnundervisningen vil det 

fortrinnsvis bli innvilget permisjon for et helt studieår. Det kan normalt gis permisjon for inntil 

ett år. 

(3) Studieadministrasjonen avgjør søknader om permisjon. 

(4) Studenten har rett til å gjenoppta sine studier på tilsvarende nivå som før permisjonen, 

men utdanningsplanen må tilpasses gjeldende studieplan. 

§ 8-6 Utdanningsplan 

(1) AHO skal inngå en utdanningsplan med den enkelte student som er tatt opp til studier av 

60 studiepoengs omfang eller mer. 

(2) Utdanningsplanen skal være satt opp slik at studenten skal kunne gjennomføre det 

planlagte studiet eller studieløp fram til en grad på normert tid som heltidsstudent. Skifte av 

kull kan foretas hvis:  

a. Studenten er mer enn et halvt år forsinket i forhold til normert studieprogresjon eller 

ligger 30 studiepoeng eller mer etter normert studieprogresjon. Kullskifte innebærer 

endret utdanningsplan og kan også medføre endringer i pensum og 

eksamensordninger. Studenten skal gis skriftlig melding om dette. 

b. Studenten får endret studieprogresjon som følge av bestemmelser i studieplan. 

 

§ 9 Bortvisning og utestenging 

§ 9-1 Bortvisning og utestenging 

(1) AHOs klagenemnd kan bortvise og utestenge en student etter reglene i universitets- og 

høyskoleloven § 4-8 og § 4-10. Dette gjelder blant annet klanderverdig opptreden, fusk ved 

eksamen og skikkethetsvurdering. 

(2) Studiesjef kan gi en student som opptrer på en måte som virker grovt forstyrrende for 

medstudenters arbeid eller for virksomheten ved universitetet ellers, skriftlig advarsel om at 

forslag om bortvisning vil bli fremmet for AHOs klagenemnd dersom studenten fortsetter med 

sin forstyrrende opptreden jf. universitets- og høyskoleloven § 4-8 første ledd. 

(3) Studiesjef kan gi studenten skriftlig advarsel som beskrevet i universitets- og 

høyskoleloven § 4-8 første ledd. 
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Kapittel 4: Eksamen 

§ 10 Registrering og eksamensmelding 

§ 10-1 Registrering og eksamensmelding 

(1) Studenten må hvert semester registrere seg, betale semesteravgift og melde seg til 

ordinær eksamen i emner som gir studiepoeng, innen gjeldende frister. 

§ 10-2 Avmelding til eksamen på masternivå 

(1) Avmelding til eksamen skal skje innen to uker før eksamen. Avmelding etter trekkfrist 

teller som et forsøk på eksamen. 

(2) Avmelding til diplomeksamen skal skje innen fire uker før fastsattleveringtidspunkt.  

§ 10-3 Dispensasjon fra fristene for registrering, eksamensmelding og søknad om 

tilrettelegging ved eksamen  

(1) Studieadministrasjonen kan, etter søknad fra studenten, gi dispensasjon fra fristene for 

registrering og oppmelding til eksamen og søknad om individuell tilrettelegging til eksamen. 

 § 11 Eksamensavvikling 

§ 11-1 Vilkår for å få avlegge eksamen 

(1) For å få avlegge eksamen må studenten ha fått godkjent eventuelle arbeidskrav og ha 

bestått eventuelle delinnleveringer i henhold til emnebeskrivelsen. 

§ 11-2 Eksamensordninger 

(1) Eksamensordningen skal være fastsatt i emnebeskrivelsen.  

(2) For eksamener som går over flere dager, medregnes ikke bevegelige helligdager og 

andre offentlige høytidsdager i eksamenstiden. 

§ 11-3 Språk ved eksamen 

(1) Opplysninger om undervisningsspråk og eksamensspråk skal gå fram av 

emnebeskrivelsen for det enkelte emne. 

(2) Søknad fra student om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn 

det som er fastsatt i emnebeskrivelsen, fremsettes som søknad om individuell tilrettelegging, 

jf. § 13.     

§ 11-4 Manglende gjennomføring av eksamen  

(1) Studenter som ikke møter til eksamen, ikke leverer eksamen innen fristen, eller trekker 

seg etter at avmeldingsfristen er utløpt jf. §10-2, regnes for å ha framstilt seg til eksamen. 

