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AHOs kvalitetssystem skal sike at studentene oppnår best mulig 
læringsutbytte, møter relevante utdanninger samt at vi gjennomfører 
utdanningene mest mulig effektivt. Kvalitetssystemet som høgskolen 
jobber etter, er godkjent av NOKUT og AHOs systematiske kvalitetsarbeid 
ble endelig godkjent av NOKUT i september 2019.  
 
Årsrapport for studiekvalitet gir et overordnet bilde på 
institusjonsnivå. Den er basert på data fra DBH, NOKUTs 
studiebarometer, AHOs egen semesterevaluering samt instituttenes og 
programutvalgenes egenrapportering på både kurs- og instituttnivå. 
Rapporten er bygget på AHOs kvalitetsparametre inntakskvalitet, 
programdesign, resultatkvalitet, internasjonalisering og relevans og 
redegjør for status på disse feltene. I tillegg informerer vi i 
rapporten om status på tiltak fra fjorårets rapport og presenterer 
tiltak og mål som er satt for neste studieår. Mål og tiltak som 
presenteres i rapporten er et viktig arbeidsverktøy for både faglig og 
administrativt ansatte, og balansen mellom å sette seg ambisiøse mål og 
det å faktisk gjennomføre disse, kan være en utfordring. 
 
Studieåret 2020/2021 ble sterkt preget av covid-19 og dette preget alle 
deler av virksomheten og gjorde det utfordrende å oppnå en del av 
målene vi satte i fjorårets rapport.  
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1. Innledning  

Målsetningen til Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er å være en av de 
internasjonalt ledende arkitektur- og designhøgskolene. 

For å opprettholde en slik posisjon er det nødvendig å jobbe kontinuerlig med 
kvalitet og kvalitetsutvikling innenfor et bredt spekter av områder. Vi gjør hele 
tiden vurderinger om nødvendige tiltak og satsinger, basert på grunndata blant 
annet presentert i denne rapporten.  

Hovedmålet er alltid å øke utdanningskvalitet og derigjennom styrke AHO som en 
ledende utdanningsinstitusjon innenfor høgskolens fagfelt.  

De siste årene er det blant annet igangsatt prosjekter knyttet til studiekvalitet, 
mangfold, studentdemokrati, digitalisering, forskningsstrategi og personalpolitikk. I 
2019 gjennomgikk AHO en stor administrativ omorganisering og i august 2021 ble 
en ny faglig organisering med ny instituttstruktur iverksatt.  

Slike omorganiseringer vil alltid ha som mål å øke kvaliteten på utdanningen og 
forskningen ved AHO.   

Årsrapport for studiekvalitet gir et overordnet bilde på institusjonsnivå. Den er 
basert på data fra DBH, NOKUTs studiebarometer, AHOs egen semesterevaluering 
samt instituttenes og programutvalgenes egenrapportering på både kurs- og 
instituttnivå.  

Rapporten informerer om status på tiltak fra fjorårets rapport og presenterer tiltak 
og mål som er satt for neste studieår. Mål og tiltak som presenteres i rapporten er 
et viktig arbeidsverktøy for både faglig og administrativt ansatte, og balansen 
mellom å sette seg ambisiøse mål og det å faktisk gjennomføre disse, kan være en 
utfordring. Studieåret 2020/2021 ble svært påvirket av covid-19. Ingen deler av 
AHOs virksomhet har vært uberørt. Dette har påvirket måloppnåelsen på nesten 
alle områder. I utarbeidelsen av mål for 2021/2022 har vi derfor forsøkt å være 
realistiske slik at vi i første omgang vil jobbe med videreføring av uoppnådde mål 
før vi setter i gang med å nå nye. Også arbeidet med faglig omorganisering og 
implementering av nye mandater for råd og utvalg har tatt mye kapasitet for alle 
ansatte.  

Vi vil redegjøre for håndteringen av covid-19 og tiltak knyttet til pandemien i et 
eget kapittel først i rapporten.  

2. Covid-19 

Det gikk ikke mange ukene inn i det nye studieåret før vi innså at covid-19 skulle 
prege også høstsemesteret 2020. Planene som var lagt for semesteret la opp til en 
så normal undervisningssituasjon som mulig, men hele tiden med en plan B. 
Erfaringene vi hadde fra våren 2020 kom godt med i planleggingen og de hyppige 
omleggingene vi måtte gjøre gjennom hele studieåret.  

Den midlertidige forskriften for opptak, studier og eksamen ved AHO ble forlenget, 
og den ble benyttet særlig i forbindelse med omlegging av vurderingsformer. 
Gjennom hele studieåret ble alle skoleeksamener gjort om til hjemmeeksamener, 
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fysiske modeller ble erstattet av digitale modeller og presentasjoner ble 
gjennomført uten publikum og sensorer i rommet. 

En erfaring fra vårsemesteret, var at masterstudentene håndterte den digitale 
undervisningen bedre enn grunnutdanningsstudentene. Dette ble rapportert om fra 
både lærere og kursansvarlige, samt at det var mulig å lese ut av 
semesterevalueringene fra våren 2020. Dette var bakgrunnen for at AHO høsten 
2020 prioriterte undervisning- og arbeidsplasser for grunnutdanningsstudentene de 
periodene det var restriksjoner for antall studenter tillatt på AHO. Vi innførte 
plassbestilling i verkstedet, og all masterundervisning skjedde digitalt. 
Diplomstudentene fikk tilgang til byggene i de periodene vi hadde lov til å ha 
studenter på campus.  

Da vi skjønte at covid-19 også ville legge føringer for undervisningen våren 2021 
var det imidlertid viktig å tilrettelegge for at også masterstudenter skulle få tilgang 
til AHO, og da helsemyndighetene åpnet for at universiteter og høgskoler skulle 
slippe studentene til i lesesaler og små grupper, laget vi et system der alle 
studenter kunne reservere en arbeidsplass. Slik sørget vi for at både smittesporing 
og krav til avstand/antall ble ivaretatt. Mot slutten av vårsemesteret var det igjen 
anledning til å ha undervisning i på AHO i større grupper, og da la vi til rette for det 
så langt det lot seg gjøre.  

Det har vært svært utfordrende for studenter og ansatte å hanskes med følgene 
av pandemien, og den har ført til at mye annet har måttet vente, noe som fremgår 
tydelig av denne rapporten. I tillegg til hyppige omlegginger i 
undervisningsopplegget, strevde flere av AHOs internasjonale lærere med 
innreiseproblemer, ansatte var i karantene og flere hadde utfordringer knyttet til 
hjemmeskole og periodevis stengte/kort åpningstid i barnehager. Vi vet at 
studenter slet med ensomhet og isolasjon i perioden, og at de fant studiene ekstra 
tunge i disse månedene. Allikevel ser vi ikke mer stryk eller frafall enn normalt etter 
studieåret 2020/2021. Lærere melder også tilbake om gode resultater og 
prestasjoner trass i vanskelige arbeids- og studieforhold.  
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3. Utdanningskvalitet ved AHO  

AHO er en vitenskapelig høgskole med om lag 800 studenter. Skolens 
kvalitetssystem skal sike at studentene får best mulig læringsutbytte, møter 
relevante studieprogrammer og et godt studiemiljø samt at vi gjennomfører 
utdanningene mest mulig effektivt. 

Kvalitetssystemet høgskolen jobber etter er godkjent av NOKUT og AHOs 
systematiske kvalitetsarbeid ble endelig godkjent september 2019. 

Kvalitetssikringssystemet har følgende parametere som skal dekke aktivitetene på 
alle utdanningsnivåer: 

1. Inntakskvalitet 
2. Programdesign 
3. Resultatkvalitet 
4. Internasjonalisering 
5. Relevans 

AHO har de siste årene jobbet med å igangsette aktiviteter som ivaretar de 
vedtatte parameterne. I forbindelse med den faglige omorganiseringen har det 
overordnede ansvaret for kvalitetsarbeidet blitt plasser hos Studieutvalget som 
ledes av prorektor for utdanning. En viktig oppgave vil være å samle, systematisere 
og skriftliggjøre kvalitetssystemet. 

Det kommende studieåret skal AHO gjennomføre periodiske evalueringer av våre 
egne studieprogram. Arbeidet er organisert i programstyrene samt i det nye 
studieutvalget. Institusjonen har jobbet med malverk og måleparametre for 
vurdering av studieprogrammene. Det er også jobbet med beskrivelse av 
mandatene til de sakkyndig komiteene. Arbeidet har blitt en del forsinket på grunn 
av covid-19 og arbeidet med faglig omorganisering. 

AHOs kvalitetssikringsprosjekt rettet mot våre internasjonale samarbeidsavtaler i 
forbindelse med studentutveksling har vært i  fokus det siste året. Alle 
utvekslingsavtaler er oppe til revidering, og kvalitetssikring av partneravtaler er 
gjort med henblikk på både utdanningskvalitet og studentenes utbytte og 
opplevelse av de ulike utdanningsinstitusjonene. Dette arbeidet har blitt satt på 
hold dette studieåret på grunn av reiserestriksjonene, men settes i gang igjen nå. 
Mer om dette i kapitel 7. 

Måloppnåelse 2020-2021 

• Evaluere og revidere mal for årsrapport for studiekvalitet for å øke 
lesbarhet. 

o Dette punktet videreføres til neste år. Rapporten skal i fremtiden i 
større grad utformes av programstyrene og samles og redigeres av 
sekretariatene. Rammer for dette vil utarbeides før høsten 2022. 

 

Mål for 2021/2022 

• Samle og skriftliggjøre AHOs kvalitetssystem for å sørge for et godt og 
systematisk kvalitetsarbeid 
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• Legge en større del av arbeidet med kvalitetsrapporten til programstyrene, 
jfr. de nye mandatene til programstyrene.  
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4. Inntakskvalitet - opptaket ved AHO  

Opptak til første år – Samordna opptak  

Opptaket til de integrerte masterprogrammene (5 og 5,5 år) ved AHO er en del av 
det nasjonale opptaket til høyere utdanning gjennom Samordna opptak.  

Tall for opptaket til første år av de 5 og 5,5-årige masterprogrammene ved AHO, 
er hentet fra Samordna opptak og hovedopptaket den 20.juli. Opptaket til etter- 
og videreutdanning samt ph.d. presenteres i egne kapitler. 

AHO opprettholder sine gode søkertall og har en økning på de fleste områder; 
innleverte hjemmeoppgaver, antall søkere og søknader og førsteprioritetssøkere. 
Også i år ble Opptaksprøve 2 avholdt digitalt. Dette gjør det mulig for flere å 
gjennomføre hele søknadsprosessen, uavhengig av bosted og økonomisk situasjon.  

Tabellene under viser søkertall fra Samordna opptak og FS-rapport over søkere og 
førsteprioritetssøkere fra de tre siste årene:  

Antall søknader/søkere 2019 2020 2021 
Endring fra 

2019 til 
2020 

Master i arkitektur 1748 2083 2400 15,2 % 

Master i design 826 982 1152 17,3 % 

Master i landskapsarkitektur 699 728 862 18,4 % 

Totalt unike søkere AHO 2141 2511 2882 14,7 % 

Totalt antall søknader  3511 3793 4414 16,4 % 

Tabell 1. Oversikt over totalt antall søknader og unike søkere i perioden 2019-2021. 
Hentet fra FS-rapport 101.001 og samordna opptak. 
 

Førsteprioritet alle søkere 2019 2020 2021 
Endring fra 

2020 til 
2021 

Master i arkitektur 753 867 974 12,34 % 

Master i design 164 187 220 17,65 % 

Master i landskapsarkitektur 66 63 96 52,38 % 

Totalt 983 1117 1290 13,63 % 

Andel førstepri. av alle unike søkere.     44,48% 44,76 % 

Tabell 2. Oversikt over andelen førsteprioritetssøkere til AHO i perioden 2019-2021. 
Hentet fra FS-rapport 101.001 og samordna opptak 
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Tabell 1 og 2 viser at alle AHOs integrerte masterprogrammer hadde en stigning i 
søkertall og antall førsteprioriteter sammenlignet med fjoråret. Særlig gledelig er 
det at økningen i søkere til master i design fortsetter, samt den massive økningen 
blant førsteprioritetssøkere til master i landskapsarkitektur. I 2021 gjennomførte 
AHO sitt fjerde opptak til fellesgraden i landskapsarkitektur, og etter nedgangen vi 
så i fjor var det fint å se at målrettede rekrutteringstiltak hadde en effekt.   

 

Førsteprioritetssøkere møtt 2019 2020 2021 
Master i arkitektur 62 64 59 
Master i design 26 41 42 
Master i landskapsarkitektur 15 13 15 
Tabell 3. Antall studenter med AHO som førsteprioritet og som møtte ved studiestart. 
Hentet fra FS-rapport 192.002. 

Førsteprioritetssøkere med registrert oppmøtestatus er stabil høy på master i 
arkitektur. Fra august 2020 økte studieplassene på master i design fra 30 til 60 
plasser, og vi ser at de to siste årene var omlag 2/3 av studentene som møtte til 
studiestart førsteprioritetssøkere.  

 

Geografisk fordeling og mangfold 

 

Figur 1: Geografisk inndeling etter landsdel av antallet studenter som møtte ved 
studiestart 2021. Tallene er antall studenter. Kilde: FS-rapport 192.002. 

Siden 2018 har det vært en klar målsetting om å øke mangfoldet blant søkere til 
AHO. Høsten 2019 ble det startet et prosjekt knyttet til rekruttering og utarbeidelse 
av opptaksprøver, for å tiltrekke nye søkergrupper til høgskolen. Dette ble 
intensivert i forbindelse med opptak 2021.  

2021 markerte et digitalt skifte for AHOs rekruttering av nye søkerkandidater. I en 
pandemisituasjon hvor besøksturné og utdanningsmesser ikke kunne gjennomføres 
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som normalt, stilles det høyere krav til høgskolens digitale tilstedeværelse og 
kommunikasjonsevne. For å ta tak i dette som et prosjekt, inngikk AHO et 
samarbeid med kreativt byrå Knowit, som har jobbet tett sammen med en 
prosjektleder fra AHOs informasjonsavdeling dedikert til rekruttering, .  
   
 Sammen har Knowit og informasjonsavdelingen utviklet en digital 
rekrutteringskampanje for 2020/21. Den bestod hovedsakelig av fem tiltak; en ny 
strategi for rekruttering, en kampanjefilm i sosiale medier, forbedring av AHOs 
forside og landingsside for kampanjen, en digital åpen dag hvor alle kunne delta 
uavhengig av lokasjon, og innholdsmarkedsføring i tråd med konseptet. Alt med 
mål om å senke terskelen for, og bygge mot hos kandidatene til, å søke studieplass 
ved AHO.  
   
 Den digitale rekrutteringskampanjen har i denne runden fokusert på å 
kommunisere AHOs studietilbud på en helhetlig måte, hvor alle studieprogram har 
fått like mye «skjermtid» og oppmerksomhet. 

Vi ser noe mer spredning i geografisk tilhørighet utenfor Oslo, og en økning av 
studenter med opptak også fra helt nord i Norge. Vi sliter imidlertid med å holde 
på søkerne fra hele landet for å oppnå våre mål om geografisk mangfold.  

Tall fra opptaket 2021 viser at studenter tatt opp til arkitektur, design og 
landskapsarkitektur har i hovedsak blitt rekruttert fra Østlandet (Oslo, Viken, 
Vestfold og Telemark og Innlandet) med 104 av totalt 144 studenter (Figur 1) 
studenter. AHO bør videreføre denne bevisste strategien for å rekruttere fra flere 
deler av landet.  
 
 
Andel kvinner MØTT  2018 2019 2020 2021 
Master i arkitektur 34 33 33  41 
Master i design 21 23 39  39 
Master i 
landskapsarkitektur 11 12 

18  18 

Tabell 4. Oversikt over kjønnsfordeling på masterprogrammene i perioden 2018-
2021. Hentet fra FS-rapport 192.002 
 

Tabell 4 viser at den store kvinneandelen på master i design og master i 
landskapsarkitektur er stabil, og at kvinneandelen på master i arkitektur har økt.  

Opptaksprøvene og opptakstall 

AHO har en opptakskomite som styrer den faglige utarbeidelsen av 
opptaksprøvene. Det er tre representanter fra hvert av studieprogrammene som 
utarbeider egne oppgaver.  

Opptakskomiteens mandat er å utvikle, administrere og bedømme opptaksprøven 
til første års opptak ved AHO, samt evaluere opptaket.  
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 2019 2020 2021 
Prosentvis 
økning fra 

2020 

Innleverte Opptaksprøve 
1 729 1026 1160 13 % 

Andel innleveringer av 
totalt antall søkere 34,05 % 40.86 % 40,25% 

Ingen 
endring 

         

Andel innleveringer, 
Opptaksprøve 1, pr. 
studieprogram 

        

Master i arkitektur 668 955 1068 11,9 % 

Master i design 341 512 601 17,4 % 

Master i 
landskapsarkitektur 

318 435 504 15,8 % 

         

Videre til Opptaksprøve 
2 samlet 

451 510* 714 40 % 

         

Videre til Opptaksprøve 
2 pr. studieprogram 

       

Master i arkitektur 316 326* 267   

Master i design 228 248 270   

Master i 
landskapsarkitektur 

166 180 177  

Tabell 5. Viser antall innleverte hjemmeoppgaver og antall kandidater videre til 
opptaksprøve 2 over en treårs periode. Tall hentet fra interne arbeidsdokumenter. 

Andelen søkere som leverer inn opptaksprøve 1 har ligget ganske jevnt på 30-35 % 
de siste årene før vi fikk et hopp under opptaket i fjor da andelen steg til 40 %, 
noe som var tilfellet også for årets opptak. Det er gledelig at flere fullfører 
opptaksprosessen ved å levere inn opptaksprøven, men den økende søkermassen 
og mengden opptaksprøver representerer en større arbeidsbyrde både for 
administrativ og faglig side.  

Oppsummering fra leder for opptakskomiteen 

Overordnet struktur: 
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Komiteen valgte tidlig å videreføre strukturen som ble innført for opptak i 2020, 
der man hadde to separate faser med digitale opptaksprøver, heller enn én digital 
opptaksprøve etterfulgt av én opptaksprøve fysisk på AHO. Ordningen ble 
opprinnelig innført av hensyn til smittevernstiltak, siden det ikke har vært mulig å 
avholde prøver på høgskolen.  

Opptaksprøve 1: 

Opptaksprøve 1 er felles for de tre studieretningene, og er en kreativ oppgave. For 
komiteen har denne som hensikt å fungere som en "utsiling". Opptaksprøve 1 
bestod som i fjor av to oppgaver, og hver søker måtte besvare begge oppgavene. 
Komiteen anser fordelen med todelingen av opptaksprøve 1 å være: 

Et spenn i oppgaver gir søkerne større sjanse til å vise hva de er gode på, og man 
får noe mindre ensretting av studentmassen. 

Forskjellige oppgaver gjør det lettere å enes om problemstillinger som favner alle 
de ulike faggruppene. 

Komiteen mener opptaksprøve 1 fungerte hensiktsmessig i år som i fjor. 

Opptaksprøve 2: 

Opptaksprøve 2 tester søkerne i problemstillinger som er nærmere knyttet til 
studieretningen de har søkt på. Tradisjonelt har prøven funnet sted i AHOs lokaler, 
men den er nå digital. Et aspekt som ble videreført fra fjorårets prøveordning er 
oppdelingen av opptaksprøve 2 i to separate deloppgaver: én del som er lik for 
alle faggruppene, og én del som er fagspesifikk.  

Generelle vurderinger: 

Det er enighet om at digital avholdelse av opptaksprøvene fungerer. Dette ble 
opprinnelig introdusert som et krisetiltak, men komiteen kan ikke uten videre 
anbefale å gå tilbake til det gamle systemet når smittevernstiltakene oppheves. 
Fordelene med ordningen er at den åpner opp andre muligheter med tanke på 
media som kan benyttes under prøvene, for eksempel fotografi. Ordningen legger 
også til rette for  en større deltakelse i opptaksprøvene fra andre steder i Norge, 
siden søkerne ikke behøver å komme til Oslo. Slik sett ser komiteen tydelige 
fordeler med dette. Negative aspekter som ble diskutert var at man har en større 
mulighet for fusk, fordi søkere kan få hjelp til gjennomføring av prøven uten at 
dette oppdages. Komiteen har vurdert dette, og kan ikke se at det har vært et 
problem verken i år eller i fjor. 

Komiteen er opptatt av at Opptaksprøve 2: deloppgave 1, der studentene kan vise 
tidligere erfaringer og arbeider, videreføres. 

Det anbefales ikke å redusere tidsrammen for avholdelse av Opptaksprøve 2 
ytterligere, siden man ønsker å opprettholde en viss kvalitet på det innleverte 
materialet. Man må også ta høyde for at søkere arbeider litt forskjellig, og noen 
kan bruke litt lenger tid på å komme i gang.  

Komiteen består av ni faglig ansatte medlemmer i tillegg til én leder, én 
administrativt ansatt og én studentrepresentant. Komiteen har både erfarne og 
nye medlemmer; dette er nyttig for å oppnå en kunnskapsoverføring fra år til år. I 
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år har det vært nødvendig å be noen medlemmer sitte lenger enn vanlig, for å 
oppnå dette. Komiteens leder hadde tidligere en dobbeltrolle, som leder og 
utførende medlem av komiteen. I år har leder trukket seg tilbake fra 
evalueringsarbeid. Dette har lettet arbeidsmengden, og gjort det lettere å 
administrere arbeidet med prøvene. 

  
Måloppnåelse 2020-2021 

• Tiltak for å digitalisere, automatisere og forenkle sensurprosessen: 
o I forkant av opptak 2021 vurderte vi å benytte Wiseflow som innleverings- 

og sensureringsportal. På grunn av den ekstra belastningen covid-19 har 
lagt på medarbeiderne hadde vi ikke kapasitet til å ta dette i bruk i 2021. 
Innleveringene ble imidlertid godt ivaretatt gjennom sektorverktøyene 
Nettskjema og Box. De høye søkertallene og den store andelen innleveringer 
legger et stort press på både administrativt personale og opptakskomiteen, 
og en digitalisering og kvalitetssikring av arbeidet er påkrevd. Dette 
videreføres til neste år.  

• Fortsette tiltak for å oppnå et større mangfold i søker- og studentmassen.  
o Det ble innført en rekke rekrutteringstiltak i forkant av opptaket selv om 

tradisjonelle skolebesøk og messer utgikk på grunn av covid-19. Særlig den 
økende søkermassen til master i landskapsarkitektur regner vi med kan 
tilskrives disse tiltakene. Dette er det ønskelig å fortsette med.  
 