Studenter som møter, men som trekker seg under eksamen, regnes også for å ha framstilt 

seg til eksamen. 

(2) Studenter som har levert eksamensbesvarelse, kan ikke unndra seg sensur. 
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§ 11-5 Akutt sykdom og andre særskilte grunner til fravær i forbindelse med eksamen  

(1) Ved akutt sykdom kan det gis rett til utsatt eksamen jf. § 12-1. Som akutt sykdom regnes 

sykdom som er oppstått etter avmeldingsfristens utløp jf. § 10-2. Ved dødsfall i nær familie 

eller ved andre særskilte grunner kan det også gis rett til utsatt eksamen, dersom forholdet 

dokumenteres. 

(2) En student som ikke kan møte til eksamen på grunn av akutt sykdom eller andre 

særskilte grunner, kan ha rett til utsatt eksamen dersom legeattest/ dokumentasjon er sendt 

eller levert til studieadministrasjonen senest en uke etter eksamen.  

(3) Ved eksamensordning: «prosjekt utført i gruppe» hvor èn i gruppen oppfyller punktene i 

henhold til denne paragraf kan utsatt eksamen gjelde hele gruppen. 

(4) For diplomeksamen  og masteroppgave for etter- og videreutdanningene kan det gjelde 

egne regler.  

§ 11-6 Tillatte hjelpemidler ved skoleeksamen 

(1) Tillatte hjelpemidler oppføres i emnebeskrivelsen.  

(2) Studenter har ikke anledning til å ta med seg andre hjelpemidler inn i eksamenslokalet 

enn de tillatte. Kommunikasjonsutstyr som eksempelvis mobiltelefon og smartklokke er ikke 

tillatt å bringe inn i eksamenslokalet. 

§ 11-7 Fusk 

(1) Som fusk eller forsøk på fusk ved eksamen eller prøve regnes blant annet:  

   å ha ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under eksamen 
  å presentere hele eller deler av andres arbeid som sitt eget 
  å sitere kilder eller på annen måte benytte kilder i skriftlige arbeider 

uten tilstrekkelige kildehenvisninger 
  å levere en eksamensoppgave som tidligere er levert som 

eksamensbesvarelse ved AHO eller andre institusjoner for høyere 
utdanning 

  ureglementert samarbeid mellom eksamenskandidater eller gruppe 
  å handle i strid med gjeldende regelverk eller retningslinjer for den 

enkelte eksamen 
 

 

(2) Konsekvenser av fusk eller forsøk på fusk reguleres av lov om universiteter og høyskoler 

og behandles av AHOs klagenemnd, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-7 og § 4-8. 

(3) Annullering av eksamen eller prøve i henhold til universitets- og høyskoleloven § 4-7, 

teller som ett forsøk til eksamen eller prøve, jf. denne forskrift § 11-4. 

(4) En student som mistenkes for fusk eller forsøk på fusk, har ikke rett til å framstille seg til 

eksamen eller prøve i det faget eller emnet som omfattes av mistanken, så lenge saken er 

under behandling. Dersom klagenemnda kommer fram til at det ikke foreligger fusk og 

besvarelsen da blir vurdert til ikke bestått, har studenten rett til ny eksamen. 
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§ 12 Utsatt eksamen, kontinuasjon, supplering 

§ 12-1 Adgang til utsatt eksamen  

(1) Studenter som ikke fullfører en eksamen eller deler av eksamen, og som oppfyller 

betingelsene i § 11-5 eller § 13 har rett til utsatt eksamen.   

(2) Eksamensordningen ved utsatt eksamen skal være den samme som ved ordinær 

eksamen. 

(3) Utsatte eksamener skal arrangeres så snart som mulig og senest innen utgangen av 

påfølgende semester. Studentene må selv melde seg til utsatt eksamen.  

(4) Dersom en student ikke møter til utsatt eksamen eller avbryter eksamen, gis det ikke 

adgang til å avlegge ny utsatt eksamen. 

§ 12-2 Adgang til kontinuasjon i grunnundervisningen 

(1) Studenter som ikke består ordinær eksamen kan få adgang til kontinuasjonseksamen 

dersom det er anledning til å avlegge kontinuasjonseksamen i det aktuelle emnet. 

Kontinuasjon i forbindelse med skoleeksamen og hjemmeeksamen avholdes normalt i løpet 

av påfølgende semester etter siste ordinære eksamen. Studenter som anses for å ha trukket 

seg fra skoleeksamen etter § 11-4, har ikke rett til kontinuasjonseksamen.  

(2) Studentene må selv melde seg til kontinuasjonseksamen. Studieadministrasjonen 

fastsetter fristen for oppmelding. 

§ 12-3 Adgang til å supplere på prosjektoppgave i grunnundervisningen  

(1) En student i grunnundervisningen som blir vurdert til «Ikke bestått» eller «F» på 

prosjektoppgave gis anledning til å supplere materialet én gang før ny sensur.  

(2) Det gis ikke anledning til supplering av innlevert materiale etter fullført grunnundervisning. 

(3) Supplering og sensur skal være foretatt innen semesterstart påfølgende høstsemester 

etter siste ordinære eksamen. Dersom supplering ikke fører frem til bestått emne, må emnet 

tas på nytt i sin helhet ved neste ordinære gjennomføring av kurset. Studenter som anses for 

å ha trukket seg fra eksamen etter § 11-4, har ikke rett til supplering av prosjekt. 

§ 12-4 Adgang til å avlegge eksamen etter tidligere ordning ved nedlegging eller 

endringer i emnet 

(1) Dersom emnet endres vesentlig med hensyn til omfang, pensum eller lignende,eller at 

emnet nedlegges, skal det være anledning til å avlegge eksamen etter tidligere ordning kun 

én gang innen et tidsrom på ett år etter at ny ordning trer i kraft. Studenten har imidlertid ikke 

krav på undervisning etter tidligere ordning. Gjelder endringen selve eksamensordningen, gis 

det anledning til å gå opp til eksamen én gang etter tidligere ordning dersom studenten har 

påbegynt emnet før den nye ordningen trådte i kraft.  

 (2) Det må søkes om å få avlegge eksamen etter tidligere ordning.  

§ 12-5 Adgangen til å framstille seg til samme eksamen 

(1) Det er anledning til å framstille seg til samme eksamen ved AHO inntil tre ganger. Hva 
som regnes som å framstille seg til eksamen, er beskrevet i § 11-4. 
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(2) Dersom en student har bestått samme eksamen mer enn én gang, vil beste karakter 
gjelde. 

§13 Individuell tilrettelegging til eksamen 

§13-1 Individuell tilrettelegging til eksamen 

(1) En student kan på grunn av sykdom, funksjonshemming eller andre særlige forhold søke 

om tilrettelegging av eksamen og/eller studiesituasjonen, innen angitte frister, jf. universitets- 

og høyskoleloven § 4-5. Individuell tilrettelegging skal ha som formål å oppveie de ulemper 

funksjonsnedsettelsen medfører for studenten i studie- og eksamenssituasjonen. 

Tilretteleggingen kan ikke føre til reduksjon av de faglige krav. Tilrettelegging kan innvilges 

for studiesituasjonen og/eller eksamener i en bestemt tidsperiode – for bestemte typer 

vurderinger (skriftlig/muntlig) eller for alle eksamener for hele studietiden. 

(2) Ved søknad om tilrettelegging må relevant dokumentasjon fra lege eller annen fagperson 

medfølge søknaden. 

(3) Søknader om tilrettelegging rettes til studieadministrasjonen innen angitte frister. 

§ 14 Vurderingsuttrykk og karakterfastsettelse 

§ 14-1 Karakterfastsettelse  

(1) Framgangsmåten ved fastsetting av karakter, herunder innbyrdes vekting av ulike 

vurderingskriterier, skal være fastsatt i emnebeskrivelsen. 

(2) Ved bedømming av prosjekt utført i gruppe skal gruppearbeidet i utgangspunktet 

bedømmes likt for hele gruppen. Emnebeskrivelsen kan fastsette unntak. 

(3) Dersom en eller flere studenter ikke oppfyller sine forpliktelser under gjennomføringen av 

gruppearbeid kan  kan enkeltstudenters arbeid trekkes ut fra resten av gruppen og 

bedømmes for seg. 