Mål for 2021/2022 opptak 1. år 

• Sette i gang et arbeid for å forenkle opptaksprosessen, samt innføre flere 
digitale systemer i dette arbeidet 

• AHOs mangfoldsprosjekt igangsettes med ulike aktiviteter knyttet til 
rekruttering og kommunikasjon  

Opptak til masternivå  

AHO gjennomfører innpassing til masternivå (4.år) på studieprogrammet Master i 
arkitektur og opptak til de toårige masterprogrammene Master i design og Master 
i landskapsarkitektur (campus Oslo og Tromsø). Til opptaket 2021 ble det stilt 60 
plasser til rådighet for opptak til masternivå, 15 plasser til hvert program. 

Opptak til masternivå administreres av studieadministrasjonen som sørger for at de 
formelle kriteriene er oppfylt, før programutvalgene foretar faglig utvelgelse og 
rangering av søkerne1.  

Søkertall  

Tabellen viser en oversikt over alle registrerte søkere 2018-2021. 
 2018 2019 2020 2021 
Master i 
arkitektur 

517 483 555 497 

Master i 304 361 441 397 

 
1 Bachelorgrad eller tilsvarende i det aktuelle fagområdet samt dokumentasjon på ferdigheter i 
engelsk i henhold til regelverk: https://aho.no/en/news/documentation-knowledge-english 
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design 
Master i 
landskaps
arkitektur, 
Oslo og 
Tromsø 
(ikke 
opptak til 
Tromsø 
2020) 

194 
 

292 
 

264 271 

Sum 1015 1136 1260 1165 
Tabell 10: Unike søkere til masternivå, innpassing og lokalt opptak. Noen søkere går 
igjen på flere program. Hentet fra FS-rapport 101.001 
 
Tallene refererer til antall søkere som har registrert seg i portalen Søknadsweb. 
Antallet søkere som fullførte hele søknadsprosessen med levering av portefølje og 
påkrevde vedlegg er lavere.  

Til opptaket 2021 var det en nedgang i søkertall til både master i arkitektur og 
master i design. Den lille økningen til master i landskapsarkitektur kan forklares med 
at vi til 2021 igjen lyste ut master i landskapsarkitektur med studiested Tromsø. Det 
er vanskelig å si om søkertallene nå har stagnert og funnet sitt nivå eller om dette 
kan knyttes til pandemien. Det oppleves uansett ikke dramatisk for AHO all den tid 
vi fyller de 15 studieplassene på hvert program med godt kvalifiserte søkere. Dette 
klarer vi på både master i design og master i arkitektur, men som vi kommer tilbake 
til senere i kapitelet, sliter vi med å fylle plassene på master i landskapsarkitektur. 
Dette dreier seg imidlertid ikke om mangel på kvalifiserte søkere.   

Selv om søkertallene har stagnert er masteropptaket svært arbeidskrevende både 
for administrativ og faglig side. Jobben med å kvalitetssikre søkernes formelle 
kvalifikasjoner og å vurdere innsendt portefølje er meget tidkrevende. Vi opplever 
at vi blir forsinket i begge ledd og at dette kan føre til at tilbudene blir sendt ut for 
sent. Høsten 2021 vil vi sette i gang en prosess for å endre søknadsfrist fra 1. mars 
til 1. februar i håp om at dette både vil vi AHO bedre tid i vurderingene av søkerne, 
samt gi studenter med opptak bedre tid i prosessen med å forberede innreise til 
Norge.  

 
Tabellen under viser en oversikt over førsteprioritetssøkere til de ulike 
programmene som har eller har hatt flere studieretninger.  
 
  Master 

land. 
Oslo 

Master 
land. 
Tromsø 

Industri-
design. 

Interaksjons
-design. 

Tjeneste- 
design 

Total 

Master i 
design 

2021   129 183 85 397 
2020   153 181 107 441 
2019   170 106 85 361 
2018   117 94 83 294 

Master i 
landskap
sarkitektu

2021 256 15    271 
2020 264 -    264 
2019 263 29    292 
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r 2018 169 13    182 
Tabell 11: Antall førsteprioritetssøkere til de ulike studieprogrammene/retningene. 
Hentet fra FS-rapport 192.002 

Tabell 11 viser antall førsteprioritetssøkere som har søkt til de ulike 
studieprogrammene/studieretningene. De fleste søkere til design har flere 
søknadsalternativer i sin søknad.  

Studenter med opptak 

Den totale rammen for opptaket til masternivå var på 15 plasser per 
studieprogram, totalt 45 studenter.  
 
Tabellen under viser hvor mange studenter som møtte til studiestart med det totale 
antall utsendte tilbud i parentes. 
 2018 2019 2020 2021 

Master i 
arkitektur 

13 (20) 12 (24) 14 (15) 11 (19) 

Master i 
design 

12 (23) 13 (27) 21 (31) 14 (28) 

Master i 
landskaps 
 arkitektur, 
Oslo  

14 (21) 12 (20) 11 (25) 10 (20) 

Master i 
landskaps 
 arkitektur, 
Tromsø 

5 (18) 9 (17) - 4 (9) 

Sum 44 (82) 46 (88) 46 (71) 39 (76) 

 
Tabell 12. Opptak til masternivå, 2018– 2021. Fra FS-rapport 101.001 

Det er en utfordring for AHO at tallet på studenter som møter til studiestart er 
usikkert helt fram til studiestart. På arkitektur klarer vi stort sett fylle de 15 plassene 
uten å måtte gå langt ned på ventelisten, men særlig på landskapsarkitektur har 
det vært utfordrende de siste årene. Studenter med opptak til den internasjonale 
masteren i landskapsarkitektur har de siste to årene blitt rammet av 
innreiserestriksjoner og usikkerhet knyttet til bolig og studiesituasjon. Selv med en 
ganske stor overbooking har vi et underforbruk av studieplasser på dette 
programmet. Dette fører til en dårlig utnyttelse av lærerressurser og en mindre 
studentgruppe enn det som er ønskelig.  
 
AHO har tradisjonelt vært forsiktige med å overbooke, men erfaring fra de siste 
årene viser at vi ved opptak til masternivå kan gjøre en større overbooking på 
master i design og master i landskapsarkitektur enn på master i arkitektur. Det 
medfører en risiko for å stå igjen med en større studentmasse enn planlagt, men 
dette kan være en risiko vi bør ta for å unngå å sitte igjen med en studentgruppe 
langt under «kritisk masse».  
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Tabellen nedenfor viser geografisk fordeling.  

Land/Region 
Antall 

søknader Prosent 

Antall 
studenter med 

opptak Prosent 
Norge: 215 13,53 % 5 13,16% 
Norden forøvr. og Baltikum 45 2,83 % 6 15,79 % 
Europa forøvr., inkl Russland 230 14,47 % 9 23,68 % 
Nord-, Sør-, og Mellom-Amerika 111 6,99 % 3 7,89 % 
Afrika 91 5,73 % 1 2,63 % 
Asia, eks. Kina og Russland 544 34,24 % 6 15,79 % 
Kina, eks. Hong Kong 342 21,52 % 8 21,05% 
Australia og New Zealand 11 0,69 % 0 0,00 % 
TOTALT 1583 100 % 38 100 % 
Tabell 13: Geografisk fordeling, hentet ut av FS-rapport 101.001 

 Det er vanskelig å sammenligne årets opptak med fjoråret, siden AHO da kun tok 
inn nordiske søkere til innpassing til master i arkitektur. Søkertallene holder seg 
likevel relativt stabilt totalt sett med en nedgang på 5,83 %. Andelen norske søkere 
har steget med 36,94 % siden 2020. Dette kan enten være fordi flere norske søkere 
har valgt å søke nasjonalt på grunn av covid-19, eller det kan være fordi AHOs 
tilbud har blitt mer kjent nasjonalt. 

Det lokale opptaket er arbeidskrevende på grunn av et høyt antall internasjonale 
søkere, og i år var det fremdeles en utfordring å takle i usikkerheten rundt covid-19 
både for oss og søkerne. Vi har imidlertid jobbet mye med å bedre informasjonen 
på nett for å luke ut henvendelser knyttet til søknadsprosess og opptakskrav, og 
det kan se ut som om vi har lyktes noe med dette. Det er fortsatt et betydelig 
frafall i løpet av sommeren, og her bør ytterligere tiltak iverksettes. Tiltak for å 
redusere antall ubrukte studieplasser har vært på tiltakslisten også etter tidligere 
års opptak, men det er tydelig at det ikke har vært tilstrekkelig. 
 

Måloppnåelse 2020-2021 

• Kvalitetsvurdering av søkerne fra portfoliokomiteens side 
o Dette klarte vi ikke gjennomføre på grunn av det økte arbeidspresset 

på både administrativ og faglig side.  
 

• Videreføring av tiltak for å redusere underforbruk av studieplasser 
o Selv med til dels betydelig overbooking har vi ikke klart å redusere 

underforbruket av studieplasser. Det er størst på master i 
landskapsarkitektur, og studieadministrasjonen vil sammen med 
programstyret finne målrettede tiltak for å unngå dette. Det er ikke 
mangel på kvalifiserte søkere som er grunnen.  

 

• Ha en gjennomgang av opptakskriterier for både innpassingssøkere til 
master i arkitektur og internasjonal master i landskapsarkitektur. 

o I forkant av opptaket gikk programutvalgene gjennom 
opptakskravene til alle tre program, og særlig på master i 
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landskapsarkitektur ble det gjort en revidering. De formelle kravene 
ble ikke endret, men informasjonen knyttet til kravene ble endret for å 
gjøre det klarere for søkerne.   

 

Mål for 2021/2022 

• Videreføring av tiltak for å redusere underforbruk av studieplasser: 
 Selv om opptaket til masternivå har vært preget av internasjonale 
studenters usikkerhet i forbindelse med covid-19, ser vi at noen tiltak er 
nødvendig for å sikre studentmassen. 

• Vurdere endring av søknadsfrist til 1. februar for å gi mer tid til vurdering av 
søkerne, både faglig og administrativt, samt å gi internasjonale studenter 
med opptak bedre tid til forberedelse for studiestart.  

• Videreutvikle rutiner for kommunikasjon med søkerne i etterkant av opptaket 
for å klargjøre regler om utsatt studiestart og trekk fra studieplass. 
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5. Programdesign  

Programdesign handler om hvordan studietilbudene er strukturert og bygget opp 
hver for seg og som en helhet. Programmene skal gi god og relevant læring og skal 
være bygget opp slik at studentene oppnår læringsutbyttet på programnivå. I 
løpet av studieprogrammet må studentene ha mulighet til å oppnå alle 
elementene i programmets læringsutbyttebeskrivelser, og det må være 
sammenheng mellom undervisning, vurderingsformer og læringsutbyttet på 
programnivå. Det skal legges til rette for faglig progresjon og opparbeiding av 
relevant kompetanse. Et godt programdesign krever god ledelse både av det 
enkelte program og av AHOs overordnede studietilbud. 

Viktige byggeklosser i AHO sine studieprogrammer er kurs med velfunderte 
læringsutbyttebeskrivelser, faglig forankrede og godt utprøvde 
undervisningsopplegg og gode rutiner for evaluering og justering av 
programmene. Viktige faktorer for å sikre god kvalitet er tett studentoppfølging, 
hyppige gjennomganger, systematiske kurs- og programevalueringer, en 
velfungerende studentorganisasjon, kollegaveiledning i faggrupper og nært 
samvirke med eksterne sensorer og samarbeidspartnere.   

Studieåret 2020/2021 har AHO diskutert flere saker som har som mål om å 
kvalitetssikre programdesignet ved høgskolens studieprogrammer.   

Programutvalgene ved AHO 

God programledelse er sentralt for å lykkes med gode studieprogram og godt 
programdesign. Ved AHO er det programutvalgene (PU) som har det løpende 
faglige ansvar for å sikre at studieprogrammet organiseres og gjennomføres som 
et helhetlig studieprogram med høy faglig kvalitet. AHO opprettet 
programutvalgene i 2017 og de har utviklet seg i løpet av de årene de har 
eksistert. I tillegg til å ha det overordnete ansvaret for utvikling og innholdet i 
studieprogrammene, har de også ansvaret for kvalitetssikringen av programmene, 
saker knyttet til opptak og utveksling og drift at programmene.  

Fra og med høsten 2021 vil programutvalgene erstattes av programstyrer med 
større autonomi og enda klarere mandat til å følge opp studieprogrammets 
daglige drift og sørge for faglig og strategisk utvikling.  

Viktige saker i programutvalgene studieåret 20/21 har blant annet vært utvikling 
av en ny studieplan for den 5-årige masteren i design. Arbeidet med utvikling av 
den nye studieplanen har bestått av workshop med interne og eksterne deltakere, 
innspill-møter med nåværende og tidligere studenter, instituttmøter og diskusjoner 
innad i faggruppene. Utgangspunktet for den nye studieplanen er muligheten 
doblingen av antall studenter på master i design fra august 2020 gir. En mer robust 
gruppe gir muligheter til å la studentene ta informerte valg i egen utdannelse og 
forme sin egen profil i større grad. En stor endring er å la studentene velge mellom 
moduler allerede i grunnutdanningen.  

Programutvalget for arkitektur har særlig jobbet med sensorveiledning med nye 
evalueringskriterier for diplom, samt et helt nytt opplegg knyttet til prediplom. De 
har også utarbeidet kriterier for opptak til masterkurs.  
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Arbeidet i Programstyret for fellesgraden i landskapsarkitektur er fremdeles preget 
av at studieprogrammet er nytt, at det er behov for hyppigere revideringer av 
emneplaner og at samarbeidet mellom to institusjoner skal finne sin form. August 
2021 var første semester med fellesgradsstudenter i Tromsø, og planlegging av 
oppstarten i Tromsø tok mye av programstyrets tid våren 2021. 

Undervisningsutvalget ved AHO 

Undervisningsutvalget har ansvar for å utvikle, kvalitetssikre og evaluere AHOs 
samlede utdanningstilbud.  

Undervisningsutvalget har ansvar for å utvikle og legge fram forslag til en 
langsiktig strategi for AHOs utdanningsvirksomhet og vedta studieplaner for 
studieprogrammene innenfor den programstruktur som styret har fastsatt. 
Studieåret 2020/2021 har utvalget behandlet og diskutert mange saker knyttet til 
programdesign og studiekvalitet, og dette er blant de viktigste sakene: 

• Nye kriterier for opptak til masterkurs for studenter på master i arkitektur 
• Nye retningslinjer for diplom arkitektur og landskapsarkitektur, samt 

utarbeidelse av sensorveiledning med vurderingskriterier 
• Vedtatt ny studieplan for master i design (5 år) 
• Vedtatt nytt studietilbud – erfaringsbasert master i systemorientert design 
• Jobbet med eksternevalueringen av AHOs studieprogrammer 
• Diskutert tema knyttet til den faglige omorganiseringen med ny 

instituttstruktur og nye mandater for programstyrer og studieutvalg 
 

Fra og med høsten 2022 vil Undervisningsutvalget legges ned og erstattes av et 
Studieutvalg ledet av prorektor for utdanning. Studieutvalget vil i mindre grad 
beskjeftige seg med den daglige drift av studieprogrammene, men ha 
hovedansvaret for kvalitetssikringen og utvikling av AHOs studietilbud.  
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Semesterevalueringer/Kursevalueringer  

AHO gjennomfører semestervise kursevalueringer der studentene inviteres til å 
evaluere kursene de har fulgt det aktuelle semesteret. Tilbakemeldingene brukes i 
kvalitetssikring av kursporteføljen og er et viktig verktøy for programstyrene i 
utvikling av det faglige innholdet på kursnivå. 

Kursevalueringene for høst 2020 og vår 2021 ble gjennomført på samme måte som 
studieåret 2019/2020 med en spørreundersøkelse bestående av 5 spørsmål om 
kursene, samt et fritekstfelt.  

Svarprosent og deltagelse grunnutdanningen 2020/2021 

Semester Antall svar (ca. svar-prosent i parentes) 
Høst 2020 258 (29 %) 
Vår 2021 298 (34 %) 
 

Totalt var det mellom 250 og 300 svar i undersøkelsen høst og vårsemesteret 
20/21. AHO rundt 365 aktive studenter på grunnivå, som i hovedsak deltok på to til 
tre kurs hver. Om alle studenter hadde levert tilbakemelding på alle kurs de deltok 
på, skulle vi forvente rundt 880 svar totalt. Svarprosenten holder seg dermed 
ganske jevnt på om lag 30 %, altså på samme nivå som våren 2020. Vi har dermed 
ikke lykkes med å få den opp til nivået fra høsten 2019, da svarprosenten lå på 
40%. Det er imidlertid bedre enn da vi benyttet den gamle versjonen av 
semesterevalueringene og vi lå ganske fast på 20%.    

Studieadministrasjonen sender ut purringer til studentene, men vi har tydeligvis ikke 
klart å kommunisere viktigheten av å svare på semesterevalueringene til studenter 
og kursansvarlige. Vi er avhengig av å ha kursansvarlige med på laget når det 
gjelder å få en høy svarprosent, og målet er at de skal sette av 15 minutter i 
undervisningen til at studentene skal svare på kursevalueringen.  

Tendenser i materialet på grunnivået  

Ser vi på det totale tallmaterialet fra alle studieprogrammer viser det en stor 
overordnet tilfredshet blant AHOs studenter. På spørsmålet om det generelle 
inntrykket av høstsemesterets kurs svarer 180 av de 258 enten svært bra eller 
ganske bra. På spørsmålet om hvorvidt faglig input har vært relevant og bygget 
opp under læringsmål svarer 172 det samme. Tallene fra våren 2021 forteller at 
218 av 298 svarer at det generelle inntrykket er enten svært bra eller ganske bra. 
208 svarer at faglig input har vært relevant.  

Det viser det oss at gruppen som svarer i hvert fall er godt tilfreds med studiene 
generelt og faglig innhold spesielt, og på linje med svarene fra semestrene før.  

covid-19 var fremdeles med oss høsten og vår, men på grunn av erfaringer fra 
våren 2020 var det besluttet av grunnutdanningsstudentene skulle bli prioritert når 
det gjaldt arbeidsplass på høgskolen, og merket derfor mindre til smittevernstiltak 
enn masterstudentene skulle gjøre senere i semesteret. 

På programnivå er det også jevnt over svært fornøyde studenter. Det er på design 
og arkitektur vi ser flest svar, og her virker også studentene i mest fornøyd. Nok en 
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gang er det færrest svar studenter fra landskapsarkitektur, men svarene viser en 
hovedvekt av fornøyde respondenter. 

Fritekstkommentarene viser at COVID-19 preger studiehverdagen. Det er flere 
studenter som skriver om utfordringer med digitale løsninger som ikke fungerer, 
studieturer som går i vasken og savn av mer «hands-on» veiledning, men også om 
lærere som tydelig jobber hardt for gjøre det beste ut av situasjonen og viser stor 
kreativitet i hvordan de kan formidle fag på nye måter. Som alltid er det noe kritikk 
av organisering, sene tilbakemeldinger og endrede opplegg, men kanskje ikke like 
tydelig som tidligere.   

Svarprosent og deltagelse masternivå 2020/2021 

 

I høstsemesteret fikk vi totalt er det 72 svar i undersøkelsen. Dette er nesten en 
halvering fra semesteret før. AHO hadde høsten 2020 rundt 300 aktive studenter 
på masternivå, i tillegg til rundt 10 innvekslings og gjestestudenter, som i hovedsak 
deltok på to kurs hver. Om alle studenter hadde levert tilbakemelding på alle kurs 
de deltok på, skulle vi forvente rundt 620 svar totalt. Vi kan av disse tallene anslå 
en svarprosent på rundt 11 % noe som er betraktelig lavere enn de normale 20% 
vi har hatt de siste semestrene. Heldigvis fikk vi inn flere svar på undersøkelsen 
våren 2021, og oppnådde en svarprosent på nesten 30. På masternivå er det 
generelt flere svar på studiokursene enn på fordypningskursene.  

Tendenser i materialet på masternivå  

Høstsemesteret hadde vi ingen kurs som har nok respondenter til å se noen 
tendenser i studenttilfredsheten. På grunn av den lave svarprosenten på enkeltkurs 
er det ikke hensiktsmessig å se hente ut resultater enkeltvis, men en gjennomlesing 
av fritekstkommentarer viser at studentene mener at AHO og kursansvarlige taklet 
semesteret godt trass krevende forhold. Det er imidlertid noen kommentarer som 
viser at studentene er kritiske til om covid-tilpasset undervisning sørger for 
oppnådd læringsmål. Det er tilbakemelding vi må ta på alvor.   

For vårsemesteret kan vi imidlertid hente ut mer informasjon.  På spørsmålet om 
det generelle inntrykket av kurset svarer 139 av 173 enten svært bra eller ganske 
bra. På spørsmålet om hvorvidt faglig input har vært relevant og bygget opp under 
læringsmål er det ca. samme resultat. Det er godt å merke seg at studentene er 
svært godt fornøyde med veiledning og oppføling. 146 av 173 respondenter er 
godt eller meget godt fornøyd. 

Kursevalueringene brukes direkte inn i planleggingen av kurs og undervisning. 
Besvarelsene og rapporten som utarbeides hvert semester sendes til instituttledelse 
og programstyrene, og vi har flere eksempler på at det er gjort endringer i enkelt 
kurs på bakgrunn av det som er rapportert inn gjennom kursevalueringene.  

Det bør gjøres en bedre jobb for å få den enkelte faglærer til å sette av tid i sitt 
kurs eller studio til å gjennomføre evalueringen. Dette har vi forsøkt flere 

Semester Antall svar (ca. svar-prosent i parentes) 
Høst 2020 72 (11,5%) 
Vår 2021 173 (27,9%) 
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semesteret uten at vi kommer i mål. Det er verdt å stille spørsmål om hvorvidt 
denne type undersøkelse er den beste måten å få tilbakemelding fra studenter om 
kurs og studiekvalitet. Ved AHO har også studentene flere arenaer til å gi 
tilbakemelding, som tillitsvalgtordningen, LMU og Studiebarometeret.  