§ 14-2 Vurderingsuttrykk 

(1) Følgende vurderingsuttrykk skal benyttes: 

a. Bestått/ikke bestått, eller 
b. En gradert skala med 5 trinn fra A til E for ”bestått” og F for ”ikke bestått”. 

 

(2) Når karakterskalaen «bestått»/«ikke bestått» benyttes, skal dette være et selvstendig 

vurderingsuttrykk uten sammenheng med den graderte karakterskalaen.  

§ 15 Sensor og sensur 

§ 15-1 Antall sensorer, sensurordninger og bruk av eksterne sensorer  

(1) Alle emner skal sensureres av et sensorteam på minimum 2 personer:  

a) En av sensorene skal være ekstern: 
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- ved bedømmelse av studiokurs på masternivå (unntatt diplom) jf. § 15-1 b) 
- ved ny sensurering som følge av klage over formelle feil 
- ved klage over karakterfastsettelse 

 

b) Diplom (avsluttende mastergrad) bedømmes av minimum 3 eksterne sensorer  

§ 15-2 Sensurfrister 

(1) Sensuren skal foreligge innen tre uker etter innleveringsfristen. Den som er tildelt eller 

som påtar seg et sensoroppdrag, har plikt til å overholde lovens hovedregel om sensurfrist. 

§ 15-3 Kunngjøring av sensur 

(1) Resultatet fra en eksamen kunngjøres på Studentweb. Studentene er selv ansvarlig for å 

gjøre seg kjent med sensuren. AHO er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller misforståelser 

som oppstår ved muntlig beskjed om eksamensresultatet. 

§ 16 Klage 

§ 16-1 Klage over enkeltvedtak og formelle feil ved gjennomføring av eksamen 

(1) Enkeltvedtak som bygger på bestemmelser etter denne forskriften, med unntak av 

sensur, kan påklages i henhold til lov av 1. januar 1970 om behandlingsmåten i 

forvaltningssaker, kapittel VI. 

(2) Formelle feil ved gjennomføring av eksamen kan påklages i henhold til universitets- og 

høyskoleloven § 5-2.  

§ 16-2 Begrunnelse for karakterfastsetting 

(1) En student har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen i henhold universitets- 

og høyskoleloven § 5-3. 

(2) Krav om begrunnelse for karakterfastsettingen må framsettes senest 1 uke etter at 

karakteren ble kunngjort. Krav om begrunnelse skal rettes til studieadministrasjonen. 

(3) Studenten har rett til å få begrunnelse for karakterfastsettingen etter hver enkelt 

eksamen. 

(4) Begrunnelse gis skriftlig. Begrunnelse skal normalt være gitt innen to uker etter at 

studenten har bedt om dette. I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsipper 

som er lagt til grunn for bedømmelsen, og for bedømmelsen av studentens prestasjon. 

Sensorveiledning eller andre skriftlige retningslinjer for bedømmelsen, skal være tilgjengelige 

for studentene etter at karakter er fastsatt. 

§ 16-3 Klage over karakterfastsetting 

(1) En student kan klage skriftlig over karakteren for sine egne prestasjoner i henhold 

universitets- og høyskoleloven § 5-3. Skriftlig klage sendes til studieadministrasjonen ved 

AHO.  
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(2) Ved eksamener som består av flere deler, er det ikke anledning til å framsette klage på 

karakterfastsettelsen før den endelige karakteren i emnet er kunngjort. Ved klage skal alle 

delene forelegges ny sensur. 

(3) Klage over karakterfastsetting av gruppeeksamen må undertegnes av alle medlemmene i 

gruppen før den kan framsettes. 

(4) Ved klage på karakter eller på formelle feil etter at studenten har mottatt vitnemål, må 

vitnemålet leveres inn samtidig med klagen for at klagen skal kunne behandles. 

§ 17 Vitnemål, Diploma Supplement og karakterutskrift 

§ 17-1 Vitnemål, Diploma Supplement og karakterutskrift 

(1) En student skal etter forespørsel få utskrift over samtlige avlagte, beståtte eksamener ved 

AHO. 

(2) Vitnemål for studenter som oppnår mastergrad ved AHO, utstedes uten anmodning i den 

målform studenten selv har angitt ved semesterregistrering. Ved vitnemål skal det følge med 

et Diploma Supplement som gir en nærmere beskrivelse av studentens utdanning og av 

norsk høyere utdanningssystem. Diploma Supplement er bare gyldig sammen med det 

originale vitnemålet. Eventuelle overskytende studiepoeng dokumenteres med en 

karakterutskrift. 

(3) Vitnemål utstedes på norsk, med mindre utdanningsprogrammet i sin helhet er et 

engelskspråklig studieprogram. Vitnemål skal suppleres med Diploma Supplement og 

karakterutskrift på engelsk. 

(4) Det utstedes bare ett vitnemål per student innenfor et studieprogram.  

(5) Det utstedes nytt vitnemål hvis studenten senere forbedrer en karakter som inngår på 

vitnemålet.  

(6) For å få utstedt vitnemål fra AHO, må minimum 60 studiepoeng av en 2-årig grad og 

minimum 90 studiepoeng av en 5 og 5,5-årig grad være avlagt ved AHO. 

§ 18 Offentlighet 

§ 18-1 Unntak fra offentlighet 

(1) Mastergradsoppgaver og diplomoppgaver er i utgangspunktet offentlige. 

(2) Oppgaver som inneholder opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt, skal 

unntas offentlighet. 

(3) Masteroppgaver kan unntas  fra offentligheten i inntil fem år dersom det foreligger 

tungtveiende grunner. I særlige tilfeller kan en oppgave unntas for en lengre periode. 

§ 18-2 Tilgjengeliggjøring av mastergradsoppgaver eller tilsvarende i AHOs vitenarkiv  

(1) Mastergradsoppgaver og diplomoppgaversom ikke er unntatt offentlighet etter § 18-1 skal 

gjøres åpent tilgjengelig i AHOs digitale vitenarkiv. 

 (2) Studenten har opphavsretten til de åndsverk han eller hun skaper i overensstemmelse 

med lov om opphavsrett. Åndsverk omfatter litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk 
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av enhver art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform. AHO forbeholder seg retten til å gjøre 

bruk av studentarbeider til utstillinger og undervisningsformål i skolens regi. I slike tilfeller 

skal studentens navn oppgis. En student kan reservere seg mot å få sitt arbeid offentliggjort 

av AHO i publikasjoner eller på internett. 

§ 19 Ikrafttredelse 

§ 19 Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft 1.mai 2018 Samtidig oppheves forskrift av 28.mai 2010 ved Arkitektur 

og designhøgskolen i Oslo. 
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Vedtakssaker AHOs styre møte 

Sak 27/18 Oppfølging av tildelingsbrev 

 

 

    

 
Tildelingsbrevet er Kunnskapsdepartementets sentrale styringsdokument for underliggende institusjoner, og er 
hovedkanal for formidling av forventninger for det aktuelle budsjettåret. I sak 12/18 der styret behandlet 
tildelingsbrevet, ba styret om å få presentert en plan for oppfølging av de saker og forventninger som 
fremkommer i brevet. 
 
Vedlagt følger en oversikt over de saker som fremmes i tildelingsbrevet. Generelle føringer for hele sektoren 
som ikke er aktuelle for AHO, som for eksempel forventninger til lærerutdanningene, er ikke tatt med i 
oversikten. Likeledes er utviklingsavtalen ikke lagt inn i oversikten, da styret allerede har behandlet videre plan 
for dette arbeidet i sak 14/18. 
 
Oversikten gir en kortfattet statusrapport for det enkelte punkt og fordeling av ansvar for oppfølging. Enkelte av 
sakene vil komme tilbake til styret som egne saker, mens andre saker vil bli rapportert tilbake til styret som en 
del av en generell statusoppdatering. 

 

 
Forslag til vedtak: 
Styret ber om at administrasjonen følger opp planen, og ber om å få en statusrapport i styremøtet i desember. 

 

Dato 18.04.2018 

Saksbehandler Randi Stene 

Arkivnummer 17/00968-5  

Vedlegg:  Oppfølging av tildelingsbrev 
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Oppfølging av tildelingsbrev 

Punkt Tematikk Status Oppfølgingsansvar 

1.1 Personalpolitikk Det er særlig fokus på midlertidighet, AHO har redusert andel 

midlertidighet. Det er imidlertid behov for å se på bruken av 

midlertidighet og karriereveier. Personalpolitikk er lagt inn i innspill 

til utviklingsavtale. 