 
NOKUTs studiebarometer 
Studiebarometeret er NOKUTs årlige, nasjonale spørreundersøkelse om 
studentenes opplevde studiekvalitet. Undersøkelsen sendes ut hver høst til alle 2.- 
og 5.-årsstudenter i Norge. Studentene svarer på en rekke enkeltspørsmål fordelt 
på indeksene undervisning, læringsmiljø, medvirkning, programmets evne til å 
inspirere, relevans, vurderingsformer, læringsutbytte, eget engasjement og 
forventninger. Resultatscoren for indeksene er gjennomsnittet av scoren for hvert 
enkeltspørsmål. Det er ingen vekting mellom spørsmålene. Studentene svarer på 
enkeltspørsmål på en skala fra 1-5, der 1 = ‘ikke tilfreds’ og 5 = ‘svært tilfreds’.  

AHO har tidligere slitt med lav svarprosent også på denne undersøkelsen, men  og 
har ikke fått offentliggjort resultater på alle våre programmer.  I 2020 fikk vi 
imidlertid svar nok til å kunne hente ut et resultat, selv om resultatene må tolkes 
med forsiktighet på grunn av få respondenter.  Det er særlig master i 
landskapsarkitektur som har få respondenter, og for å få ut et resultat har NOKUT 
slått sammen svar fra 2019 og 2020. 

I henhold til NOKUTs studiebarometer var AHOs studenter svært godt fornøyd i 
2020. Sammenlignet med resten av landet bruker AHOs studenter mest tid på 
studiene og scorer høyere enn gjennomsnittet på tilfredshet.  
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Studiebarometeret total for AHO 2020 

 
 

 

https://www.studiebarometeret.no/no/student/studieprogram/1220_ima-landa/1220_masterid/1220_masterark/ 

AHOs studieprogrammer står seg godt også når vi sammenligner med tilsvarende 
program på andre institusjoner. På landskapsarkitektur og arkitektur har vi ganske 
lett sammenlignbare studier, og av tabellene under så ser vi at AHOs programmer 
jevnt over får svært god score. Når det gjelder master i design er det en del ulike 
faglige innretninger, men ved et utvalg av beslektede studietilbud er AHOs 
studenter svært godt fornøyd sammenlignet med lignende tilbud ved andre 
institusjoner. 
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Sammenligning mellom lignende studier på AHO, NTNU og BAS.  

 

 
https://www.studiebarometeret.no/no/student/studieprogram/1220_masterark/1150_maar/8243_sa/  
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Sammenligning mellom lignende studier på AHO, NTNU og Oslo Met 

 

 

 

https://www.studiebarometeret.no/no/student/studieprogram/1220_masterid/1150_mtdesig/1175_mapd/ 

Sammenligning mellom lignende studier på AHO og NMBU  

 

 
https://www.studiebarometeret.no/no/student/studieprogram/1220_ima-landa/1173_m-la/ 
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SHoT-undersøkelsen 

Studentenes helse- og triveselundersøkelse (ShoT) kartlegger studentenes helse og 
trivsel i bred forstand, med hovedvekt på psykososiale forhold. Dette er Norges 
største studentundersøkelse om temaet. Så mange som 50 055 studenter svarte på 
SHoT 2018-undersøkelsen. SHoT tilleggsundersøkelse 2021 ble gjennomført i 1. 
mars - 5. april 2021. Formålet var å kartlegge hvordan studentenes helse- og 
trivselsituasjon har vært det siste året. Det vil være en kortere undersøkelse med et 
utvalg av temaer som også fanger opp forhold knyttet til koronapandemien. 

Undersøkelsen gjennomføres av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra 
studentsamskipnadene SiO, Sammen og Sit. 

Av resultatet for AHO kan vi se at studentene er fornøyd med studiene, men at den 
digitale undervisningen ikke har fungert like bra som den tradisjonelle.  
AHO ligger over landsgjennomsnittet på tilbud til studentene om digital 
undervisning, og tilbud om fysisk undervisning under pandemien, og 76% svarer at 
undervisningen ikke har vært mindre engasjerende.  

Undersøkelsen viser at for AHO og resten av landet har den digitale undervisningen 
fungert dårligere enn tradisjonell undervisning. Våre studier preges av mange 
fysiske prosesser og modell-arbeid. I dag kan studentene våre booke tid til å jobbe 
på skolen og i verkstedet, men naturligvis med mye lavere kapasitet enn det vi har 
til vanlig. Undersøkelsen viser at studentene savner kontakt med medstudentene 
og faglærerne. I undersøkelsens kartlegging av psykiske plager scorer AHO høyere 
enn landsgjennomsnittet. Også ved spørsmål knyttet til bruk av alkohol og andre 
rusmidler ligger AHOs studenter høyere enn landsgjennomsnittet. 

AHO har blitt mer bevisst på studentvelferd og psykisk helse i løpet av det siste 
året og det er satt inn en del tiltak knyttet til dette. Det gjelder både intern 
organisering for å systematisere studentoppfølgingen, støtte av SAHO i 
helsefremmende aktiviteter og den tidligere nevnte arbeidsgruppen for 
studenttrivesel. 

Studentopprør i sosiale medier våren 2021 

I februar 2021 dukket det opp en anonym instagramkonto med oppfordring til 
studenter om å dele negative opplevelser de har hatt som student ved AHO. Dette 
åpnet seg etter hvert opp til å gjelde flere utdanninger og ble raskt plukket opp av 
media. AHO arrangerte ganske snart et allmøte som for så vidt nyanserte bildet 
noe, men det ble tydelig at vi ikke klarer å fange opp alt som rører seg i 
studentgruppen gjennom de tradisjonelle tilbakemeldingskanalene. Som et svar på 
“studentopprøret” nedsatte rektor en arbeidsgruppe der alle deler av 
organisasjonen var representert og som hadde som mål om å få et tydeligere 
bildet av studenttrivselen ved AHO. Arbeidsgruppen gjennomførte våren 2021 en 
spørreundersøkelse, samt flere allmøter med både studenter og undervisere. 
Arbeidsgruppen fortsetter sitt arbeid også høsten 2021 i tett samarbeid med de 
studenttillitsvalgte.  

Det ble også innført andre tiltak i kjølvannet av dette. Institutt for design har i sitt 
introduksjonsprogram for nye lærere inkludert en instruks om 
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“forventningsavklaring” for nye studenter. Hva forventer AHO av dem når det 
gjelder oppmøte, arbeidsinnsats og innleveringer. Samt at de i større grad skal gi 
studenten tid til egenstudier slik at de kan disponere mer av tiden selv og gjøre det 
enklere å kombinere studiene med en deltidsjobb, bl.a. Instituttet har også laget et 
opplegg i forbindelse med studiestart der nye masterstudenter får en innføring av 
“eldre” masterstudenter i hva som kreves av studentene på et høyere nivå.  

For studieadministrasjonen har det vært viktig å knytte seg nærmere til SAHO for å 
kunne gi støtte til arrangementer og velferds- og trivselstiltak. Det har også blitt 
utlyst en stilling som studentoppfølging som hovedarbeidsoppgave og en ny 
medarbeider vil starte i januar.  

Det som kom frem i sosiale medier og media i etterkant av studentopprøret var 
ikke ukjent for AHO. Høyt arbeidspress, til dels krasse tilbakemeldinger og en lite 
forutsigbar studiehverdag er tilbakemeldinger vi får jevnlig fra studenter, men 
styrken i tilbakemeldingene kom noe overraskende. I ettertid har det imidlertid 
vært en vekker om at gode tilbakemeldinger i kursevalueringer og nasjonale 
spørreundersøkelser ikke nødvendigvis gir et presis bilde av studentvelferden i en 
høgskole. 

Måloppnåelse 2020-2021 

• Ferdigstille endrete kriterier for kursopptak på masternivå 
o Dette arbeidet er gjort i programutvalget for arkitektur. Det er bl.a. 

innført et tak på to kurs per kursserie for en student. 
• Ferdigstille og utarbeide mandater for utvalg og råd etter ny faglig 

organisering  
o Dette arbeidet er gjort i arbeidsgruppen for ny faglig organisering og 

implementert høsten 2021 
• Etablere gode arbeidsrutiner for de nye utvalgene etter ny faglig 

organisering 
o Dette arbeidet foregår nå, høsten 2021 

• Videreføre arbeidet med digitalisering og kvalitetssikring av 
emneinformasjonen 

o Dette er en sak de nye programstyrene vil ha et hovedansvar for. En 
større administrativ ressurs er satt av for arbeid med programstyrene 
slik at disse fagadministrative prosessene settes i et system og følger 
et felles årshjul. 

 

Mål for 2021/2022 

• Implementere arbeidsrutinene i den nye faglige organisasjonen samt 
utarbeide et felles årshjul som tar med prosesser knyttet til programdesign 
og –utvikling og som er tilpasset hele AHO 

• Systematisere studentoppfølgingen for å sikre et godt studiemiljø for alle 
studenter ved AHO 
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6. Resultatkvalitet   

AHO bruker mange ressurser på å sikre at studentene som uteksamineres holder et 
faglig svært høyt nivå. Studentene evalueres og vurderes gjennom hele semesteret 
og vurderingsformene som benyttes skal relatere til og speile virkeligheten 
studentene senere møter i arbeidslivet. Studentenes arbeid og læringsutbytte 
måles gjennom en rekke vurderingsformer: Innlevert portfolio, gjennomganger med 
eksterne sensorer, en utstrakt utstillingsaktivitet og semestervise prisutdelinger – i 
tillegg til mer tradisjonelle eksamensformer. Alle masterstudenter avslutter sitt 
studium med et diplomarbeid av ett semesters varighet. Dette arbeidet 
presenteres for og eksamineres for åpent auditorium av et panel av sensorer. 
Prosjektene stilles også ut i høgskolens lokaler og er tilgjengelige for offentligheten.  

AHO har ekstern sensor inne på alle studiokurs på masternivå, og 
diplomprosjektene vurderes av et helt eksternt sensorteam.  

Diplomgjennomgangene 

Diplomgjennomgangene kan sies å være AHOs utstillingsvindu. Under 
gjennomgangene presenterer studentene sine diplomprosjekter, tar imot 
tilbakemelding og spørsmål fra sensorene og stiller deretter ut prosjektene i en 
utstilling. De eksterne sensorene er fra bransje og akademia og tilbakemeldingene 
de gir er ikke bare høyst relevante for studenten, men også en viktig indikator for 
AHO på kvaliteten på kandidatene som uteksamineres fra AHO. Hvert sensorteam 
skriver en rapport om diplomen og gjennomføringen med hovedvekt på relevans 
både for praksis, forskning og utvikling av faget. Rapportene blir gjennomgått av 
programutvalgene og undervisningsutvalget og blir brukt til utvikling av emner og 
endringer av rutiner og gjennomføring av diplomsemesteret.  

Studieprogresjon  

Studentene ved AHO har en god og jevn studieprogresjon. Studieadministrasjonen 
jobber jevnlig med å fange opp studenter som ikke følger progresjon og å 
kartlegge ulike årsaker til dette. Oppfølgingen av de ikke-aktive studentene er 
viktig for å få et riktig bilde av progresjonen og for å få et godt bilde av 
studiepoengproduksjon. 

Tabellen under viser snitt av alle aktive studenters beståtte studiepoeng. Ett år 
tilsvarer 60 studiepoeng, og AHO har et veldig høyt snitt. I følge DBH er det 
nasjonale snittet 44 (for 2020) studiepoeng per år, mens snittet for vitenskapelige 
høgskoler, slik AHO er, i overkant av 48 studiepoeng per år.  

  

  
Studieprogramnav
n 

2016 2017 2018 2019 2020 

Master i arkitektur 53,65 54,32 53,71 54,08 56,46 
Master i design (5 
år) 

53,04 55,01 55,92 56,85 57,44 

Master i 
landskapsarkitektur 

- - 66,67 56,32 56,3 
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5 år) 

Master i 
landskapsarkitektur 
2 år) 

50,4 47,02 45,02 65,07 57,42 

Master i design (2 
år)  

  61,24 54,43 57,72 58,68 

Master i 
arkitekturvern 

      14,87 22,5 

Master i urbanisme        25,71 22,12 

Gjennomsnitt 53,23 54,17 54,33 53,44 54,74 
Kilde: DBH 

Kandidatproduksjon 

Et godt måltall for god studiekvalitet er å se på kandidatproduksjonen og hvordan 
denne utvikler seg, sett i forhold til både progresjon, sykmeldinger og permisjoner. 
Slik tabellen viser under har AHO hatt en relativ jevn kandidatproduksjon, med en 
økning siste studieår. Antall kvalifikasjoner i 2021 forventes å ligge på ganske likt 
nivå som i 2020. 

Studieprogramnavn 2015- 
Fullført 

2016 -
Fullført 

2017 -
Fullført 

2018 - 
Fullført 
  

2019 – 
Fullført 

2020
- 
Fullfø
rt 

Master i arkitektur 72 53 55 76 70 65 
Master i design (5 
år) 

29 34 36 28      19 20 

Master i 
landskapsarkitektur 
(2 år) 

19 18 17 15 
  

18 
  

15 

Master i design (2 
år) - - - - 

14 25 

Master i 
arkitekturvern (EVU) 0 0 1 3 

0 9 

Master i urbanisme 
(EVU) 1 3 1 2 

5 3 

SUM 121 109 110 124 126 142 
Kilde: DBH 

Prisutdelinger 

AHO gjennomfører normalt hvert halvår utstilling og studentkonkurransen – AHO 
Works Awards. Det er de kursansvarlige som nominerer de ulike studentarbeidene 
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som hvert program stiller ut. For å kvalitetssikre arbeidene ytterligere benyttes en 
ekstern jury bestående av personer fra de ulike bransjer som er relatert til våre 
studier. 

På lik linje med diplom er dette en kvalitetsindikator som i tillegg til faglig kvalitet 
sikrer både relevans og nærhet til næringsliv og bransjen.  

På grunn av covid-19 ble AHO Works avholdt på en digital plattform både vår 
2020 og høst 2021, og AHO Works Award ble avlyst.  

Måloppnåelse 2020-2021 

• Gjennomgang av rutiner og vurdering av diplom 
o Programutvalgene for arkitektur og landskapsarkitektur ferdigstilte 

sensorveiledninger for diplom med nye evalueringskriterier.  
o Vår 2021 hadde vi en egen diplomkoordinater i 

studieadministrasjonen. Dette muliggjør tett oppføling av studenter, 
samt god tilrettelegging for sensorer. 

 

• Fortsette arbeidet med implementering av nye digitale rutiner  
o Stadig flere eksamener og sluttvurderinger leveres og gjennomføres  i 

Wiseflow 
o Fagpersonweb har blitt innført som fast verktøy for sensurering. Dette 

fører til mer kontroll av sensurprosessen. 
  

Mål for 2021/2022  

• Bruke Wiseflow til diplominnlevering 
• Innføre rutiner og regelverk for sensorbruk i henhold til programstyrets nye 

mandater og endringer i UH-loven (gjelder fra høst 2022) 
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7. Internasjonalisering  

Internasjonalisering er en viktig kvalitetsindikator fordi internasjonalisering bidrar til 
å øke kvaliteten på høyere utdanning, gjennom å gripe inn i studiestruktur og 
læringsmiljø og være et positivt bidrag til pedagogisk kvalitet.[1] Internasjonale 
impulser gjennom utveksling og annet internasjonalt samarbeid kan gi positive 
effekter for den enkelte, arbeidslivet og samfunnet, i form av økt forståelse for 
faget gjennom ulike tilnærmingsmetoder, språkferdigheter, kulturforståelse og 
annen generell kompetanse. 

Pandemien har hatt en gjennomgripende innvirkning på internasjonalisering av 
studier, internasjonalt, nasjonalt og lokalt. På AHO har pandemien hatt innvirkning 
både på lokalt opptak til mastergrader, hvor mange av søkerne er internasjonale, 
og student- og ansattmobilitet. Pandemien har også i stor grad hatt en innvirkning 
på kvalitetssikringsprosjektet Utveksling ved AHO. Mangel på mulighet til å reise 
internasjonalt har forsinket revideringen av avtaleporteføljen og stor 
arbeidsmengde knyttet til håndteringen av pandemien og konsekvenser av denne 
har medført mindre tid til prosjektet generelt. 

AHO valgte 30. april 2020 å avlyse utveksling fra og til læresteder utenfor Norden 
høsten 2020. I forkant av våren 2021 åpnet AHO for utveksling fra og til læresteder 
i Europa. Tallene for inn- og utreisende utvekslingsstudenter for 2020/2021 er 
imidlertid betydelig påvirket og vesentlig lavere enn i et normalår. Dette gjelder 
særlig utreisende utvekslingsstudenter.  

Opptak til hele grader, masternivå, ble ikke avlyst eller forskjøvet. Andel 
internasjonale studenter som startet høsten 2020 er dog mindre enn tidligere, både 
som en følge av endringer i søkermassen, men også som en følge av praktiske 
hindringer, som innreiserestriksjoner, og generell usikkerhet. Innreiserestriksjoner for 
internasjonale studenter ble løftet i tide til semesterstart[2], men for flere ble dette 
for sent og noen internasjonale helgradsstudenter valgte enten å si fra seg plassen 
eller søke om utsatt studiestart. 

Som en følge av avlysningen av utveksling fra og til læresteder utenfor Norden 
høsten 2020, og fra og til læresteder utenfor Europa våren 2021, var det kun 
henholdsvis 2 og 8 studenter på utveksling fra AHO studieåret 2020/2021. Tallene 
for innreisende utvekslingsstudenter var henholdsvis 4 og 27. I tillegg kom 
henholdsvis 3 og 4 gjestestudenter. 

Pandemien til tross, ifølge deltagerrapportene fra utvekslingsstudenter som reiste 
på utveksling gjennom Erasmus+ studieåret 2020/2021 er 100% av utreisende 
utvekslingsstudenter veldig fornøyd eller ganske fornøyd med 
mobilitetsopplevelsen generelt[3]. For innreisende utvekslingsstudenter er tallet 
96,15%. Dette er gode tall, som viser at mye ligger til rette for et godt opphold 
ved våre partnerskoler, og også ved AHO. Dette ser vi frem til å videreutvikle i 
studieåret 2021/2022. 
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 Inn- og utreisende studenter 

  Høst 2020 Vår 2021 
Utreisende 2 8 (hvorav 6 reiste våren 

2021) 
Innreisende 4 27 (hvorav 27 kom våren 

2021) 
  

  

Antall utreisende utvekslingsstudenter  

Totalt 39 studenter søkte om å få reise på utveksling studieåret 2020/2021, fordelt 
på studieprogrammene i arkitektur (25), design (11) og landskapsarkitektur (3). 
Totalt 2 studenter reiste på utveksling høstsemesteret 2020. Det er 18 færre enn 
høstsemesteret 2019, noe som tilsvarer en nedgang på 90%. Denne nedgangen 
må sees i lys av avlysningen høsten 2020, og videre sees på som et avvik. 

Begge som reiste høstsemesteret 2020 reiste på Erasmus+ avtaler, og begge reiste 
for to semestre.  

Vårsemesteret 2021 reiste ytterligere 6 studenter på utveksling. Samtlige reiste på 
Erasmus+ avtaler.  

Av de totalt 39 studentene som søkte var det 31 som valgte ikke å reise. 
Hovedforklaringen er, som nevnt over, at AHO avlyste utveksling fra og til 
læresteder utenfor Norden høsten 2020, og utenfor Europa våren 2021, men 
forklaringen på frafallet våren 2021 kan også inkludere: 

- Fikk ikke førstevalget og velger dermed ikke å dra. 
- Familiære årsaker. 
- Ønsker å ta kurs ved AHO i stedet. 
- Usikkerhet knyttet til faglig utbytte. 
- Andre årsaker. 

Erfaring tilsier at studenter som føler usikkerhet knyttet til det faglige utbyttet lar 
være å reise på utveksling. Dersom denne usikkerheten reduseres er det rimelig å 
anta at antall utreisende utvekslingsstudenter øker. Usikkerheten kan reduseres ved 
å revidere avtaleporteføljen og å utnevne faglige koordinatorer, jf. en av 
hovedkonklusjonene i den foreløpige rapporten om det pågående 
kvalitetssikringsprosjektet Utveksling ved AHO. 

Antall innreisende utvekslingsstudenter  

Totalt 43 studenter søkte om opptak til utveksling ved AHO studieåret 2020/2021, 
fordelt på studieprogrammene i arkitektur (38) og design (5). Totalt 4 studenter 
møtte til studiestart høstsemesteret 2020. Det er 38 færre enn høstsemesteret 
2019, noe som tilsvarer en nedgang på 90,48% Som for utreisende 
utvekslingsstudenter, så må nedgangen sees i lys av avlysningen høsten 2020, og 
videre sees på som et avvik. 

Alle 4 som kom høstsemesteret 2020 kom på Erasmus+ avtaler, og kom for ett 
semester. 
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Vårsemesteret 2021 kom 27 nye studenter på utveksling. Samtlige av disse kom på 
Erasmus+ avtaler. Flere av disse skulle ha kommet høsten 2020, men søkte om og 
fikk innvilget å flytte utvekslingsoppholdet til våren 2021. 

Vi ser at antall søknader til arkitektur er så å si uendret, i forhold til høstsemesteret 
2020 (37). Antall søknader til design er gått opp med 2. Det var ikke søkere til 
landskapsarkitektur høstsemesteret 2020. 

(U) balanse mellom ut- og innreisende utvekslingsstudenter           

Vi ser at ubalansen mellom utreisende og innreisende er blitt mindre med tanke på 
høstsemesteret, men større med tanke på vårsemesteret, i forhold til studieåret 
2019/2020. Høstsemesteret 2019 var denne ubalansen på 22 studenter, i AHOs 
disfavør, mens den høstsemesteret 2020 var på 2 studenter. Vårsemesteret 2020 
var ubalansen på 15, i AHOs disfavør, mens den vårsemesteret 2021 var på 19. 
Disse tallene må nødvendigvis også sees i lys av avlysningene, og som et unntak, 
snarere enn en trend. 

Det jobbes kontinuerlig med å øke antall utreisende studenter, og ubalansen 
adresseres i det pågående kvalitetssikringsprosjektet, som i henhold til ny 
fremdriftsplan skal legges frem i løpet av studieåret 2021/2022. Foreløpige tiltak 
inkluderer fortsatt utbedring av nettsider, tettere oppfølging av utreisende 
utvekslingsstudenter, tettere kontakt med vitenskapelig ansatte, arenaer hvor 
tidligere og fremtidige utvekslingsstudenter kan møtes, samt dobling av ressursene 
på Internasjonalt kontor i form av fast ansatt rådgiver i 100%. 

Oppfylling av mål satt for 2020-2021: 

• Plan for oppfølging av rapport (evaluering av utvekslingsopphold) og 
presentasjoner 

o Flyttet til studieåret 2021/2022 som følge av covid-19. 
  

• Ytterligere besøk til partnerskoler 
o Flyttet til studieåret 2021/2022 som følge av covid-19. 

  

• Endelig rapport om det pågående kvalitetssikringsprosjektet 
o Flyttet til studieåret 2021/2022 som følge av covid-19. 

  

• Revidert avtaleportefølje 
o Flyttet til studieåret 2021/2022 som følge av covid-19. 

  

• Fortsatt samarbeid med SAHO og representant for internasjonale studenter 
o Internasjonal koordinator og representant for internasjonale studenter 

i SAHO har også i studieåret 2020/2021 hatt jevnlige møter. I stedet 
for nye prosjekter, så har fokus vært på å ivareta internasjonale 
studenter på best mulig måte under pandemien. 

    

Under samarbeid med studenter bør det også nevnes at AHO har et 
 International Task Force (ITF), bestående av internasjonale studenter 
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 på masternivå. I utgangspunktet er denne gruppen etablert med  
 tanke på å besvare spørsmål fra fremtidige, internasjonale studenter. 
 Under pandemien tok gruppen et sosialt ansvar og arrangerte  
 aktiviteter, både fysiske og digitale, for internasjonale studenter. I 
 januar forente ITF, faddersjefene for internasjonale studenter og  
 representant for internasjonale studenter i SAHO krefter for å jobbe 
 sammen mot et felles mål; studentvelferd for internasjonale studenter. 
 I tillegg til en flott vinter-fadderuke for nye innreisende   
 utvekslingsstudenter i januar 2021 gjør vi spesielt oppmerksom på 
 digitale aktiviteter, som å lage middag sammen eller bake boller via 
 zoom, gåturer og ikke minst en flott tur til Kistefoss på slutten av  
 vårsemesteret 2021. 

  

• Andre kanaler for informasjon (reiseskildringer) 
o Internasjonalt kontor har opprettet en egen Instagramkonto AHO 

Worldwide. 
Arbeidet med å legge reiseskildringer fra tidligere    

 utvekslingsstudenter på våre avtalesider (eksempel) ble videreført, 
 men ikke fullført, og er blitt flyttet til studieåret 2021/2022. 

  

• Fra informasjonsmøte til internasjonal dag 
o  Flyttet til studieåret 2021/2022 som følge av covid-19. 

 

  

• Handlingsplan 
o Det vil bli skrevet en felles handlingsplan for AHO, på bakgrunn av 

den nye strategien. Arbeidet skal koordineres av direktør. 
  

• Pilotprosjekt, nye retningslinjer for opptak av innreisende 
utvekslingsstudenter 

o Forsøkt implementert i 2019/2020, men det var enighet om at det var 
for tidlig i prosessen. Bør implementeres først etter at 
avtaleporteføljen er revidert. 

  

  

Mål for 2021/2022: 

  

• Plan for oppfølging av rapport (evaluering av utvekslingsopphold) og 
presentasjoner 

  

• Ytterligere besøk til partnerskoler 
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• Endelig rapport om det pågående kvalitetssikringsprosjektet 
  

• Revidert avtaleportefølje 
  

• Fortsatt samarbeid med SAHO og representant for internasjonale studenter 
  

• Andre kanaler for informasjon (reiseskildringer) 
  

• Fra informasjonsmøte til internasjonal dag 
 

• Bidra til institusjonens nye handlingsplan, som skal skrives nå som ny strategi 
er lansert, hvor samarbeid utgjør en viktig del. 

 

• Pilotprosjekt, nye retningslinjer for opptak av innreisende 
utvekslingsstudenter 
 

 

• Involvere Programstyrene mer i internasjonaliseringsarbeidet og lage en 
struktur for jevnlig gjennomgang og kvalitetssikring av våre 
utvekslingsavtaler 
 

• Utarbeide konkrete utdanningssamarbeid, på kursnivå, med våre 
partnerskoler 
 

  

  

  

  

 
 
 
[1] Michelsen, S. og Aamodt P. O. (2006): Evaluering av kvalitetsreformen. Sluttrapport. NIFU 
[2] Endringene trådte i kraft 1. juli 2020 
[3] Antall respondenter, utreisende utvekslingsstudenter = 7; antall respondenter, innreisende 
utvekslingsstudenter = 26 
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8. Relevans  

En viktig kvalitetsindikator er den relevans utdanningen har for samfunnet generelt 
og for de ulike profesjonene utdanningene rekrutterer til. Et nært samarbeid med 
arbeidslivet og andre utdanningsinstitusjoner er viktige faktorer for å sikre dette. På 
AHO skjer dette blant annet gjennom rekruttering av faglærerne fra 
praksisområdene som høgskolen utdanner kandidater til. Det gjennomføres mange  
praksisnære forskning og kunstnerisk utviklingsprosjekter som får direkte kobling 
mot programmenes emner. AHO har også utstrakt bruk av eksterne sensorer, slik at 
relevansbegrepet blir direkte knyttet opp mot studentenes prestasjoner.  

Bransjens medvirkning inn mot de ulike emnene er med på å forme 
studioporteføljen og gir studentene dagsaktuelle problemstillinger, utfordringer og 
verktøy som benyttes inn i prosjektene. På denne måten blir samfunnsskiftninger og 
faglige bransjeutfordringer en del av studiehverdagen til studentene. 

AHO jobber målrettet med å etablerere samarbeidsallianser med både andre 
nasjonale og internasjonale utdanningsinstitusjoner og næringsliv får å utvikle både 
utdanningstilbud både på master og etter og videreutdanningsnivå.  Slike allianser 
sees på som avgjørende arenaer for styrking og utvikling av relevans i våre 
program. Siste år har høgskolen utviklet en ny videreutdanningsmaster i 
systemorientert design som bringer relevans fra et fagområde i stor vekst inn på 
undervisningsrommet samt at forskning fra AHO bidrar til utvikling i samarbeidende 
bransjer. 

AHOs deltagelse i D-Box-samarbeidet sammen med BI er nok et eksempel på 
allianser hvor utviklingsprosjekter, forskning og utdanning bidrar til at relevans for 
kjerneprogrammene ved høgskolen. 

AHO har også det siste året jobbet målrettet med internasjonalisering og styrking 
av våre samarbeidsallianser med utdannings og forskningsinstitusjoner både i og 
utenfor Europa. Pandemien har selvsagt satt en stopper for fysiske reiser samt 
fysiske samhandlingsarenaer, men utviklingsarbeidet har kun fått en annen form og 
ikke stoppet opp. Tett dialog med internasjonale institusjoner innenfor forskning og 
utdanning styrker instituttenes FOU arbeid og derigjennom relevans inn mot skolens 
ulike emner  

AHOs diplomgjennomganger er også et viktig ledd i å sikre høy kvalitet og stor 
bransjerelevans. Det siste året har gjennomgangene måttet gjennomføres digitalt 
på grunn av pandemisituasjonen, men sensorteamene er sammensatt med den 
samme bransjerettede profilen slik at tilbakemeldinger og dialog med 
avgangsstudentene ved hver gjennomgang etableres.   

 Måloppnåelse 2020/2021 

Gjennomføre kandidatundersøkelse for tidligere AHO-studenter  

Dette arbeidet har blitt forsinket, men det er planlagt gjennomføring av 
kandidatundersøkelsen i nær fremtid, med mål om å sende den ut til AHO alumni 
innen utgangen av 2021. Noe av grunnen til forsinkelsen er arbeidet med å koble 
undersøkelsen til strategimålene som ligger i AHOs Agenda 2025. 
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9. Ph.d.-programmet  

Forskningsutvalget har på vegne av styret hovedansvaret for forskerutdanningen 
ved AHO.  

Inntakskvalitet   

Forskningsutvalget (FU) opprettholder sitt fokus på inntakskvaliteten på 
programmet, gjennom å kvalitetssikre utlysningene, samordne utlysningsprosessen, 
oppnevne bedømmelseskomiteer og tilsette stipendiatene. Allerede ved utlysning 
skal det være klarlagt hvem som er veileder og hvilket fagmiljø kandidaten som blir 
tilsatt skal knyttes til.  

I 2020/2021 overtok FU ansvaret for å tildele stipendiatstillinger til de ulike 
instituttene ved AHO etter en søknadsprosess. Dette tiltaket var et av 
hovedtiltakene i AHOs handlingsplan for ph.d.-programmet, for å øke kvaliteten på 
utlysningene og som en konsekvens også øke inntakskvaliteten. Denne 
søknadsprosessen til FU var å regne som en pilot, men vil fra 2021/2022 iverksettes 
som en fast prosess. Det vil være de fagmiljøer som fremmer en utlysning med 
høyest kvalitet, relevans og ambisjon som vil få tildelt stillinger fra AHO det neste 
året.  

Covid-pandemien har dessverre ført til en del utfordringer med oppstarten til 
kandidater som startet høsten 2020. AHO opplevde at kandidater som kom utenfra 
EU ikke fikk tillatelse til å komme til Norge, og flere har måtte vente fra et halvt år 
til over et år etter arbeidsforholdet deres startet før de har fått komme til Norge 
og AHO. Det har påvirket starten på doktorgradstudiet negativt, uten at vi kan 
peke på eksakte konsekvenser foreløpig.  

Programdesign 

To hovedpunkter har hatt betydning for programdesignet i ph.d.-programmet det 
siste året, covid-pandemien og en gjennomført ekstern evaluering.  

Effekt av covid-19 pandemi 

Utbrudd av viruset Covid-19 har hatt påvirkningskraft på ulikt nivå i ph.d.-
programmet. Hovedsakelig har det hatt størst effekt for stipendiatene sin 
progresjon. Det er vanskelig å si noe helt konkret om hvordan covid-pandemien 
har påvirket ph.d.- studentene, men vi kan med sikkerhet si at alle kandidatene ved 
AHO på et eller annet vis har blitt påvirket. Det ble våren 2021 gjennomført en 
kartlegging hvor alle ph.d.-kandidater som ønsket det ble innkalt til en samtale for 
å høre hvordan deres studiehverdag har vært under pandemien og hva AHO kunne 
gjøre for tilrettelegge for dem.   

- Noen av kandidatene har blitt sterkt påvirket grunnet stengte barnehager og 
skoler 
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- Flere av kandidatene har måtte avlyse planlagte feltstudier, mens flere har 
måtte endre planer og legge om doktorgradsarbeidet grunnet manglende 
tilgang til materiale og data på grunn av nedstenging.  

- Flere har rapportert at de ikke har fått publisert planlagte artikler og lignende 
grunnet pandemien, som igjen fører til forsinkelser i arbeidet.  

- Flere har også rapportert om psykiske og sosiale problemer som har oppstått 
under pandemien, hvor mangelen på kollegaer, menneskelig kontakt og steder 
hvor man kan diskutere faglige problemstillinger forsvant når samfunnet var 
nedstengt.  

 

Ph.d.-programmet har i 2020/2021 hatt et ekstra fokus på ikke-faglige aktiviteter, 
som ulike sosiale tilstelninger for å skape en tilhørighet for mange av kandidatene 
som har sittet mye alene under pandemien.  

Eksternevaluering av ph.d.-programmet 

AHO har vedtatt som del av sitt kvalitetssikringssystem at alle studieprogrammer 
skal vurderes av en ekstern komite for å sikre at programmene oppfyller formelle 
krav til studiekvalitet, men også for å få innspill til hvordan AHO ytterligere kan 
forbedre kvaliteten på egne programmer.  

Våren 2021 oppnevnte AHO en sakkyndig komite bestående av følgende 
medlemmer: 

- Murray Fraser, professor, Bartlett school of architecture.  
- Jessica Hemmings, professor, Universitet i Gøteborg.  
- Rob Bongaardt, professor, USN 
- Maryia Rusak, Ph.d.-kandidat AHO  
- Ingrid Halland, koordinator, førsteamanuensis UiB og amanuensis II AHO.  

 

Komiteen leverte sin rapport før sommeren 2021, og vil delta i et eget innspills 
seminar på AHO i oktober 2021 for å diskutere innholdet i rapporten og bidra med 
råd til AHO om hvordan kvaliteten kan forbedres i programmet. Arbeidet med å ta 
tak i anbefalingene i rapporten er startet, og det vil bli utarbeidet en egen 
handlingsplan. Kort oppsummert mener komiteen at AHO kan gjøre tiltak på 
følgende områder : 

In summary, AHO attracts high-quality applicants not least because its PhD Fellowships are 
so well funded and take the form of fixed-term staff appointments. This ensures a good mix 
of national, EU, and overseas students. However, many of the current and ex-PhD 
candidates that the committee spoke to were very critical of a number of factors, each of 
which has a real sense of urgency. These items included:  

- a/ interview arrangements which lack standardisation for prospective candidates. 
- b/ uncertainty about who is going to be supervising a candidate’s thesis.  
- c/ poor administrative systems in terms of issuing fixed-term staff contracts and making 

payments to students.  
- d/ inadequate attention being given to research timetables and progress stages. 
- e/ inconsistency in the amount and kind of teaching that PhD students also do 

alongside their research. 
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- f/ a general lack of communication from AHO, in particular about time management 
(e.g. expectated completion date) and formal requirements for the doctoral work.  

- g/ a rather fragmented research environment across the school 
- h/ the difficulties that AHO seems to have in meeting its own contractual obligations to 

those candidates who are doing 25% additional teaching 
 

Rapporten fra den eksterne komiteen har blitt behandlet i Forskningsutvalget ved 
AHO og skal presenteres for AHOs styre høsten 2021.  

Resultatkvalitet  

 

Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 

Nye doktorgradsstudenter 12 4 7 6 6 7 4 

Doktorgradsstudenter totalt 62 59 53 52 53 53 51 

Avlagte doktorgrader 5 7 10 2 3 7 7 

 

** Ikke rapportert inn, hentet fra FS 012.003. Til og med 01.10.2021 

Antallet uteksaminerte ph.d.-kandidater i 2020 lå under måltallet (10) høgskolen 
hadde satt. Disputasantallet har vært svært lavt i 2018-2019, og AHO har siden 
høst 2019 hatt fokus på å sikre at AHO leverer på det antallet høgskolen er 
forventet å gjøre ut fra opptakstall og ressurstildelinger. Det ble for 2020 iverksatt 
ekstraordinære fullføringstiltak for å sikre et økt antall disputaser i 2020. Totalt 
leverte 12 kandidater sin avhandling i 2020, men kun 7 disputerte grunnet 
underkjenninger og omarbeidinger. Det at AHO øker antallet disputaser kraftig fra 
tidligere år, selv i en pandemi, er skolen fornøyd med. Men vi ser på bekymring på 
den stadig økende andelen omarbeidinger og underkjenninger, og som er et tema 
høgskolen vil gå inn i nærmere å undersøke årsakene til.  

AHO ligger jevnt rundt 50 ph.d.-kandidater på programmet. Mange av disse er 
kandidater som går over normert tid og AHO har ennå en jobb å gjøre med å øke 
gjennomstrømningsprosenten som ligger på rundt 60 %. I kartleggingen som ble 
gjort av alle stipendiater og ph.d.-studenter våren 2021 viser det seg at kun 17 av 
52 kandidater i programmet er under aktiv kontrakt, mens 34 er innrullert i 
programmet med utløpt kontrakt.  

Relevans 

Ph.d.-programmet ved AHO uteksaminerer kandidater som både er kvalifisert for 
jobber i akademia og utenfor. En interessant utvikling de siste årene er at 
kandidater fra AHO har blitt ansatt i næringslivet for å få ansvar for 
forskningssatsningen i bedrifter med AHOs fagprofil. Det bidrar til at AHO får 
tettere kontakt til næringslivets behov og forskningsprioriteter, men det viser også 
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at AHOs utdannelse på doktorgradsnivå gir kandidatene en kompetanse som disse 
bedriftene etterspør og ønsker i økende grad.  

AHO har et stadig økende fokus på at utdanningen som tilbys skal være relevant 
og tett knyttet til behov og spørsmål i praksisfeltet. Gjennom piloten «PhD by 
Practice» håper AHO at dette ytterligere vil styrke denne koblingen. I 2020/2021 
har AHO oppnevnt en egen faglig koordinator for prosjektet PhD by Practice, som 
høgskolen håper vil kunne strukturere de ulike prosjektene og initiativene bedre 
enn tidligere.  

 

Måloppnåelse 2020/2021 

• Målet for antall disputaser i 2020 vil være 10, for å bygge opp en styrket kultur 
og relasjon til kravet fra 15 disputaser som skal opprettholdes over hver tre års 
periode.  

o 12 kandidater levert sin avhandling i 2020, men kun 7 bestod og 
disputerte innen årsslutt. Måltallet ble ikke nådd, men med en så høy 
andel som leverte midt under en pandemi og et mye høyere antall 
disputaser enn foregående år er AHO relativt fornøyd.  

• Følge opp tiltak i handlingsplanen for ph.d.-programmet, der gjennomføring av 
veilederseminar, opptakskvalitet og gjennomføringsevne vil være hovedfokus. 
Et obligatorisk forberedende kurs i ph.d.-veiledning for nye veiledere bør være 
på plass, med en beslutning om hvor ofte kurset skal gjennomføres.  

o AHO avholdt sitt første todagers veiledningsseminar 7-8 september på 
Voksenåsen hotell, med meget godt fremmøte av veiledere ved skolen. 
Tilbakemeldingene var at dette ble en stor suksess og noe man ønsker å 
gjenta årlig. Både innholdet og muligheten til å samles fysisk for å 
diskutere veiledning ble sett satt pris på, og gode faglige diskusjoner ble 
gjennomført.  

• Gjennomføre en ekstern evaluering av ph.d.-programmet og se på eventuelle 
tiltak eller en handlingsplan basert på rapporten.  

o Ekstern evalueringen ble gjennomført våren 2021 og rapporten fremlagt 
forskningsutvalget før sommeren 2021. Et eget tilbakemeldingsseminar 
arrangeres hvor komiteen og AHO kan diskutere hvordan gjøre 
programmet bedre i oktober 2021.  

• Flere kandidater har fått påvirket sin progresjon grunnet covid-19. Det bør 
kartlegges omfang av mistet tid, fastsette eller revideres progresjonsplaner og 
se på aktuelle tiltak tilknyttet dette. Da situasjonen er uforutsigbar bør det tas 
hensyn til at kandidatene vil påvirkes også i 2021. Ph.d.-programmet og 
forskningsadministrasjonene ser på oppfølging av stipendiater og effektiviteten 
av ISP-systemet (individuell studieplan) i løpet av 2021 

o Det har våren 2021 i sammenheng med ISP rapporteringen blitt gjort en 
grundig gjennomgang av alle kandidater, hvor alle som har hatt behov 
er invitert til intervju for å kartlegge konsekvenser av pandemien. 
Programmet har kartlagt alle forsinkelser og laget en plan for å følge 
opp disse.  

• Ph.d.-programmet og forskningsadministrasjonen arbeider med institutter og 
forskningsgrupper for å innføre rutiner for 5 års planlegging for stipendiater 
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(inkludert karriereplanlegging etter fullført ph.d.), og aktivitetsplanlegging for at 
stipendiater skal kunne fullføre doktorgraden innen normert tid (3 år).  

o Dette er en pågående prosess som har startet spesielt i planleggingen av 
de utlyste stipendiatstillingene og sikre at AHO ikke ansette kandidater 
på prosjekter som ikke kan fullføres innen normert tid. I tillegg har 
problemet vært diskutert på veilederseminar og belyst grundig for 
veiledere. Dette er et prosjekt som er i startfasen.  

• Ekstraordinære fullføringstiltak som ble implementert i 2019-2020 skal evalueres 
høst 2020, der en rapport fremlegges for styret.  

o Rapporten skrevet og tiltaket er evaluert. AHO ser på tiltaket som en 
suksess med at alle som fikk støtte i 2020 i løpet av våren 2021 leverte 
sin avhandling, selv om ikke alle fikk godkjent av komite i første runde.  

• Tiltak i handlingsplan for økt eksternfinansiering av prosjekter må følges opp, 
der AHO bør ha fokus på tilknytning av flere nærings ph.d.-stillinger. 

o Dette punktet har blitt nedprioritert mye grunnet pandemien. Vil være et 
fokus på AHO de neste årene.  

 

Mål satt for 2021/2022 

• Sikre at AHO har et jevnt høyt antall disputaser i perioden som totalt overgår 15 
disputaser over de tre siste årene  

• Følge opp ekstern evalueringen av ph.d.-programmet ved å lage en 
handlingsplan som blir godt forankret ved AHO og som følges opp systematisk 
på alle nivåer i organisasjonen 

• Sikre at oppstarten av det nye programstyret for ph.d.-programmet vil fungere 
uten for mange barnesykdommer og at det raskt blir operativt og fungerer.  

• Sikre at AHO ennå følger opp kandidater påvirket av pandemien og legger til 
rette for at de skal kunne få fullført sin doktorgrad selv med de forsinkelser de 
har opplevd utenfor sin egen kontroll. Dette bør gjøres gjennom ISP 
rapporteringen i 2022.  

• Sikre at det fysiske arbeidsmiljøet til stipendiater sikres, spesielt gjennom gode 
arbeidsplasser eller kontor til alle kandidater under kontrakt ved AHO.   

• Sikre at ph.d.-kandidatene er inkludert i et sosialt miljø, både mellom seg og 
ved instituttet de er tilsatt.  

• Sikre at veiledningsopplæring blir en systematisk årlig aktivitet ved AHO og at 
seminaret i 2021 ikke blir et unntak, men en årlig hendelse.  

• Sikre at PhD by Practice koordineres bedre faglig og administrativt og at 
kandidatene i piloten føler seg ivaretatt både av veiledere, programmet og 
AHO. Starte diskusjonen rundt økonomi og kostnadene ved å levere en 
verksbasertavhandling og hvem som skal dekke mer utgifter 

• Sikre god informasjon til kandidater og gode nettsider både internt og ekstern, 
som formilder det som gjøres i programmet og hvilke rettigheter og plikter 
kandidatene har ved AHO. Dette kan blant annet gjøres ved å opprette en 
ph.d.-håndbok i løpet av 2022.  
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9. Erfaringsbaserte masterstudier / videreutdanning  

Opptak  

Erfaringsbasert master i urbanisme og arkitekturvern 

Våren 2021 ble det tatt opp 23 studenter til det erfaringsbaserte masterstudiet i 
arkitekturvern, av disse er 18 studenter aktive helgradsstudenter høsten 2021, 2 er 
tatt opp til enkeltmoduler, 1 er i permisjon og 2 trakk seg før studiestart. 