Direktør organisasjon 

1.1 Livslang læring To EVU-programmer per i dag, det vurderes å starte ett i 

tjenestedesign i samarbeid med BI. Behov for å gå gjennom og 

forankre arbeid med EVU. Er lagt inn som punkt i innspill til 

utviklingsavtale. 

Viserektor utdanning 

1.1 Dimensjonering av studietilbud Ikke ansett som særlig prekært ved AHO da det er en smal 

portefølje. 

Viserektor utdanning 

1.1 Gjennomgang av studieprogrammene 

for å sikre helhet og sammenheng 

De nye programutvalgene er i gang med gjennomganger av 

studieprogrammene 

Programutvalg 

1.1 Økt bruk av fagfellevurdering for å 

styrke kvalitetskulturen 

Ingen aktivitet per i dag. Undervisningsutvalget 

1.1 Etablere merriteringssystemer for 

utdanning i løpet av 2019 

Arbeidsgruppe arbeider med å vurdere pedagogisk 

basiskompetanse og pedagogisk merittering. Leverer rapport med 

anbefalinger i løpet av våren 2018. 

Arbeidsgruppe. Ledergruppe 

følge opp rapport 

1.1 Digitalisering skal løftes opp på 

strategisk nivå, og det skal utarbeides 

mål og forpliktende tiltak for 

digitalisering av utdanning og 

forskning, herunder digitalisering av 

læringsprosesser. 

Det er satt ned en arbeidsgruppe som vil levere sin rapport våren 

2018. 

Arbeidsgruppe. Ledergruppe 

følge opp rapport. 

1.1 Oppfølging av humaniorameldingen: 

legge til rette for mer 

utfordringsdrevet humanistisk 

forskning og utdanning med vekt på 

Tematikken som pekes på er aktuell i forhold til en del av AHOs 

forskning. 

Forskningsutvalget behandler 

først, dernest 

undervisningsutvalget  
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områdene integrering, migrasjon og 

konflikter, de store teknologiskiftene, 

samt klima, miljø og bærekraft 

1.1 Bekjempelse av seksuell trakassering Det arbeides både med bedre rutiner for varsling og det å si fra, 

samt at det etiske regelverket skal oppdateres. Styret får første 

oppdatering av status i arbeidet i styremøtet i juni. 

Likestilling- og 

mangfoldsutvalg 

1.1 Åpen forskning Forskningsutvalget har foreslått retningslinjer for åpen forskning 

og etablering av publiseringsfond. 

Forskningsutvalget, 

retningslinjer behandles av 

ledelse og styret. 

1.1 EU-samarbeid: Institusjonene må 

spisse innsatsen og konsentrere seg 

om områder et de har gode 

forutsetninger for å lykkes, og må 

holde seg oppdatert på og delta i 

dialogen om det nye 

rammeprogrammet for forskning og 

innovasjon 

Forskningsutvalget har laget en EU-strategi. Spørsmål om 

konsentrasjon og spissing tas inn i oppfølgingen av 

forskningsevalueringen. 

Forskningsutvalget, 

ledergruppe 

4.1 Institusjonene skal ved tildeling av 

oppdrag og i oppfølging av inngåtte 

kontrakter sikre at deres leverandører 

følger lover og regler 

AHO følger offentlige anbudsregler. Økonomidirektør 

4.2 Samfunnssikkerhet og beredskap: 

ROS-analyser annenhvert år, 

oppdaterte krise- og 

beredskapsplaner og gjennomføre 

årlige kriseøvelser. Særlig fokus på 

informasjonssikkerhet. 

Beredskapsøvelse ble gjennomført i uke 14. Det vil etter dette 

gjennomføres oppdateringer i beredskapsplan. Revidering av 

ROS-analyse høsten 2018. Ledelsessystem for 

informasjonssikkerhet oppdateres i henhold til ny 

personvernlovgivning. 

Direktør organisasjon 

4.3 Lærlinger AHO er i 2018 godkjent som lærlingebedrift innen IKT. Det er utlyst 

en lærlingstilling, med sikte på oppstart høsten 2018. 