Våren 2021 ble det tatt opp 22 studenter til det erfaringsbaserte masterstudiet i 
urbanisme, av disse er 17 aktive helgradsstudenter høsten 2021, 1 er tatt opp til 
enkeltmoduler, 2 er i permisjon og 2 trakk seg fra studiet før studiestart. 

Erfaringsbasertmaster i systemorientert design 

Høsten 2021 var det oppstart for det nyetablerte masterstudiet i systemorientert 
design. Studiet har 25 studieplasser. Første opptak til studiet ble gjennomført våren 
2021. Opptaket ble gjennomført i Søknadsweb for første gang for de 
erfaringsbaserte masterstudiene ved AHO. Det ble åpnet for søknader 05.04.2021 
og søknadsfrist for hovedopptaket var 01.06.2021. Resultatet av hovedopptaket 
ble publisert i Søknadsweb 14.06.2021. I tillegg til Søknadsweb, så ble 
studiekontrakt og andre relevante dokumenter knyttet til opptaket sendt ut på e-
post til søkerne. 

Det var totalt 66 søkere til studiet. Samtlige søkere som ikke hadde lagt ved 
dokumentasjon, mottok en e-post der relevant dokumentasjon knyttet til opptaket 
ble etterlyst. Av disse søkerne var det 27 stykker som hadde lastet opp tilstrekkelig 
dokumentasjon til å bli vurdert for opptak til studiet. Søkernes dokumentasjon ble 
sendt til en faglig komite for vurdering og 25 av 27 fikk tilbud om studieplass. Av de 
25 som fikk tilbud om studieplass, så var det totalt 19 som takket ja til studieplass, 
2 av søkerne takket nei til tilbudet om studieplass og 4 av tilbudene ble ikke 
besvart. Søkerne som ikke besvarte tilbudet om studieplass fikk informasjon på e-
post om at de kunne få utvidet svarfrist dersom de ønsket det. Grunnet 
innreiserestriksjoner fra USA, var det en student som trakk seg fra studiet før 
studiestart. Det er også 2 studenter som har fått opptak til enkeltmoduler fra 
studiet høsten 2021 og det er totalt 20 aktive studenter på det erfaringsbaserte 
masterstudiet i systemorientert design pr oktober 2021. 

Studiet hadde oppstart 15. september 2021 og den første modulen startet med tre 
fysiske samlinger på AHO. Samlingene er planlagt som et hybrid opplegg med tre 
fysiske og tre digitale samlinger per modul. Programleder har gitt tilbakemelding 
om at oppstarten har vært vellykket og at studentene som har fått opptak til 
studiet er godt kvalifiserte og har solid faglig bakgrunn.  

NORDMAK 

Nordisk Master i Arkitektonisk Kulturarv – NORDMAK – er en akademisk 
videreutdanning innen fagfeltet arkitektonisk kulturarv. Siden 2007 har programmet 
vært et tilbud ved Arkitektskolen Aarhus (AAA), men utdannelsen er tverrnordisk og 
foregår i tett samarbeid med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kungliga 
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Konsthøgskolan i Stockholm og Alvar Aalto Foundation samt Aalto-universitetet i 
Helsinki. Etter en vellykket erfaringsutveksling under studiereise høst 2019 til 
Danmark, har AHO og AAA styrket sitt gode samarbeid, og det ble i 2021 
gjennomført opptak til NORDMAK med rekordhøy rekruttering. Høst 2022 vil 
studiesemesteret gjennomføres i Norge. 

Måloppnåelse 2020-2021 

 

• Det vil høsten 2020 lyses ut en 100% administrativ rådgiverstilling, som vil få 
ansvar for all etter- og videreutdanning ved høgskolen. Dette vil være et 
viktig ledd i å bygge opp AHOs EVU-tilbud, nettverksbygging og er en 
støttefunksjon for programansvarlige. Stillingen bør også ha en 
representasjon i EVU-utvalget. 

o Studierådgiver for EVU ble ansatt i 100% stilling fra og med 1. mai 
2021. Studieadministrative oppgaver som tidligere har tilhørt 
«Backoffice» er tilhører nå denne stillingen, noe som fører til at 
studierådgiver for EVU har bedre oversikt over bl.a. 
eksamensgjennomføring, studieprogresjon, grunnlagsdata i FS, 
tildeling av kvalifikasjon og vitnemålsproduksjon. Studierådgiver for 
EVU er medlem og sekretær for EVU-utvalget. 

 
• Ved eventuelt styrevedtak om opprettelse av en EVU-SOD erfaringsbasert 

mastergrad må det rekrutteres faglige ressurser, samt fastsettes en 
markedsføringsplan for rekruttering av studenter med oppstart i 2021.  

o Markedsføring og opptak til studiet ble gjennomført våren 2021. 
 
• Prosjektutvikling og pilotering av utdanningstilbud i samarbeid med BI, 

Nordre Follo kommune og Fredrikstad kommune. Rekruttering av faglige 
ressurser ved institutt for design vil være første milepæl for 
prosjektutviklingen.  

o De kommunale samarbeidspartene har opplevd en høy belastning på 
sine helsetjenester grunnet covid-19. Prosjektet har med bakgrunn i 
dette utsatt oppstart og prosjektslutt. Første pilotering av 
kompetansetilbudet «Lev Vel verksted – et kurs i tjenestedesign for 
helsearbeidere» vil gjennomføres i perioden oktober 2021 til april 
2022. Kommunene vil rekruttere ansatte i direkte pasient- og 
brukerrettet arbeid i helsesektoren. Stiftelsen Handelshøyskolen BI er 
prosjektansvarlig og vil stå for akkrediteringen av kurset. AHO vil i 
dette samarbeidet kunne tilby faglig undervisning i tjenestedesign 
som verktøy til brukerorientering og samskaping. Det har blitt gjort 
nødvendig rekruttering av faglige ressurser og kompetanse ved 
institutt for design for utvikling og pilotering av kompetansetilbudet.  

 

• AHO bør ha et høyere fokus på alumni-nettverk. Da 2020-2021 markerer 
AHOs 75 års jubileum vil programansvarlige og administrativ EVU-
koordinator invitere inn alumni til ulike aktiviteter. En av aktivitetene vil være 
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markeringen av videreutdanningsmaster i urbanisme sitt 25 års jubileum i 
2021.  

o Jubileumsseminar og -feiring for master i urbanisme skal 
gjennomføres 29.10.2021. Nåværende studenter, samt tidligere 
studenter som har gjennomført to eller flere moduler fra studiet er 
invitert til jubileumsfeiringen. Oversikten over disse studentene vil bli 
brukt når vi skal invitere til alumni-samlinger i fremtiden. 

 
• Per dags dato er det svært lite historikk eller flyt i studentundersøkelser gjort 

blant EVU-studenter. Dette er kritikkverdig. Hovedmål for 2020-2021 vil 
være å utrede studiekvalitet og relevans blant aktive og tidligere studenter 
tilknyttet våre erfaringsbaserte masterprogram. Et ledd i arbeidet vil være å 
se på eventuelle prosesser og systemer for å kunne opparbeide mer sømløse 
rutiner. De undersøkelsene som har vært gjennomført viser høy svarprosent 
og høy grad av tilfredshet med utdanningskvaliteten og arbeidsrelevans. 

o Det er gjennomført semesterevaluering for våren 2021. Her var det få 
respondenter, men de svarene som kom inn viste høy tilfredshet med 
studiet. Mål for studieåret 2021-2022 er å omarbeide 
semesterevalueringene, samt jobbe aktivt for å øke antallet studenter 
som besvarer undersøkelsene. 

 

Mål 2021-2022 

• Samkjøre opptaksperiode for alle tre studieprogrammene til høsten 2022 – 
oppstart i januar 2023. På denne måten sikrer vi at ressurser knyttet til 
opptak og markedsføring brukes mest mulig effektivt og hensiktsmessig. 

• Ta i bruk Søknadsweb (alternativt EVU-web) for opptak til alle tre EVU-
programmer ved AHO, samt utnytte funksjonalitet i FS for å digitalisere 
opptaket og gjøre dette mer effektivt. 

• Målrettet gjennomgang av studie- og emneplaner for kull 2023 bl.a. for å 
presisere terminologi knyttet til vurderingsformer. 

• Fra og med høsten 2021 er det studieadministrasjonen som sørger for at det 
opprettes ny og utsatt/konteeksamen i FS/Wiseflow. Omarbeidede 
eksamensbesvarelser skal ikke sendes direkte til emneansvarlig på e-post slik 
dette har blitt håndtert tidligere. 

• Fra og med høsten 2021 leveres masteroppgaven digitalt i Wiseflow. Det 
skal også aktiveres automatisk publisering av masteroppgaven fra Wiseflow 
til ADORA, forutsatt at studenten gir tillatelse til dette.  
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SP1 Which master (studio, elective, diploma) courses have you followed in
the Autumn semester 2020?

Besvart: 72 Hoppet over: 0

40 533 (2)
Body & Space...

40 534
Co-Existence...

60 528 In
Transit:...

40 301 Body &
Space...

40 318
Literature:...

40 319
Materials: T...

60 302 Themes
and Concepts...

60 308 Urban
Theory:...

60 406 Coastal
mapping

60 407 The
Found and th...

70 304 Design
Management:...

70 303 Digital
fabrication,...

80 317
Collecting...

80 316 Drawing
Attention

80 301
Norwegian...

80 302
Norwegian...

80 318 Printed
architecture...

60 701
Pre-diploma ...
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12 400
Pre-diploma...

12 701 Diploma
Architecture

12 803 Diploma
Landscape...

40 533 (1)
Body & Space...

40 537 ACDL:
Architectura...

40 538 Urban
design -...

40 539 Housing
individuals

60 527 The
Forest

80 518 Moving
Monuments: Rome

80 519 Field
Stations:...

70 303 Digital
fabrication,...

70 305
Creative...

85 301 Objects
of Research:...

40 536 TAP -
The...

80 517
Re-Store:...

40 535
Pearling Path

60 526 “Edge
Landscape”...

70 504 Systems
Oriented...

70 505 Design
Studio

65 509 Lively
Worlds in...

65 701
Pre-Diploma...
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Pre Diploma...

12 802 Diploma
Design

70 501
Industridesi...

70 502
Interaksjons...

70 503 Service
Design 1:...

70 506 Digital
Service...

70 700
Pre-Diplom...
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0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

1.39% 1

1.39% 1

1.39% 1

1.39% 1

1.39% 1

1.39% 1

1.39% 1

1.39% 1

1.39% 1

1.39% 1

2.78% 2

SVARVALG SVAR

40 533 (2) Body & Space Morphologies: LISTA - Field studio III

40 534 Co-Existence III Re-Production

60 528 In Transit: Contigency City

40 301 Body & Space Morphologies : Architecture & Film XVII - Any Boarded Stories V

40 318 Literature: Make it new

40 319 Materials: The tree of souls

60 302 Themes and Concepts in Landscape Architecture

60 308 Urban Theory: Exploring the city through walking

60 406 Coastal mapping

60 407 The Found and the Constructed: Images as Model and Models as Image

70 304 Design Management: Innovation and entrepreneurship

70 303 Digital fabrication, technologies and processes

80 317 Collecting architecture - Warburg models

80 316 Drawing Attention

80 301 Norwegian Architecture

80 302 Norwegian Tectonic Traditions in Wood

80 318 Printed architecture: Treasures from the AHO library

60 701 Pre-diploma for urbanism and landscape architecture

12 400 Pre-diploma Architecture

12 701 Diploma Architecture

12 803 Diploma Landscape Architecture

40 533 (1) Body & Space Morphologies: Catharsis - Acting and the Collective X

40 537 ACDL: Architectural design, computation and time

40 538 Urban design - bærekraftig stedsutvikling gjennom ark.prosj.

40 539 Housing individuals

60 527 The Forest

80 518 Moving Monuments: Rome

80 519 Field Stations: Lightweight Architecture

70 303 Digital fabrication, technologies and processes

70 305 Creative Technologies

85 301 Objects of Research: Titanium Dioxide

40 536 TAP - The Architectural Project
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2.78% 2
4.17% 3

4.17% 3

4.17% 3

4.17% 3

5.56% 4

5.56% 4

5.56% 4

6.94% 5

8.33% 6

9.72% 7

9.72% 7

12.50% 9

TOTALT 72

80 517 Re-Store: Prefab
40 535 Pearling Path

60 526 “Edge Landscape” Innovative Park Systems in Contemporary Cities.

70 504 Systems Oriented Design: “Design for Very Complex System“

70 505 Design Studio

65 509 Lively Worlds in Meahcci Landscapes

65 701 Pre-Diploma Landscape Architecture (Tromsø)

12 802 Diploma Design

70 501 Industridesign 1: Teknoform

70 502 Interaksjonsdesign 1: Tangible interaction

70 503 Service Design 1: Methods and Tools

70 506 Digital Service Experiences

70 700 Pre-Diplom Design
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34.72% 25

36.11% 26

1.39% 1

18.06% 13

9.72% 7

SP2 Learning outcomes: Have the learning outcomes of the course been
satisfactory, and do they keep with the course description? Instruction:

Evaluate whether the course gave you the knowledge and skills envisioned
in the course description. The course description can be found on AHO's

website
Besvart: 72 Hoppet over: 0

Totalt antall respondenter: 72  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Very good

Quite good

Don't know

Quite
satisfactory

Not
satisfactory

SVARVALG SVAR

Very good

Quite good

Don't know

Quite satisfactory

Not satisfactory
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22.22% 16

25.00% 18

4.17% 3

26.39% 19

22.22% 16

SP3 Course design and organisation (format, size, structure, information).
In your opinion, does the way the course is structured create a good

framework for teaching? Has the course been well organised and
sufficiently predictable throughout the semester?Instruction: You must
evaluate whether the course's format, size, and structure have worked

well. Consider for instance the balance between lectures and studio-based
teaching, the division into modules/phases, number of students on the

course, etc. Have you received enough information? 
Besvart: 72 Hoppet over: 0

Totalt antall respondenter: 72  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Very good

Quite good

Don't know

Quite
satisfactory

Not
satisfactory

SVARVALG SVAR

Very good

Quite good

Don't know

Quite satisfactory

Not satisfactory
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41.67% 30

27.78% 20

6.94% 5

9.72% 7

13.89% 10

SP4 Supervision (individual supervision, workshops, reviews)Has the
supervision you have received been satisfactory, and has it kept with the

expectations you were given at the beginning of the year? 
Besvart: 72 Hoppet over: 0

Totalt antall respondenter: 72  
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Very good

Quite good

Don't know
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Very good

Quite good

Don't know

Quite satisfactory

Not satisfactory
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31.94% 23

25.00% 18

6.94% 5

27.78% 20

8.33% 6

SP5 Academic input (lectures, excursions, other)Do you think the
academic input has been relevant and inspiring, and has it supported the

course's learning outcomes? 
Besvart: 72 Hoppet over: 0

Totalt antall respondenter: 72  
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Very good

Quite good

Don't know
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Not
satisfactory
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Not satisfactory
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34.72% 25

25.00% 18

12.50% 9

19.44% 14

8.33% 6

SP6 General impression. Are you left with a good impression of the
course?

Besvart: 72 Hoppet over: 0

Totalt antall respondenter: 72  
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Very good
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Very good

Quite good

Don't know

Quite satisfactory

Not satisfactory
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SP7 Other comments not covered by the answers to the above questions.
Besvart: 39 Hoppet over: 33
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SP1 Which course have you followed in the Spring Semester of 2021?If
you are following more than one master course in the Spring Semester of
2020, you must complete one form for each course. You can only choose

one option per question.
Besvart: 173 Hoppet over: 0

40 638 TAP
BUILDING IN...

40 639
ARCHITECTURE...

40 640 IN
BALANCE -...

40 641
MULTISTORY...

40 642
POSITIONS -...

40 643 BODY
AND SPACE...

40 644 ACDL:
COMPUTATIONA...

80 615 FIELD
STATIONS:...

60 618 OUT OF
HOUSE -...

60 619 MAKE DO
WATER DO....

70 507 SERVICE
OF LIVING

80 614
RE-STORE:...

80 404
SPECULATIVE...

80 315
ARCHITECTURA...

40 413
FEMINISM IN...

80 417
REVERSING...

60 409 URBAN
THEORY: CURR...
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60 411
LANDSCAPE AS...

80 418
COLLECTING...

80 409 URBAN
PRESERVASJON

80 416
RE-STORE:...

80 419 FROM
THE ARCHIVES...

60 410 FUTURE
URBANISM:...

70 401
INTERAKTIVE ...

70 405 DESIGN
I OFFENTLIG...

70 403
RETHINKING...

70 600
INDUSTRIDESI...

70 601
INTERACTION...

70 602
TJENESTEDESI...

12 400
Pre-Diploma...

60 701
Pre-diploma ...

70 700
Pre-Diplom...

12 701 Diploma
Architecture

12 802 Diploma
Design

12 803 Diploma
Landscape...

12 804 Diploma
Landscape...
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8.09% 14

4.62% 8

8.09% 14

5.20% 9

5.20% 9

7.51% 13

1.16% 2

0.00% 0

0.58% 1

6.94% 12

2.31% 4

2.31% 4

0.58% 1

0.58% 1

0.58% 1

0.58% 1

0.00% 0

1.16% 2

0.58% 1

0.58% 1

1.16% 2

1.16% 2

0.00% 0

1.73% 3

1.73% 3

2.89% 5

6.94% 12

9.83% 17

8.09% 14

0.58% 1

0.00% 0

1.16% 2

SVARVALG SVAR

40 638 TAP BUILDING IN LANDSCAPE

 40 639 ARCHITECTURE OF SPORT: DOWNHILL

40 640 IN BALANCE - ARCTIC CYCLES

40 641 MULTISTORY BUILDINGS

40 642 POSITIONS - COEXISTENCE IV: LOVE

40 643 BODY AND SPACE MORPHOLOGIES : ACTING AND THE COLLECTIVE XI

40 644 ACDL: COMPUTATIONAL DESIGN OF AN IN SITU RESTAURANT

80 615 FIELD STATIONS: LIGHTWEIGHT ARCHITECTURE II

60 618 OUT OF HOUSE - NATIONALTEATRET- STAGING TEMPORALITIES, CIRCULARITIES AND THE CITY

60 619 MAKE DO WATER DO. WATER-SENSITIVE URBAN DEVELOPMENT WITHIN GREATER OSLO

70 507 SERVICE OF LIVING

80 614 RE-STORE: YESTERDAY`S HOUSE TOMORROW

80 404 SPECULATIVE IDEATION: HAND DRAWING AS EXPLORATIVE MEDIUM IN ARCHITECTURE

80 315 ARCHITECTURAL DETAILING

40 413 FEMINISM IN ARCHITECTURE

80 417 REVERSING THRESHOLDS

60 409 URBAN THEORY: CURRENT THEORIES IN URBANISM

60 411 LANDSCAPE AS PLATFORM: OPERATIVE CONCEPTS IN LANDSCAPE URBANIST PRACTICE

80 418 COLLECTING ARCHITECTURE: WARBURG MODELS II

80 409 URBAN PRESERVASJON

80 416 RE-STORE: VALUES

80 419 FROM THE ARCHIVES. THE THEORY AND HISTORY OF NORWEGIAN ARCHITECTURE 1945–1980

60 410 FUTURE URBANISM: PLANNING FOR AUTONOMOUS VEHICLES

70 401 INTERAKTIVE ROM OG MILJØER

70 405 DESIGN I OFFENTLIG SEKTOR

70 403 RETHINKING DEVELOPMENT AND SUSTAINABLE DESIGN

70 600 INDUSTRIDESIGN 2: TRANSFORM

70 601 INTERACTION DESIGN 2: SCREENS

70 602 TJENESTEDESIGN 2: FREMTIDENS TJENESTEDESIGN

12 400 Pre-Diploma Architecture

60 701 Pre-diploma for urbanism and landscape architecture

70 700 Pre-Diplom Design
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1.73% 3
4.62% 8

0.00% 0

1.73% 3

TOTALT 173

12 701 Diploma Architecture
12 802 Diploma Design

12 803 Diploma Landscape Architecture 

12 804 Diploma Landscape Architecture (Tromsø)
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42.20% 73

36.42% 63

5.78% 10

8.67% 15

6.94% 12

SP2 Learning outcomes: Have the learning outcomes of the course been
satisfactory, and do they keep with the course description? Instruction:

Evaluate whether the course gave you the knowledge and skills envisioned
in the course description. The course description can be found on AHO's

website
Besvart: 173 Hoppet over: 0

Totalt antall respondenter: 173  
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35.84% 62

32.95% 57

6.36% 11

15.61% 27

9.25% 16

SP3 Course design and organisation (format, size, structure, information).
In your opinion, does the way the course is structured create a good

framework for teaching? Has the course been well organised and
sufficiently predictable throughout the semester?Instruction: You must
evaluate whether the course's format, size, and structure have worked

well. Consider for instance the balance between lectures and studio-based
teaching, the division into modules/phases, number of students on the

course, etc. Have you received enough information? 
Besvart: 173 Hoppet over: 0

Totalt antall respondenter: 173  
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51.45% 89

32.95% 57

2.89% 5

9.25% 16

3.47% 6

SP4 Supervision (individual supervision, workshops, reviews)Has the
supervision you have received been satisfactory, and has it kept with the

expectations you were given at the beginning of the year? 
Besvart: 173 Hoppet over: 0

Totalt antall respondenter: 173  
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41.62% 72

32.37% 56

6.94% 12

11.56% 20

7.51% 13

SP5 Academic input (lectures, excursions, other)Do you think the
academic input has been relevant and inspiring, and has it supported the

course's learning outcomes? 
Besvart: 173 Hoppet over: 0

Totalt antall respondenter: 173  
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42.77% 74

37.57% 65

4.62% 8

6.94% 12

8.09% 14

SP6 General impression. Are you left with a good impression of the
course?

Besvart: 173 Hoppet over: 0

Totalt antall respondenter: 173  
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SP7 Other comments not covered by the answers to the above questions.
Besvart: 74 Hoppet over: 99
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SP1 Hvilke kurs tar du høsten 2020?
Besvart: 281 Hoppet over: 0

80 110 GK1
Introduksjon...

80 112 GK1
Examen...

80 113 GK1
Skriveøvelser

40 130 GK3
Byboligen

40 131 GK3
Konstruksjon...

80 131 GK 3
Arkitekturhi...

60 150 GK5 By
og arkitektur

61 150 By og
arkitektur

60 151 GK5 By-
og...

61 151 By- og
byplanhistorie

70 110 GK1
Introduksjon...

70 113 GK1
Skriveøvelse...

70 130 GK3
Interaktive...

70 132 GK3
Designhistor...

70 152 GK5
Identitet og...

70 153 GK5
Designteori II

61 110 Form -
Landskapslab...

61 133
Systemer -...

61 131
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12.10% 34

6.41% 18

0.36% 1

12.81% 36

3.20% 9

4.98% 14

10.32% 29

0.00% 0

7.12% 20

0.36% 1

8.90% 25

0.36% 1

7.47% 21

0.71% 2

5.34% 15

0.71% 2

9.96% 28

4.98% 14

1.42% 4

2.49% 7

TOTALT 281

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Landskapsmed...

61 134 Økologi
for...

SVARVALG SVAR

80 110 GK1 Introduksjon til arkitektur

80 112 GK1 Examen philosophicum

80 113 GK1 Skriveøvelser

40 130 GK3 Byboligen

40 131 GK3 Konstruksjoner 1

80 131 GK 3 Arkitekturhistorie 2

60 150 GK5 By og arkitektur

61 150 By og arkitektur

60 151 GK5 By- og byplanhistorie

61 151 By- og byplanhistorie

70 110 GK1 Introduksjon til design

70 113 GK1 Skriveøvelser Design

70 130 GK3 Interaktive Produkter

70 132 GK3 Designhistorie 2

70 152 GK5 Identitet og tjenestedesign

70 153 GK5 Designteori II

61 110 Form - Landskapslaboratorium

61 133 Systemer - Naturlaboratorium

61 131 Landskapsmedia - landskap- og terrengutforming

61 134 Økologi for landskapsarkitektur - økologiske samfunn og system
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41.64% 117

35.59% 100

5.69% 16

11.74% 33

5.34% 15

SP2 Læringsutbytte: Har kursets læringsutbytte vært tilfredsstillende og
står det i forhold til leste kursbeskrivelsen?Veiledning: Her skal du vurdere
om kurset ga deg den kunnskapen og kompetansen som var forespeilet i

kursbeskrivelsen. Kursbeskrivelsen finner du på AHOs nettside
Besvart: 281 Hoppet over: 0

Totalt antall respondenter: 281  
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24.91% 70

43.06% 121

4.63% 13

17.08% 48

10.32% 29

SP3 Kursdesign og organisering (format, størrelse, struktur, informasjon).
Synes du måten kurset er bygget opp på har skapt en god ramme for
undervisningen, har det vært godt organisert og gitt deg tilstrekkelig
forutsigbarhet gjennom semesteret? Veiledning: Du skal vurdere om

kursets format, størrelse og struktur har fungert bra. Vurder for eksempel
balanse mellom forelesning- og studiobasert undervisning, inndeling i

moduler/faser, antall studenter på kurset med videre. Har du fått
tilstrekkelig informasjon.

Besvart: 281 Hoppet over: 0

Totalt antall respondenter: 281  
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31.67% 89

34.88% 98

10.68% 30

16.37% 46

6.41% 18

SP4 Veiledning (individuell veiledning, workshop, gjennomganger). Har
veiledningen du har fått vært tilfredsstillende og stått i forhold til det som

ble forespeilet ved oppstart?
Besvart: 281 Hoppet over: 0

Totalt antall respondenter: 281  
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33.10% 93

35.94% 101

7.12% 20

16.73% 47

7.12% 20

SP5 Faglig input (forelesninger, ekskursjoner, annet). Synes du den faglige
inputen har vært relevant og inspirerende, og støttet opp om kurset

læringsmål?
Besvart: 281 Hoppet over: 0

Totalt antall respondenter: 281  
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39.15% 110

32.03% 90

6.05% 17

13.88% 39

8.90% 25

SP6 Generelt inntrykk. Sitter du igjen med et godt inntrykk av kurset?
Besvart: 281 Hoppet over: 0

Totalt antall respondenter: 281  
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SP7 Utfyllende kommentarer som ikke dekkes av svarene på spørsmålene
over

Besvart: 132 Hoppet over: 149
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SP1 Hvilke kurs tar du våren 2021?Dersom du tar flere kurs på
grunnundervisningen våren 2021, må du fylle ut et skjema for hvert kurs.

Du kan bare velge ett svaralternativ per spørsmål
Besvart: 298 Hoppet over: 0

80 121 GK2
Introduksjon...

80 123 GK2
Arkitekturhi...

40 120 GK2
Materialer

40 140 GK4
Mindre...

40 141 GK4
Konstruksjon...

80 144 GK4
Norsk...

60 160 GK6 By
og Arkitektur

60 161 GK6
Arkitekturpr...

80 162 GK6
Arkitektureo...

70 120 GK2
Brukersentre...

70 123 GK2
Designhistor...

70 141 GK4 -
Industridesi...

70 142 GK4
Designteori 1

70 161 GK6
Introduksjon...

70 162 GK6
Design metod...

70 163 GK6
Design...

61 120 Form -
Parklaborato...

61 121
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61 121
Landskapsark...

61 123 Økologi
for...

61 143
Systemer -...

61 141
Landskapsmed...

61 144
Samtidens...

61 160
Fellesrom -...

61 161
Landskapsteo...

61 162 Økologi
for...
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3.02% 9

1.34% 4

2.01% 6

7.72% 23

7.05% 21

6.04% 18

2.68% 8

1.34% 4

3.02% 9

9.06% 27

8.39% 25

8.05% 24

0.67% 2

5.70% 17

0.00% 0

5.03% 15

4.36% 13

3.02% 9

2.35% 7

5.37% 16

4.36% 13

3.02% 9

1.68% 5

2.68% 8

2.01% 6

TOTALT 298

SVARVALG SVAR

80 121 GK2 Introduksjon til arkitektur

80 123 GK2 Arkitekturhistorie 1

40 120 GK2 Materialer

40 140 GK4 Mindre offentlig bygning

40 141 GK4 Konstruksjoner 2

80 144 GK4 Norsk Arkitekturhistorie

60 160 GK6 By og Arkitektur

60 161 GK6 Arkitekturproduksjon

80 162 GK6 Arkitektureorienes historie

70 120 GK2 Brukersentrert design

70 123 GK2 Designhistorie 1

70 141 GK4 - Industridesign i kontekst

70 142 GK4 Designteori 1

70 161 GK6 Introduksjon til Systemorientert design

70 162 GK6 Design metodikk // Feltstudier

70 163 GK6 Design fordypning

61 120 Form - Parklaboratorium

61 121 Landskapsarkitekturens historie 

61 123 Økologi for landskapsarkitektur – Økologisk form og funksjon

61 143 Systemer - Bynaturlaboratorium

61 141 Landskapsmedia - Material- og konstruksjonslære

61 144 Samtidens landskapsarkitektur

61 160 Fellesrom - Sted og territorier i nord

61 161 Landskapsteori - Forståelse og lesning av nordlige landskap og steder

61 162 Økologi for landskapsarkitektur – dynamikk og endring i økologiske samfunn og system
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37.92% 113

35.91% 107

6.71% 20

12.75% 38

6.71% 20

SP2 Læringsutbytte: Har kursets læringsutbytte vært tilfredsstillende og
står det i forhold til leste kursbeskrivelsen?Veiledning: Her skal du vurdere
om kurset ga deg den kunnskapen og kompetansen som var forespeilet i

kursbeskrivelsen. Kursbeskrivelsen finner du på AHOs nettside
Besvart: 298 Hoppet over: 0

Totalt antall respondenter: 298  
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29.87% 89

33.56% 100

3.69% 11

16.78% 50

16.11% 48

SP3 Kursdesign og organisering (format, størrelse, struktur, informasjon).
Synes du måten kurset er bygget opp på har skapt en god ramme for
undervisningen, har det vært godt organisert og gitt deg tilstrekkelig
forutsigbarhet gjennom semesteret? Veiledning: Du skal vurdere om

kursets format, størrelse og struktur har fungert bra. Vurder for eksempel
balanse mellom forelesning- og studiobasert undervisning, inndeling i

moduler/faser, antall studenter på kurset med videre. Har du fått
tilstrekkelig informasjon.

Besvart: 298 Hoppet over: 0

Totalt antall respondenter: 298  
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31.88% 95

30.54% 91

13.42% 40

14.09% 42

10.07% 30

SP4 Veiledning (individuell veiledning, workshop, gjennomganger). Har
veiledningen du har fått vært tilfredsstillende og stått i forhold til det som

ble forespeilet ved oppstart?
Besvart: 298 Hoppet over: 0

Totalt antall respondenter: 298  
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35.91% 107

33.89% 101

7.05% 21

15.44% 46

7.72% 23

SP5 Faglig input (forelesninger, ekskursjoner, annet). Synes du den faglige
inputen har vært relevant og inspirerende, og støttet opp om kurset

læringsmål?
Besvart: 298 Hoppet over: 0

Totalt antall respondenter: 298  
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37.58% 112

35.57% 106

7.05% 21

9.06% 27

10.74% 32

SP6 Generelt inntrykk. Sitter du igjen med et godt inntrykk av kurset?
Besvart: 298 Hoppet over: 0

Totalt antall respondenter: 298  
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SP7 Utfyllende kommentarer som ikke dekkes av svarene på spørsmålene
over

Besvart: 160 Hoppet over: 138
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Vedtakssaker AHOs styre møte 
Sak 60/21 Opprettelse av programstyre for ph.d-
programmet 
 

 
    

 
Styret behandlet i juni funksjonsbeskrivelser og retningslinjer for AHOs nye organisering (sak 43/21). Det ble i 
dette materialet lagt opp til at det skal opprettes et eget programstyre for ph.d-programmet.  
 
Det nye programstyret skal ha det faglige ansvaret for programmet. Programstyret skal sikre en faglig 
sammenheng, godkjenne programbeskrivelse og arbeide strategisk med utvikling av forskerutdanningen. I tillegg 
har programstyret ansvar for kvalitetssikring av programmet og å oppnevne veileder og bedømmelseskomité og 
godkjenne eksterne kurs. Programstyret har også ansvar for å sikre at programmet er en integrert del av AHOs 
forskningskultur. 
 
Frem til nå har alt ansvar for ph.d.-programmet ligget i Forskningsutvalget. Med opprettelsen av programstyre 
vil det kun ligge igjen ett område i FU: ansvar for ansettelse av stipendiat og opptak til ph.d-programmet. 
Stipendiatstillinger er den største strategiske investeringen i forskning på AHO, og det er derfor hensiktsmessig 
at FU har ansvar for å sikre at disse stillingene utlyses i tråd med forskningsstrategiske vurderinger. 
 
Med reglementet som nå foreligger bryter vi en lang tradisjon ved AHO med å se ph.d-programmet som ensidig 
som en del av forskningen. I det foreslåtte reglementet rapporterer programstyret til prorektor for utdanning, og 
leder for ph.d-utdanningen sikres en plass i studieutvalget. Med dette befestes tredje syklus som en del av 
utdanningene ved AHO. Viserektor for forskning vil likevel sikres en god forbindelse til programmet ved at 
viserektor har møte- og talerett i programstyret og at både prorektor for utdanning og viserektor for forskning må 
involveres ved opprettelse eller nedleggelse av programmet. 
 
Som følge av opprettelsen av programstyret er det behov for å endre Retningslinjene for forskningsutvalget og 
Delegasjonsreglementet. 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Styret vedtar opprettelse av et programstyre for ph.d.-programmet, og godkjenner retningslinjer for 
programstyret. 
 
Styret vedtar endringer i Retningslinjer for forskningsutvalget og endringer i Delegasjonsreglementet som følger 
av opprettelsen av programstyret.  

Dato 27.10.2021 
Saksbehandler Randi Stene 
Arkivnummer 21/00411-3  
Vedlegg:  Retningslinjer for programstyret for ph.d.-programmet 

Retningslinjer forskningsutvalget - med revisjonsendringer 
Delegasjonsreglement - med revisjonsendringer 
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PROGRAMSTYRET PH.D. –PROGRAMMET  

Programstyret rapporterer til prorektor for utdanning. Prorektor for utdanning og Vise-
rektor for forskning har møte- og talerett i programstyret.  

Programstyret opprettes og nedlegges av rektor etter innspill fra Prorektor for 
utdanning og Vise-rektor for forskning. 

Programstyret ledes av leder av ph.d.-programmet.  

Programstyret skal årlig rapportere om kvalitetssikringsarbeidet og om opptak til 
Studieutvalget.  

Programstyrene på tvers av AHO treffes i et årlig felles fagseminar som ledes av 
prorektor for utdanning. 

 
Programstyrets spesifikke ansvar er som følger: 
  

Faglig ansvar: 

 Ansvar for å godkjenne programbeskrivelsen for ph.d.-programmet 
 Sikre at ph.d.-programmet har faglig sammenheng, at det oppfyller de 

pedagogiske målene som er fastsatt av AHO og i nasjonale forskrifter for 
opplæring i tredje syklus, og at det svarer kravene til de ulike 
forskningsområdene på AHO. 

 Jobbe strategisk med utviklingen av AHOs forskerutdanning og sikre at 
kvalitetssikringssystemer er på plass for ph.d.-programmet 

 Overvåke organiseringen og den pedagogiske utviklingen av programmet, og 
foreslå endringer om nødvendig  
  

Kvalitetssikring 

 Jobbe strategisk med utviklingen av AHOs forskerutdanning og sikre at 
kvalitetssikringssystemer er på plass for ph.d.-programmet 

 Sikre at programmet følger forskrifter, retningslinjer og andre beslutninger for 
AHOs utdanning. Dette inkluderer å sikre at programmet følger AHOs 
kvalitetssikringsplan. 

Forskningskultur 
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 Samarbeide med institutter, forskningssentre, prosjektledere og veiledere ved 
AHO i utviklingen av programmet og for å støtte opp under AHOs 
forskningskultur. 

 Påse at det finnes strukturer som støtter det faglige og sosiale læringsmiljøet i 
ph.d.-programmet. 

 Bidra til de årlige felles forskningsdagene som ledes av Vise-rektor for forskning. 

Oppnevning og godkjenning  

 Oppnevne hoved- og biveiledere for ph.d.-studenter i konsultasjon med 
studenten, potensiell veileder og leder av institutt hvor studenter tilhører.   

 Oppnevne sakkyndige til midtveisevaluering eller Reader rapport etter søknad fra 
hovedveileder  

 Oppnevne bedømmelseskomite etter søknad fra hovedveileder  
 Godkjenne eksterne kurs etter søknad fra ph.d.-studenter  

Programstyret – Organisering og periode 

  
Programstyret består av 

 Leder av Ph.d-programmet 
 3 vitenskapelige ansatte (en fra hvert institutt ved AHO) 
 2 Ph.d.-studenter. (fortrinnsvis en fra første året og i slutten av sitt ph.d.-løp) 
 Sekretær (fra forskningsadministrasjonen, fortrinnsvis ph.d.-koordinator) 

Medlemmer av programstyret må til sammen dekke bredden av forskning ved AHO. 
  
De faglige representantene utpekes av rektor etter innstilling fra pro-rektor for 
utdanning i samarbeid med vise-rektor for forskning og instituttledere. Utvelgelsen skjer 
gjennom en åpen og bred prosess på instituttene.  

Programstyrets representanter velges for 4 år av gangen og kan maks sitte to perioder.  

Ph.d.-representantene velges av og blant ph.d.-studentene. 

Programstyret representeres i studieutvalget (SU) av PhD programmets leder. 

Programstyret har engelsk som språk med unntak av saker som foreligger på norsk.  
 
Utvalgets funksjonsperiode er i samsvar med rektor (4 år), men med oppstart innen et 
halvt år etter en ny rektor trer i kraft. Ph.d.-representantene velges for ett år av gangen. 

Metadata: 
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Forskningsutvalget 
Retningslinjer 
 
 
Forskningsutvalgets offisielle språk er engelsk. Av den grunn foreligger retningslinjene kun på 
engelsk. 
 
The Research Committee, (named FU in the rest of these guidelines) shall, on the basis of 
strategies passed by the AHO board, suggest measures to develop research at AHO as well as 
quality assuring AHO’s research, research education and research recruitment. FU shall ensure 
the best possible conditions for research and the best possible research results. 
 
 
FU has responsibility and authority within the following areas: 
  

 FU is a consultative body for the AHO rector in the development and quality assurance 
of research strategies and research priorities. 
 

 FU is the approving authority for the programme description of the research school and 
must ensure that the entire PhD-programme is of a high international academic 
standard and pedagogical quality.  
 

 FU will assess the research content of calls for PhD fellowships at AHO. 
 

 FU responsible for the admission process to the PhD programme. 
 

 FU is the appointment committee for research fellows at AHO. If FU are not able to 
reach a unanimous decision, the case is processed by the AHO board. 

 
 FU shall work strategically in the development of AHO’s Research Education, and secure 

the quality assurance process in the PhD programme. 
 

 FU appoints supervisors for the PhD Candidates (main and co- supervisors) in 
consultation with the candidate, prospective supervisor and the respective institute 
leader. 

 
 FU appoints a reader for dissertations after recommendation from main supervisor. 

 
 FU appoints adjudication committees in PhD examinations. 
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 FU suggests members to the PhD programme board. Vice-rector for Research has the 
decision-making authority.  
 

 FU shall support vice-rector for research in Open Research and Research Ethics matters. 
 

 FU assess applications for funds for research cooperation and recommends a 
resolution. Rector has decision making authority 

 
 FU nominates candidates for the Doctor of Philosophy degree to Rector. 

 
 FU is a consultative body for AHO’s research reporting. 

 
 FU assesses applications for research leave and recommends a resolution. The AHO 

rector has decision making authority. 
 

 FU assess applications for funds for scientific research trips and has the authority to 
make decisions in this regard. 

 
 
Members: 
 
Vice-rector for Research (leader) 
Head of the Research Education 
1 representative from the Institute of Architecture 
1 representative from the Institute of Urbanism and Landscape architecture 
1 representative from the Institute of Design 
1 representative from the PhD students. 
 
Observers 
Rector 
Research Administration 
Head of Library 
Head of UFF section 
 
The secretary for FU must be employed in the Research Administration at AHO. The academic 
representative from each institute must be employed in permanent positions and are 
appointed by the head of each institute after an open recruitment process at the institute. The 
representative for the PhD students is elected among and by the PhD students themselves. The 
Head of FU is the Vice rector of research.  
 
In the composition of FU it must be ensured that the variety of research disciplines at AHO is 
represented and the committee as whole occupies a substantial R&D (Research and 
development) qualification. All representatives must have appointed deputies.  
 
The official language in the Research Committee is normally English. Documents and case files 
for FU will be written in English, but documents or case files addressed to FU in other 
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languages will not be translated. It must be ensured that representatives and deputies from 
each institute in between themselves master both English and Norwegian.  
 
The committee members are appointed for four (4) years, but with a starting date six months 
after the AHO board has come into operation. FU should arrange 4-6 meetings every semester. 
The minutes from the meetings shall be sent to the AHO board and be made available to all 
employees at AHO. 
  
 
Approved FU 02.06.2021. Approved by the Board 16.0627.10.2021 
 
Retningslinjer vedtatt første gang i AHOs styre 18.06.2004. Oppdatert i styret 2.11.2006, 13.02.2009, 
25.09.2012, 17.06.2015, 16.06.2021 
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DELEGASJONSREGLEMENT VED AHO 

 

Institusjonsledelse 

1. Rektor har myndighet til i forbindelse med ferier, sykdom og andre kortere fravær å delegere 
rektors myndighet til rektors stedfortreder i faglige saker og til direktør i administrative saker. Kan 
ikke videredelegeres. 

2. Styreleder avgjør saker i det omfang disse ikke kan utsettes til styret kan komme sammen i møte. 
Styreleder gis også fullmakt til å avgjøre løpende saker som bør avgjøres før neste ordinære 
styremøte, og som ikke ansees som viktige nok til at ekstraordinært møte innkalles. I sak om avskjed 
eller suspensjon kan styreleder bare beslutte kortvarig suspensjon i tjenesten, i påvente av styrets 
behandling.  

 

Økonomi 

3. Styret delegerer budsjettdisponeringsmyndigheten innenfor vedtatte budsjetter fra styreleder til 
rektor. Kan videredelegeres. 

4. Styret delegerer til rektor å fordele vedtatte budsjettposter på underposter. Kan videredelegeres. 

 

Studieplaner, opptak og eksamen i masterprogrammene 

5. Styret delegerer til programstyret å godkjenne studieplaner for masterprogrammene. Kan ikke 
videredelegeres. 

6. Styret delegerer til opptakskomiteen å gjennomføre og kvalitetssikre opptak til første år på 
integrerte masterprogrammer. Kan ikke viderdelegeres. 

7. Styret delegerer til programstyret å ta opp studenter til AHOs 2-årige masterprogrammer. Kan 
videredelegeres til programutvalg. 

8 . Styret delegerer til programstyret å godkjenne tidligere utdanning. Dette inkluderer innpassing til 
masternivå. Kan videredelegeres instituttleder. 

9. Styret delegerer myndigheten til å oppnevne sensorer til programstyret etter universitetslovens§ 
3-9. Kan videredelegeres til instituttleder. 

10. Styret delegerer myndigheten til å annullere eksamen eller godkjenning av kurs etter 
universitetslovens § 4-7 (1) til klagenemnda. Kan ikke videredelegeres. 

11. Styret delegerer myndigheten til å annullere godskriving eller godkjenning av utdanning og fritak 
for eksamen eller prøve etter universitetslovens § 4-7 (2) til klagenemnda. Kan ikke videredelegeres. 

12. Styret delegerer myndigheten til å bortvise og utestenge en student og frata retten til å gå opp til 
eksamen etter universitetslovens § 4-8 til klagenemnda. Kan ikke videredelegeres. 

13. Styret delegerer myndigheten til å avgjøre klager på formelle feil ved eksamen etter 
universitetslovens § 5-2 til klagenemnda. Kan ikke videredelegeres. 
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14. Styret delegerer til programstyret å oppnevne ankeutvalg for diplom og ankeutvalg for klage over 
karakterfastsettelse ved eksamen ved instituttene etter universitetslovens § 5-2 (2). Kan ikke 
videredelegeres. 

 

Forskerutdanning 

15. Styret delegerer til forskningsutvalget programstyret for ph.d-programmet å godkjenne 
forskerutdanningens studieplan. Kan ikke videredelegeres. 

16. Styret delegerer til forskningsutvalget å ta opp studenter til AHOs PhD-program. Kan ikke 
videredelegeres. 

17. Styret delegerer til programstyret for ph.d-programmetforskningsutvalget å oppnevne 
vitenskapelige komiteer for bedømming av doktorgradsavhandlinger. 