IKT-sjef 

4.4 Bygg og infrastruktur: Institusjonene Det arbeides med campusutvikling og utvidelse av campus. Arbeidsgruppe. Ledergruppe 
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skal ha campusplaner som legger 

grunnlag for prioritering av 

byggebehov. 

følger opp rapport. 

4.5 Anskaffelser: institusjonene må i egen 

regi, gjennom anskaffelser eller 

samarbeid med andre, sørge for 

kapasitet og kompetanse til å 

gjennomføre anskaffelser med 

tilstrekkelig kvalitet. Departementet 

ber virksomhetene vurdere hvordan 

anskaffelsesområdet følges opp 

internt, om virksomheten har 

tilstrekkelig kapasitet til å utøve intern 

kontroll av innkjøp, hvordan 

internkontrollen fungerer, om det har 

vært forbedringer i organiseringen og 

oppfølgingen de senere årene. 

AHO har gjennom et SAK-samarbeid med NMH, NIH og KHiO 

opparbeidet internkontrollrutiner innen innkjøp. Det formelle 

samarbeidet er avsluttet. 

Økonomidirektør 
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Vedtakssaker AHOs styre møte 

Sak 28/18 Kreering av doktorand Inger-Marie 

Hølmebakk 

 

 

    

 

Inger-Marie Hølmebakk (ARK) disputerte 2. mars for Ph.d.-graden på avhandlingen «Fra uro til 

utvikling. Universell utforming som linse for studiet av arkitektpraksis som læringsarena» 

 

Den offentlige prøveforelesningen og disputasen ble godkjent av bedømmelseskomiteen, som 

bestod av:  

 

 Professor Fredrik Nilsson, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg. Førsteopponent. 

 Seniorrådgiver, ph.d. Anita Moum, arkitektkontoret Tegn_3. Andreopponent. 

 Førsteamanuensis Even Smith Wergeland, Institutt for form, teori og historie, AHO. 

Tredje medlem og koordinator. 

 

Forskningsutvalgets leder behandlet i sitt møte 14 mars bedømmelseskomiteens sensur i sak 

32/18 og fattet følgende vedtak i saken:  
 

FU take cognizance of the report from the adjudication committee and ask the AHO board to confer 

the degree of PhD to Inger-Marie Hølmebakk 
 

 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 

Inger-Marie Hølmebakk tildeles graden philosophiae doctor (ph.d.). 
 

 

Dato 18.04.2018 

Saksbehandler Reier Møll Schoder 

Arkivnummer 15/00523-32  

Vedlegg:  Sensurskjema 
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Denne filen er unntatt offentlighet.
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 Tilgangskode: Unntatt offentlighet 

 Paragraf: Offl §13 jfr Fvl §13


	AHOs styremøte 18.04.2018 (med styreseminar 17.04.2018) offentlig versjon
	Saksliste
	Orienteringssaker
	18/18 Protokoll fra AHOs styremøte 07.03.2018
	Protokoll AHOs styremøte 07.03.2018

	19/18 Rektors rapport til styret    
	20/18 Referatsaker
	Minutes of meeting  14-03-2018.doc

	21/18 Årsplan for styrets arbeid 2017-2018
	Årsplan for styrets arbeid per 18.04.2018

	22/18 Eventuelt 

	Vedtakssaker
	23/18 Tilsetting av rektor 2018-2021
	Offentlig søkerliste
	Innstilling rektor
	CV Ole Gustavsen
	Utvidet søkerliste - rektor
	Utlysningstekst

	24/18 Tilsetting førsteamanuensis landskapsarkitektur
	Offentlig søkerliste for førsteamanuensis i landskapsarkitektur
	Utlysning - Jobbnorge annonse.pdf
	CV Hanne Bat Finke
	CV Elisabeth Sjödahl
	Innstilling
	Bedømmelseskomiteens rapport 1 aman AHO

	25/18 Revisjon av ph.d.-forskrift
	Endring i forskrift
	Redegjørelse til FU i saken
	Vedtak fra FU

	26/18 Revisjon av forskrift om opptak, studier og eksamen ved AHO
	Vedlegg til styresak vedrørende revidering av studieforskrift ved AHO
	AHO forskriftrevidert 2018

	27/18 Oppfølging av tildelingsbrev
	Oppfølging av tildelingsbrev

	28/18 Kreering av doktorand Inger-Marie Hølmebakk
	Sensurskjema