 

 

Ansettelser 

18. Styret delegerer ansettelsesmyndigheten til ansettelsesutvalget for undervisnings- og 
forskningsstillinger, med unntak av stipendiatstillinger. Ansettelsesutvalget har etter universitets- og 
høyskolelovens § 6-3 myndighet til å ansette i undervisnings- og forskningsstillinger. 
Ansettelsesutvalget har myndighet til å oppnevne sakkyndige bedømmelseskomiteer i henhold til 
universitets- og høyskoleloven § 6-3 (3). Kan ikke videredelegeres. 

19. Forskningsutvalget er delegert myndighet til å ansette i stipendiatstillinger. Kan ikke 
videredelegeres. 

20. Styret har etter universitets- og høyskolelovens § 6-3 delegert til rektor å ansette i arbeidsforhold 
med kortere varighet enn 12 måneder. Kan videredelegeres til direktør eller seksjonssjef.  

21. Ansettelsesrådet bestående av rektor, direktør og en tjenestemannsrepresentant har i samsvar 
med universitets- og høyskolelovens § 11-1 (5) myndighet til å ansette i teknisk/administrative 
stillinger. Unntatt er ansettelse av direktør. Kan ikke videredelegeres. 

 

Opprykk 

22. Styret delegerer myndighet til å oppnevne sakkyndige bedømmelseskomiteer til 
ansettelsesutvalget i henhold til Forskrift om ansettelse og opprykk § 2-2 (7). 

 

Metadata: 

 Godkjent av: Styret 
 Ansvarlig: Direktør  
 Opprettet: 07.12.2005 
 Oppdatert: 16.06.202127.10.2021 
 Versjon: 87
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Vedtakssaker AHOs styre møte 

Sak 61/21 Reglement for krav til 
førstestillinger ved AHO 
 

 
    

 
Kunnskapsdepartementet fastsatte endringer i forskrift 9. februar 2006 
nr. 129 om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. 
Forskriftsendringen medførte innførte nye krav til utdanningsfaglig 
kompetanse for ansettelser og opprykk til førsteamanuensis- og 
professorstillinger fra og med 1. september 2019. I forskriften 
fremkommer det at alle utdanningsinstitusjoner skal utvikle nærmere 
kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse og hvordan denne 
skal dokumenteres. AHO er pålagt å utarbeide egne retningslinjer for 
krav kompetanse for ansettelser og opprykk til førsteamanuensis- og 
professorstillinger. 
 
Med dette ble det nedsatt en arbeidsgruppe august 2021, for å utarbeide 
AHO sine retningslinjer og gjøre de faglige og formelle vurderingene 
for fastsettelse av krav som skal gjelde overordnet for AHO. Det vil 
også utarbeides en veileder som vil gi grundigere spesifisering ved 
behov og instituttvise tilpasninger for bedømmelseskomiteer og søkere.  
Arbeidsgruppen har til sammen hatt møter 6 møter i perioden. 
 
Arbeidsgruppe: 

 Espen Surnevik, prorektor for utdanning  
 Lise Amy Hansen, viserektor for forskning  
 Peter Hemmersam, Professor, UL  
 Mari Lending, Professor ARK  
 Beate Hølmebakk, Professor ARK  
 Kjersti Coward, seksjonsleder Øk. HR og arkiv   
 Evy Karoline Ludvigsen, HR  
  

Utvidet gruppe: 
 Ole Gustavsen, Rektor 
 Rachel Troye, Instituttleder 
 Hanne Bat Finke, Instituttleder 
 Nina Berre, Instituttleder 

 
Reglementet har også vært på høring hos Forskningsutvalget (FU).  
 
Avslutningsvis ønsker arbeidsgruppen å spille inn at AHO bør vurdere å 
benytte flere stillingsgrupper på vitenskapelig side, enn det gjøres i 
dag. I gjennomgangen av de faglige grensedragningene mellom de 
vitenskapelige stillingene, fremkommer det at universitets-lektorer 
gruppen favner ansatte fra nyutdannet til erfarne uten sakkyndig 
vurdering. Ved i større grad å benytte flere stillingsgrupper på lavere 

Dato 27.10.2021 
Saksbehandler Kjersti Kraft Lund Coward 
Arkivnummer 21/00755-4  
Vedlegg:  Reglement for krav til førstestillinger ved AHO 
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nivå, vi det kunne bidra til å i større grad kunne differensiere mellom 
kompetansen for stillingsgruppene. Derfor bør AHO vurdere å  
bruke flere av stillingene i lønnsplanen for undervisnings- og 
forskerstillinger ved Universitet, høgskoler og 
forskningsinstitusjoner.  
 
 
Forslag til vedtak: 
Styret vedtar reglement for krav til førstestillinger ved AHO 
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Reglement for kvalifikasjonskrav for førstestillinger ved AHO 
Ansettelser og opprykk 
 
 
Førsteamanuensis: Vitenskapelig  
 
Kvalifikasjonskrav:  

Norsk eller utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad på 
fagområdet  

 
Bedømmelsesgrunnlag: 

Nyere akademisk produksjon vektlegges 
Kvalitet, originalitet og nytenking vektlegges 
Et rimelig antall publikasjoner (spesifisert i veilederen) skal demonstrere potensial til å forme 
og utvikle fagfeltet 
Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og 
veiledning  
Ferdigheter og erfaring med faglig ledelse, samarbeid og administrasjon 
Relevant individuell faglig utvikling og erfaring med utvikling av og deltakelse i 
forskningsprosjekter 
Erfaring med å etablere tverrfaglige nettverk nasjonalt og internasjonalt  

 
 
Professor: Vitenskapelig  
 
Kvalifikasjonskrav:  

Betydelig vitenskapelig produksjon utover krav til førsteamanuensis, tilsvarende omfang av 
to doktorgradsavhandlinger på ulike og relevante fagfelt 

 
Bedømmelsesgrunnlag: 

Omfattende produksjon av internasjonale fagfellevurderte arbeider og publikasjoner 
Akademisk produksjon de siste 10 årene vektlegges  
Dokumentert vedvarende forskningsaktivitet 
Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og 
veiledning 
Betydelig veiledererfaring (MA- og ph.d.-studenter)  
Betydelig erfaring med faglig ledelse, samarbeid og administrasjon 
Betydelig erfaring med utvikling av og deltakelse i forskningsprosjekter 
Betydelig erfaring med å etablere tverrfaglige nettverk internasjonalt  
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Førsteamanuensis: Arkitektur- og designfaglig (kunstnerisk)  
 
Kvalifikasjonskrav:  

En særlig faglig fordypning på høyt internasjonalt nivå innenfor AHO sine fagfelt 
 
Bedømmelsesgrunnlag: 

Minst tre faglige arbeid som har kommet til utførelse på høyt internasjonalt nivå der søker 
kan dokumentere en sentral rolle i vesentlige faser av arbeidet 
Arbeidene skal demonstrere potensial til å forme og utvikle fagfeltet 
Produksjon med vekt på nyere arbeider juryert i konkurranser eller publisert/anmeldt i 
internasjonalt anerkjente fagtidsskrifter og utstillinger  
Kvalitet, originalitet og nytenking vektlegges 
Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og 
veiledning 
Ferdigheter og erfaring med faglig ledelse, samarbeid og administrasjon 
Erfaring med å etablere tverrfaglige nettverk, nasjonalt og internasjonalt  

 
 
Professor: Arkitektur- og designfaglig (kunstnerisk)  
 
Kvalifikasjonskrav:  

En særlig og profilert faglig fordypning innen arkitektur- eller designfaglig virksomhet på 
høyt internasjonalt nivå 

 
Bedømmelsesgrunnlag: 

Dokumentasjon av minst fem faglige arbeid som har kommet til utførelse og som er på høyt 
internasjonalt nivå der søker har hatt en ledende rolle i alle faser av arbeidet (spesifisert i 
veilederen) 
Produksjon med vekt på arbeider juryert/publisert i internasjonalt anerkjente konkurranser, 
fagtidsskrifter og utstillinger de siste 10 år og som demonstrerer at søker har formet og 
utviklet fagfeltet 
Kvalitet, originalitet og nytenking vektlegges    

 Relevante utviklingsarbeider i faget på høyt nivå 
Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og 
veiledning   
Veiledererfaring (MA-studenter)  
Evne til å kontinuerlig gjennomføre selvstendig faglig utviklingsarbeid av relevans for 
stillingen, på høyt faglig nivå 
Betydelig erfaring med faglig ledelse, samarbeid og administrasjon 
Betydelig erfaring med utvikling av og deltakelse i arkitektur- eller designfaglige 
forskningsprosjekter, og betydelig erfaring med å etablere tverrfaglige nettverk internasjonalt 

 
 
For enkelte stillinger vil det være aktuelt med en kombinasjon av vitenskapelige og arkitektur- og 
designfaglige (kunstneriske) kvalifikasjoner, der vitenskapelig kvalifikasjoner kan utgjøre en del av 
kravene beskrevet over.  
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Vedtakssaker AHOs styre møte 

Sak 62/21 Ansettelse av rektor - 
kunngjøringstekst og statusrapport 
 

 
    

 
Styret vedtok i sak 56/21 å opprette et arbeidsutvalg med ansvar for rekrutteringsprosessen av ny 
rektor. Arbeidsutvalget består av følgende personer: 

- Lisa Cooper – styreleder 
- Mathilde Aggebo – styremedlem 
- Steinar Killi (Institutt for design) – styremedlem 
- Anna Røtnes (Institutt for arkitektur) – styremedlem 
- Gro Bonesmo (Institutt for urbanisme og landskap) 
- Reier Møll Schoder («administrasjonen») – styremedlem 
- Pernille Marie Boye Ahlgren (student) – styremedlem 
- Lone Sjøli - fagforeningsrepresentant 

Seksjonssjef Kjersti Coward og direktør Randi Stene utgjør sekretariat for arbeidsgruppen. Visindi er 
engasjert for å bistå i prosessen.  
 
Arbeidsgruppen har hatt ett fysisk møte og to digitale møter, og vil i tillegg ha et fysisk møte i forkant 
av styremøtet. Hovedfokus for disse møtene har vært å etablere en arbeidsform og fremdriftsplan for 
prosessen, samt å arbeide frem utlysningstekst for stillingen.  
 
Det legges hovedsakelig opp til å følge den overordnede fremdriftsplanen som ble lagt frem i sak 
56/21. Arbeidsgruppen foreslår imidlertid å legge inn et digitalt styremøte 19. januar for å sikre 
medvirkning fra et samlet styre i fasen etter at søkerlisten foreligger, samt at vi setter av tid til et 
ekstraordinært styremøte 30. mars dersom saken ikke blir klar til behandling på det ordinære 
styremøtet 9. mars.  
 
Arbeidsgruppen arbeider med kommunikasjonsplan for prosessen, og hadde 30. september et allmøte 
for studenter og ansatte for å informere om prosessen. 
 
Utlysningsteksten er bearbeidet gjennom flere møter, og en tidlig versjon ble sendt på høring blant 
skolens enheter. Teksten har sitt utgangspunkt i funksjonsbeskrivelse for rektor og Agenda 2025. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Styret vedtar utlysningstekst for stillingen som rektor. 
 
Styret tar arbeidsgruppens orientering til etterretning, og merker seg tidspunkt for ekstra styremøter. 

Dato 27.10.2021 
Saksbehandler Randi Stene 
Arkivnummer 21/00560-2  
Vedlegg:  Presentasjon av prosess - allmøte AHO 

Tentativ tidsplan 
Utlysningstekst til styrebehandling 
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Open meeting - September 
30th, 2021
Rector 2022-2026

Chair of Board Lisa Ann Cooper
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AHO  |  

Purpose of this meeting 

1. Overview of the framework and process
in recruiting a new Rektor (Principal) at 
AHO

1. How you can contribute to the process

2
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AHO  |  

The framework of the law
«Rektor skal ansettes på 
åremål med mindre rektor 
er valgt etter § 10-2. 
Styret selv foretar 
utlysning og ansettelse av 
rektor. 
Ansettelsesprosessen 
skal sikre at rektor har 
faglig og ledelsesmessig 
legitimitet, og at 
studentene og de ansatte 
blir hørt. Styret 
bestemmer om det skal 
gis innstilling, og hvem 
som skal innstille.»

3Ansettelse av rektor |  Lisa Cooper  |  9/30/2021

«The Rektor shall be 
employed for a fixed term 
unless the Rektor has been 
elected in accordance with §
10-2. The board is 
responsible for job 
advertisement and the hiring 
of the Rektor. The hiring 
process must ensure that the 
principal has professional and 
managerial “legitimacy”, and 
that the students and staff are 
heard. The board decides 
whether a recommendation is 
to be given, and who is to 
hired. »
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Working committee - appointed
Role Appointed representative
Styreleder / Chair of the Board Lisa Ann Cooper

Eksternt styremedlem / External Board 
member

Mathilde Aggebo

Internt styremedlem – Institutt for 
design
Internal Board member

Steinar Killi

Internt styremedlem – Institutt for 
arkitektur
Internal Board member

Anna Røtnes

Representant for urbanisme og landskap Gro Bonesmo

Internt styremedlem administrasjonen
Internal Board member

Reier Møll Schoeder

Studentrepresentant i styret
Student Board member

Pernille Boye Ahlgren

Representant for fagforeningene
Representative of the union

Lone Sjøli

4Ansettelse av rektor |  Lisa Cooper  |  9/30/2021
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Process

Job
Description Search Selection Appointment
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Job description 
text - approved 
by board 27 
October

Official search 
for candidates
November to 
primio 
January

Interviews 
and 
background 
checks
January -
February

Appointment
Board 
meeting 
9 March
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Description of the role
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Job
Description Search Selection Appointment
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Job Description - process
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September:
Working committee: Draft job description

Early October
Hearing («høring») – all Instittues + SAHO
Input to job description
Deadline: 10th of October

Mid October
Working committee completes job description
text – proposal to the Board
Deadline: 14th of October

27 October – open Board meeting
The Board adopts the job description text

Job
Description Search Selection Appointment
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The Search 
- Advertising
- Active search for candidates thru Recruitment 
agency

Feel free to provide input to relevant candidates 
to the working committee

8Ansettelse av rektor |  Lisa Cooper  |  9/30/2021

Job
Description Search Selection Appointment



62/21 Ansettelse av rektor - kunngjøringstekst og statusrapport - 21/00560-2 Ansettelse av rektor - kunngjøringstekst og statusrapport : Presentasjon av prosess - allmøte AHO

AHO  |  

Applicant list
After application deadline early January
10th: Applicant list is public

Main rule: All applicants are to be public
however, Applicants may request an 
exemption, working committee decides

9Ansettelse av rektor |  Lisa Cooper  |  9/30/2021

Job
Description Search Selection Appointment
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The selection process

January – February
- Working committee will interview and 

evaluate applicants
- Professional recruiter assist
- The board is kept informed

10Ansettelse av rektor |  Lisa Cooper  |  9/30/2021

Job
Description Search Selection Appointment
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Appointment
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Working committee: 
recommendations to the board
- exempt from public disclosure

9 march 2022
Decision on employment
Closed meeting

Reserve date: 30 March

Job
Description Search Selection Appointment
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Involvement from you !

12Ansettelse av rektor |  Lisa Cooper  |  9/30/2021

Job 
Description

By 10.10.201

Search
Deadline 

10.01.2022
Selection Appointment

Hearing and input to committee 

Closed process working 
committee and Board



62/21 Ansettelse av rektor - kunngjøringstekst og statusrapport - 21/00560-2 Ansettelse av rektor - kunngjøringstekst og statusrapport : Presentasjon av prosess - allmøte AHO

AHO  |  Ansettelse av rektor |  Lisa Cooper  |  9/30/2021

News about the appointment will be 
presented after Board meeting in March 2022
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Tentativ tidsplan – rekruttering rektor 

Versjon: 19.10.2021 

 

Styremøte 1. september Diskutere prosess for rektoransettelse. Oppnevne 
arbeidsutvalg. Rammer rundt kunngjøringstekst og 
kravspesifikasjon 

September - oktober Arbeidsutvalg konstituerer seg. Utarbeider prosessbeskrivelse 
for arbeidet 

Styremøtet 27. oktober Vedtak: kunngjøringstekst 
Orientering om arbeidsformer og fremdriftsplan 

Ca 1. november Utlysning av stilling 
November – desember Søk og rekruttering 
Primo januar Søknadsfrist 
Styremøte 19. januar Orientering om søkere og prosessen 
Januar-februar Vurdering av søkere, intervju, innstilling 
Styremøte 9. mars Innstilling til styret – ansettelesevedtak 
Ekstratid: 
Styremøte 30. mars 

 
Innstilling til styret – ansettelesevedtak 

1. august  Tiltredelse 



62/21 Ansettelse av rektor - kunngjøringstekst og statusrapport - 21/00560-2 Ansettelse av rektor - kunngjøringstekst og statusrapport : Utlysningstekst til styrebehandling

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo søker rektor 
Arkitektur- og designhøgskolens (AHO) nåværende rektor avslutter sin andre periode neste 
sommer, og AHO søker en etterfølger. AHO er en ambisiøs og visjonær vitenskapelig 
høgskole for fagdisipliner som er basert på kunstnerisk og kreativt virke kombinert med 
teknologi og samfunnsrelevans. Ny rektor vil lede AHO i en spennende tid med vekst, 
utvikling av organisasjonen, en sektor i endring, og med store muligheter for påvirkning. 
Dette krever en faglig sterk og fremtidsrettet ledelse.  

Rektor skal videreføre AHOs posisjon som vitenskapelig høgskole. Rektor skal ivareta og 
styrke AHOs unike tradisjon med forskningsbasert undervisning og undervisningsbasert 
forskning. 

AHOs strategi Agenda 2025 har et overordnet mål om å bidra med kunnskap og løsninger 
for et bærekraftig samfunn gjennom fremragende ekspertise og samarbeid. Rektor vil ha en 
utadrettet rolle nasjonalt og internasjonalt rettet mot politiske beslutningstakere, universitets- 
og høgskolesektoren, næringsliv og offentlige virksomheter. 

Rektor er AHOs daglige leder med ansvar for den samlede virksomheten i samsvar med de 
rammer og pålegg som styret fastsetter. Rektor rapporterer til styret. 

Rektors arbeidsoppgaver vil i overordnet være: 

- sikre at AHO når sine strategiske mål for å møte fremtidige utfordringer 
- posisjonere AHO nasjonalt og internasjonalt og bidra til at det utvikles godt 

samarbeid med andre aktører, deriblant fagmiljøer, utdannings- og 
forskningsinstitusjoner, næringsliv og offentlige virksomheter 

- sørge for at AHO er synlig og tydelig i samfunnsdebatten og setter dagsorden 
- lede utviklingsprosesser, strategiarbeid og overordnede prioriteringer  
- skape en inkluderende organisasjonskultur og et godt arbeidsmiljø for 

medarbeidere og studenter  
- styrke profesjonell og god ledelse i hele organisasjonen  
- sikre at disponering av ressurser og eiendom er i samsvar med styrets vedtak og 

departementets føringer 

 

Kvalifikasjoner 

For å bli vurdert som en kvalifisert søker til stillingen kreves det at kandidaten har høy 
vitenskapelig eller kunstnerisk kompetanse innenfor ett av AHOs fagfelt; arkitektur, 
landskapsarkitektur og design. 

 

Den aktuelle kandidaten må ha: 

- høyere utdanning og tilsvarende førstestillingskompetanse innenfor et av våre 
fagfelt 

- ledererfaring fra kunnskapsorganisasjoner 
- erfaring fra prosessledelse, endringsledelse, strategiutvikling samt 

implementering 
- beherske norsk flytende og ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk 

eller annet skandinavisk språk, samt engelsk 
 



62/21 Ansettelse av rektor - kunngjøringstekst og statusrapport - 21/00560-2 Ansettelse av rektor - kunngjøringstekst og statusrapport : Utlysningstekst til styrebehandling

Den aktuelle kandidaten bør ha: 

- Erfaring fra arbeid innen universitets- og høgskolesektoren 
- Solid forståelse av AHOs fagfelt og deres utviklingsmuligheter, samt den 

markedsmessige og politiske konteksten rundt AHO 
- Erfaring med profilering og nettverksbygging, samt faglig nettverk både nasjonalt 

og internasjonalt 
- Evne til fremme AHO i media, overfor myndigheter og andre beslutningstakere, 

samt sikre god kommunikasjon med høgskolens ansatte og studenter 
- Kjennskap til norske utdannings- og forskningspolitiske prosesser  
- Kunnskap om og interesse for, mangfolds- og likestillingsarbeid 

 

 

Personlige egenskaper som ønskes av kandidaten: 

- Gode samarbeidsevner og evne til å bygge relasjoner både internt og eksternt 
- Være robust, trygg og åpen. 
- En motiverende, inkluderende og tydelig lederstil 
- Målrettet, resultatorientert og handlekraftig 
- Setter seg raskt inn i komplekse problemstillinger  

 
 

Vi kan tilby  

- En spennende og interessant stilling med mange muligheter for utvikling av 
fagområdene  

- Et kreativt og innovativt internasjonalt miljø midt i Oslo  
- Flotte lokaler ved Akerselva og Vulkan  
- En uformell og hyggelig arbeidsplass med engasjerte kollegaer  
- Fleksitidsordning  
- Medlemskap i Statens pensjonskasse  

Stillingene avlønnes etter Statens lønnsregulativ og AHOs lønnspolitikk. For stillingen gjelder 
vanlige statlige tilsettingsvilkår. Fra lønnen går 2 % lovfestet innskudd til Statens 
Pensjonskasse.  

 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. 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. 
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Vedtakssaker AHOs styre møte 

Sak 63/21 Økonomirapport per september og 
prognose for årsbudsjett 2021  
 

 
    

 
Driftsregnskap per utgangen av september viser et mindreforbruk på 7,1 mill. kr. Dette gir et underforbruk mot 
budsjett på 4 mill. kr. 
 
Mindreforbruket fordeler seg på                                     

- inntekter (merinntekt 0,77 mill. kr),  
- lønnskostnader (mindreforbruk 0,85 mill. kr),  
- driftskostnader (mindreforbruk 2,07 mill. kr)  
- investeringer (mindreforbruk 0,31 mill. kr) 

I den vedlagte rapporten går vi gjennom bakgrunnen for avvikene. 
 
I styremøte 5. mai vedtok styret revidert budsjett for 2021. Revidert budsjett ble økt med 2,7 mill. kr, 
som utgjorde AHOs underforbruk i 2020, til 3,75 mill. kr. 
 
Hovedkonklusjonen etter gjennomgang av den økonomiske situasjonen er at antatt behov for 
disponering fra fondet er redusert fra rundt 2,7 mill. kr til om lag 0,9 mill. kr. 
 
Endringer i prognose fordeler seg på 

- Prognosen for lønnskostnader er redusert med 6,75 mill. kr  
- Prognosen for driftskostnader er økt med 0,93 mill. kr 
- Prognosen for investeringer er økt med 3,00 mill. kr 

 
I henhold til denne prognosen vil fondets størrelse ved inngangen til 2022 være på om lag 6,17 mill. 
kr. Dette er 4,52 mill. kr under terskelverdien på 5 % av inneværende års tildeling. 
 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Styret tar økonomirapport per september og prognose for 2021 til etterretning. 

Dato 27.10.2021 
Saksbehandler Randi Stene 
Arkivnummer 19/00892-18  
Vedlegg:  Driftsregnskapet for AHO for september 2021-til styret 
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Driftsregnskap AHO per september 2021 
 

Innledning 

Regnskapet per utgangen av september viser følgende resultat; mindreforbruk på 7,10 mill. kr. Dette 
gir et underforbruk mot budsjett på 4,00 mill. kr.  

Forslag til prognose 2021 

I styremøte 5. mai vedtok styret revidert budsjett for 2021. Revidert budsjett ble økt med 2,7 mill. kr, 
som utgjorde AHOs underforbruk i 2020, til 3,75 mill. kr. 

AHO har i høst gjort en gjennomgang av den økonomiske situasjonen og laget en prognose for 
årsslutt på kostnadsgruppenivå. Den nye prognosen vises i kolonnen «Årsbudsjett 2021» i tabell 1 
under. 

Hovedkonklusjonen etter gjennomgangen er at antatt behov for disponering fra frondet er redusert 
fra rundt 2,7 mill. kr til om lag 0,9 mill. kr. 

Antatt disponering av fondet på ca 0,9 mill. kr vil gjøres opp når vi stenger regnskapet for 2021. 

AHO har samtidig gjort en endring i periodiseringen av lønn for å hensynta forventede ekstra 
lønnsutgifter i årets siste måned. Dette basert på tidligere års regnskapstall. 

Oppsummering endringer i prognosen  

Årsbudsjett før endringer: Merforbruk 3,75 mill. kr 

 Prognosen for lønnskostnader er redusert med 6,75 mill. kr  
 Prognosen for driftskostnader er økt med 0,93 mill. kr 
 Prognosen for investeringer er økt med 3,00 mill. kr 

Prognose (Årsbudsjett) etter endringer: Merforbruk 0,93 mill. kr 

Reduksjon lønnsprognose 6,75 mill. kr 

AHO skrev i siste styrerapport basert på juliregnskapet at det på lønn lå et innsparingspotensial vi 
ville komme tilbake til i økonomirapporten for september. Det er tre faktorer som forklarer 
innsparingene. 

AHO anslår en besparelse på om lag 3,25 mill. kr på det sentrale lønnsbudsjettet på grunn av 
vakanser og økte refusjoner fra NAV. Dette er tatt inn i prognosen.  

AHO har hatt et samarbeidsprosjekt med OBOS. I perioden fra 2016 til 2020 ble ikke kostnadene med 
prosjektet identifisert og ført løpende på det EFV-prosjektnummeret (ekstern finansiert virksomhet) 
der inntekten er ført. Tilhørende kostnader på prosjektet har således vært alt for lave over tid, og det 
må korrigeres nå i 2021. Korreksjonen medfører at lønnskostnader på rundt 2,8 mill. kr løftes ut av 
ordinært regnskap og over på EFV inneværende år. 

AHO forventer en merinntekter på 0,7 mill. kr fra ekstern finansiert virksomhet i 2021.   

 

Økt driftsprognose 0,93 mill. kr 
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Det er fire hovedforklaringer på hvorfor driftsprognosen endres. Det er netto sunmmen av disse 
hovedforklaringene som gir en økt prognose på 0,93 mill. kr. 

AHO ligger i år an til å bruke rundt 3,0 mill. kr mer på IKT enn revidert budsjett. En viktig årsak til 
dette er relatert til pandemien. AHO har måttet prioritere utstyr og driftsmateriale for å 
opprettholde studiekvaliteten. Dette har også medført uforutsette konsulentutgifter. Dette 
merforbruket er innarbeidet i prognosen. 

Som meldt i tidligere økonomirapporter til styret vil vikarbruken på administrativ side bli høyere enn 
forventet i revidert budsjett. I prognosen har vi innarbeidet et merforbruk på 1,7 mill. kr.  

I revidert budsjett la AHO til grunn en husleieøkning på til sammen 3,00 mill. kr inneværende år 
relatert til utvidelsen i Akersbakken. Den husleieøkningen kommer ikke til å finne sted i 2021 på 
grunn av forsinkelser i utvidelsen av campus, og besparelsen er tatt inn i prognosen. 

I prognosen er reisebudsjettene redusert med 0,77 mill. kr jamført med revidert budsjett. Denne 
besparelsen er relatert til pandemien. 

Økt investeringsprognose 3,00 mill. kr 

AHO har gått til anskaffelse av et betydelig antall stoler, møtebord og skap for å tilrettelegge for flere 
studenter, som ikke i tilstrekkelig grad var hensyntatt i revidert budsjett. Vi har også foretatt større 
innkjøp av PCer enn tidligere budsjettert. Nødvendig arbeid utført på eksisterende nettsider er også 
ført som investering uten at det ble budsjettert som investering. Samlet sett utgjør disse faktorene 
en økning av investeringsbehovet på 3,00 mill. kr, noe som er hensyntatt i oppdatert prognose. 

 

Tabell 1: Regnskap pr september 2021 

 

 

 

Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Årsbudsjett
202109 202109 202109 202109 2021

Inntekter: -176 896 256 -176 128 559 767 697 -161 226 972 -239 026 975

Lønnskostnader: 101 454 745 102 307 003 852 258 91 086 950 142 474 770
         Arkitektur 5 109 331 4 603 994 -505 337 4 348 970 6 536 698
         Urbanisme 2 865 746 3 507 736 641 990 2 778 118 4 863 518
         Design 2 254 425 3 000 683 746 258 3 513 177 4 286 693
         FTH 1 996 146 1 234 295 -761 851 2 001 775 1 711 738
         Admin inkl.drift og fellestj. 89 229 098 89 960 295 731 197 78 444 909 125 076 123

Driftskostnader: 64 526 000 66 600 372 2 074 372 58 537 667 91 980 940
         Arkitektur 413 918 1 138 753 724 835 1 143 134 1 725 996
         Urbanisme 707 655 849 018 141 363 636 501 1 052 015
         Design 956 524 1 600 755 644 231 862 982 2 313 734
         FTH 338 382 1 397 561 1 059 179 422 932 1 871 724
         Admin inkl.drift og fellestj. 62 109 520 61 614 285 -495 235 55 472 118 85 017 471

Totale investeringer: 3 816 404 4 125 000 308 596 1 493 892 5 500 000

Resultat: -7 099 108 -3 096 184 4 002 923 -10 108 463 928 735
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Avvik mellom regnskap og budsjett 

Mindreforbruket pr utgangen av september er på 4,00 mill. kr og fordeler seg på                                    
inntekter (merinntekt 0,77 mill. kr),  

lønnskostnader (mindreforbruk 0,85 mill. kr),  

driftskostnader (mindreforbruk 2,07 mill. kr) og  

investeringer (mindreforbruk 0,31 mill. kr), ref. tabellen over. 

Merinntekten er 0,77 mill. kr. Denne består av en rekke avvik. Det største enkeltavviket er knyttet til 
kurs og studieinntekter, der det pr utgangen av september er en merinntekt på 1,46 mill. kr. Det 
meste av dette avviket antas å være et periodiseringsavvik. Motsatt har AHO en mindreinntekt på 
484 225 kr. relatert til salg av materialer fra verkstedene. Øvrige inntekstavvik er mindre avvik. 
Mindreinntekten fra salg av materialer fra materialer fra verkstedene motsvares av en 
mindrekostnad på kjøp av materialer. Prognosen for sum inntekter er lik budsjettet ved utgangen av 
året. 

AHO sitt totale underforbruk på lønn pr utgangen av september er på 0,85 mill. kr. I tabellen over 
fremkommer det sentrale lønnsregnskapet med et underforbruk mot budsjett på 0,73 mill. kr, mens 
instituttene har et merforbruk på lønn på 0,12 mill. kr. Dette anses å være et periodiseringsavvik. 
Prognosen for sum totale lønnskostnader er lik budsjettet pr 31.12. 

Mindrekostnaden på drift er 2,07 mill. kr.  Dette anses å være et periodiseringsavvik. Prognosen for 
driftskostnader er lik budsjettet ved utgangen av året. 

Posten investeringer viser en mindrekostnad på 0,31 mill. kr pr utgangen av september. Dette anses 
å være et periodiseringsavvik. Prognosen for investeringer er lik budsjettet pr 31.12.  

Risikobetraktninger 

Prognosene som nå er beregnet har usikkerhet knyttet til seg da det fortsatt er igjen tre måender av 
året. Den usikkerheten kan i skrivende stund gå begge veier (merforbruk og mindreforbruk). AHO har 
for eksempel anslått en økning av lønnskostnadene i desember som kan komme til av å avvike med 
noen hundre tusen kroner.  

Et usikkerhetspunkt som ikke er omtalt andre steder i denne rapporten gjelder 
konsekvensutredningen av Campus. Her er det satt av 3,12 mill. kr i revidert budsjett som er 
videreført i prognosen. I tillegg kommer det en mulighetsstudie for ombygging av 3. etasje som har 
en ramme på 1,0 mill. kr. Dette er ganske store beløp der små avvik gir tydelige utslag i prognosen. 

Til slutt bemerkes at det er usikkerhet relatert til effekten av årets lønnsoppgjør.  

Fond 

På styremøtet i september ble det besluttet at økonomirapporten også skal inneholde en oversikt 
over fondsbruk. Figur 2 under viser en utvikling av fondet fra utgående balanse 2019 og fremover. 
Med oppdatert prognose vil fondets størrelse ved inngangen til 2022 være omtrent 6,17 mill. kr. 
Dette er 4,52 mill. kr under terskelverdien på 5% av inneværende års tildeling.  
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Figur 2: Fond 

Prognose for Fond 2021 Beløp
Utgående balanse 2019/Inngående balanse 2020 4 400 000
Disponert fra fondet i 2020
Resultat 2020 2 700 000
Utående balanse 2020/Inngående balanse 2021 7 100 000
Disponert fra fondet i 2021 928 734-              
Resultat 2021 -
Utående balanse 2021/Inngående balanse 2022 6 171 266

Terskeverdier fond Beløp
Tildeling 2021 213 873 000
5% (grense for fondets størrelse) 10 693 650
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Kunnskapsdepartementet ber i tildelingsbrevet for 2021 om å få tilsendt budsjettforslag utenfor 
rammen for 2023. Fristen for innspill er 01.11.2021. 
  
Som kjent har fikk AHO i 2020 nye studieplasser i design som fremdeles er under oppbygging, dette 
har vært hovedprioriteringen over flere år. Per i dag er ikke de interne diskusjonene knyttet til en 
eventuell utvidelse av studieporteføljen i andre deler av skolen kommet så langt at det er aktuelt å be 
om nye studieplasser i 2023.  
 
Diskusjonen om utvidelse av AHO sine arealer er heller ikke kommet tilstrekkelig langt til å være et 
innspill til budsjettet for 2023.  
 
AHO har i dag 17 permanente rekrutteringsstillinger. I tillegg fikk vi i ekstratildeling på 2 midlertidige 
rekrutteringsstillinger i 2020, disse vil ikke bli videreført utover de tre årene de ble finansiert for. AHO 
har de siste årene bedt om 5 nye rekrutteringsstillinger. Det er fortsatt behov for og kapasitet til flere 
rekrutteringsstillinger.  
 
I Studiekvalitetsforskriften er det et krav om 15 stipendiater på doktorgradsprogrammet og minimum 5 
doktorgradskandidater i året (over et gjennomsnitt på tre år). Dette er minimumskrav både for ph.d-
programmene, men også for å ha status som vitenskapelig høyskole. Med kun 17 
rekrutteringsstillinger har dette vært sårbart, ettersom de de siste ti årene har vært en reduksjon i 
eksternt finansierte ph.d-kandidater.  
 
I tillegg er det fremdeles behov for flere stipendiater ved en oppbygging av den nye 5-årige 
landskapsutdanningen og ved utvidelsen av designprogrammet. Flere stipendiatstillinger vil også bidra 
til å kvalitativt heve forskerskolen, da disse vil bidra til å kunne opprettholde kullstørrelsen. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Styret slutter seg til å innstille for 5 nye rekrutteringsstillinger i satsningsforslag utenfor rammen, og gir 
rektor fullmakt til å spille inn forslaget til Kunnskapsdepartementet. 

Dato 27.10.2021 
Saksbehandler Randi Stene 
Arkivnummer 21/00765-1  
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FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2022 
 
Statsbudsjettet for 2022 ble lagt frem 12. oktober. 
 
Samlet sett innebærer forslaget å bevilge 41,5 mrd. kroner til høyere 
utdanning og forskning i 2022. I dette ligger friske midler til 3 361 
nye studieplasser som er en videre oppbygging av studieplasser som ble 
introdusert i Revidert Nasjonalbudsjett (RNB) for 2020. Studieplassene 
er fordelt til et stort spekter av studietilbud. AHO er tildelt nye 30 
studieplasser i tråd med dette for 2022. 
 
I foreløpig budsjett for 2022 har AHO en budsjettramme på 226,89 mill. 
kroner. Dette er en netto økning på 13,24 mill. kroner jamført med 
opprinnelig budsjett 2021. Inkludert i dette tallet ligger en justering 
for pris- og lønnsøkning på 2,6%, som utgjør 5,53 mill. kroner. 
  
Avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet foreslås videreført i 
2022 med 0,5% og utgjør til sammen for sektoren 203,55 mill. kroner og 
for AHO 1,07 mill. kroner. I perioden 2015-2021 har kuttene ligget 
mellom 0,5 % og 0,8 %. Totalt i løpet av årene 2015-2022 har AHO fått 
et kutt på til sammen 8,53 mill. kroner.  
 
Fra 2022 blir det innført en ny virksomhetsspesifikk og handlingsbasert 
premiemodell for betaling av pensjonspremie for statlige virksomheter. 
Pensjonspremien er et viktig kostnadselement i statlige virksomheter. 
Bevilgningen til sektoren er redusert som følge av at forventet 
pensjonspremie til Statens pensjonskasse er redusert tilsvarende. Den 
nye premiemodellen innebærer for AHO en bruttoreduksjon i bevilgningen 
på 3,39 mill. kroner i 2022. AHO har vært i kontakt med Statens 
Pensjonskasse (SPK) fordi vi hadde spørsmål til beregningene. I en 
tilbakemelding fra SPK har AHO fått oppgitt at innføringen skal være 
budsjettnøytral, og at det kan se ut som det ligger en feil her.  
 
Fra 2022 blir det innført et gevinstuttak for hele sektoren som følge 
av en forventet varig reduksjon i reiseaktiviteten. I forslaget til 
budsjett legges det opp til et kutt tilsvarende 5% av reisekostnadene 
slik disse var før pandemien. For AHO utgjør dette en reduksjon i 
bevilgningen på 390 000 kr. 
 
I forslaget til budsjett for 2022 legges det inn det et kutt på 35,00 
mill. kroner fordelt over hele sektoren. Dette gjøres for å få rom til 
særskilte satsinger i KDs budsjett. For AHO utgjør dette kuttet 0,22 
mill. kroner. 
 

Dato 27.10.2021 
Saksbehandler Randi Stene 
Arkivnummer 20/00691-4  
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Den største økningen i budsjettet for 2022 skjer innenfor 
resultatbasert ramme og er på netto 6,78 mill. kroner. Se tabell 1 
under dette avsnittet. Siden AHO er en liten skole med relativt få 
studenter vil variasjon i antall uteksaminerte kandidater, produserte 
studiepoeng, avlagte doktorgrader og utvekslingsstudenter fra år til år 
gi utslag i den resultatbaserte finansieringen vår. På komponenten 
studiepoengproduksjon ligger det inne en økning på 4,61 mill. kroner i 
budsjettforslaget for 2022: Dette reflekterer økningen i 
studiepoengproduksjonen fra 2019 til 2020. Økningen i 
studiepoengproduksjon er i hovedsak knyttet til Master i 
landskapsarkitektur og Master i Design. Men vi ser også en økning på de 
andre studieretningene. Tilsvarende er det en økning på 1,38 mill. 
kroner knyttet til en vekst i kandidatproduksjonen i samme periode. 
Videre er det en budsjettøkning fra 2021 til 2022 på 1,69 mill. kroner 
for avlagte doktorgrader, mens det er en reduksjon på komponenten 
utvekslingsstudenter på 900 000 kroner som skyldes en reduksjon i 
antallet utvekslingsstudenter fra 2019 til 2020. Denne reduksjonen er 
direkte knyttet til reduksjon/bortfall av mobilitet på grunn av Covid-
19. 
 
Tabell 1: Budsjettendring i statsbudsjettet for 2022 for de resultatbaserte 
indikatorene i 1000 kroner 

 
 
En annen viktig del av den totale budsjettøkningen til AHO i 2022 har 
sammenheng med opptrappingen av midler til studieplasser på Design. 
Dette utgjør rundt 6,00 mill. kroner. Henviser til begynnelsen av 
dokumentet der dette beskrives. 
 
Den nye regjeringen vil fremlegge en tilleggsproposisjon som kan føre 
til endringer i budsjetttildelingen, og vi vil komme tilbake til dette 
i senere styremøter. 
 

Institutt Studiepoeng Kandidater

Utvekslings- 
studenter (inkl 
Erasmus +) Doktorgrader

Sum endring 
resultatbasert 
ramme

AHO 4 613 1 378 -903 1 696 6 784
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Budsjettfordelingsmodell 
 
AHO vedtok i 2019 en ny budsjettfordelingsmodell, denne har gradvis 
blitt implementert i budsjettene for 2020 og 2021.  
 
Budsjettfordelingsmodellen baser seg på at AHO har et felles 
lønnsbudsjett som ligger sentralt sammen med kostnader til husleie og 
enkelte større felleskostnader. Instituttene får en rammetildeling som 
er basert på gjennomsnittet av studiepoengproduksjon, publikasjoner, 
avlagte doktorgrader og eksterne forskningsmidler. Seksjonene får en 
tildeling som består av en basiskomponent (mindre post til reise, 
telefoni etc) og en oppgavebasert komponent. Den siste er bygget opp 
nedenfra basert på planlagt aktivitet. 
 
Det er planer om å gjøre ytterligere justeringer i fordelingen – 
spesielt knyttet til instituttene. En stor del av bevilgningen til 
instituttene benyttes til å ansette timelærere. Enkelte av disse er 
ansatt i åremålsstillinger, og det er ønskelig at disse stillingene 
overføres til det sentrale lønnsbudsjettet. Det vil føre til at rammen 
til instituttene da vil være såpass lav at det vil være hensiktsmessig 
å forenkle fordelingsmodellen for rammene til instituttene. Det 
arbeides med å klarlegge premisser for dette. 
 
Status i budsjettarbeidet 
 
Arbeidet med budsjettet for 2022 er i god gang med mål om at styret har 
et budsjettforslag til vedtak i sitt møte i desember. 
 
Som vi ser av sak 65/21 er den foreløpige bevilgningen for 2022 om lag 
13,24 mill. kr høyere enn bevilgningen for 2021.  
 
AHO er imidlertid i en oppbyggingsfase med mottak av ett nytt større 
kull på design hver høst frem til 2024. Dette medfører økte kostnader 
både knyttet til lønnskostnader, investeringer og drift. AHO skal etter 
planen overta om lag 1500 nye kvadratmeter i løpet av 2022, dette 
medfører økte driftskostnader og investeringskostnader. I tillegg er 
det behov for å fornye nettsiden til AHO, samt at vi skal følge opp 
strategien Agenda 2025.  
 
Dette betyr at det vil bli et stramt budsjett. 
 
 

Dato 27.10.2021 
Saksbehandler Randi Stene 
Arkivnummer 20/00691-5  
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Ny faglig organisering  
 
Det ble besluttet i styremøtet 5. mai 2021 en fasefordelt 
implementeringsplan for ny faglig organisering ved AHO.  Planen 
viser til at de fire gamle instituttene legges ned og tre nye 
etableres fra 1. august 2021. Samtidig som det opprettes to nye 
faglige lederroller, prorektor for utdanning og viserektor for 
forskning.   
 
Det skulle også med oppstart 1. august 2021 etableres prosesser på 
tvers av skolen for å sikre at alle deler av ny faglig organisering 
implementeres i løpet av skoleåret 2021 / 2022.  
 
Det har siden opprettelsen av de tre nye instituttene vært pågående 
prosesser for å få på plass instituttenes nye interne organisering.  
Instituttlederne arbeider med noe ulik tilnærming for å få på plass 
programstyrer, ledergrupper og faggrupper.  Dette arbeidet har ført 
til at det er opprettet midlertidige programstyrer og faggrupper ved 
hvert institutt.  Institutt for design har meldt inn fire 
faggrupper, institutt for arkitektur tre og institutt for urbanisme 
og landskapsarkitektur to.   
 
Det er også i perioden meldt inn midlertidige representanter fra de 
tre instituttene til både forskningsutvalget og studieutvalget. 
 
Selv om det settes av tid for å få strukturen på plass gjenstår det 
mye arbeid knyttet til å få igangsatt gode interne prosesser for å 
sikre bred involvering og medbestemmelse – særlig i faggruppene som 
ikke har kommet i gang på tvers av skolen.  Faggruppenes etablering 
er viktig for å få gode diskusjoner og prosesser rundt forsknings- 
og utdanningsaktivitetene til de enkelte faggruppene, men også for å 
få valgt representanter til de andre delene av den nye faglige 
strukturen.  Det betyr at det må etableres en god og mer detaljert 
fremdriftsplan på tvers av skolen for at instituttenes interne 
organisering skal finne sin endelige form.   
 
Organisering av samarbeidet mellom faglig og administrativ side er 
også godt i gang – særlig knyttet til HR, studieadministrasjonen og 
IKT.  Her utvikles det nye møteplasser og samarbeidsformer som må 
følges tett opp og videreutvikles i tiden fremover.  Det er 
forventet at også økonomi og andre deler av administrasjonen kommer 
enda tettere på i disse prosessene.  
 

Dato 27.10.2021 
Saksbehandler Ole Edvard Gustavsen 
Arkivnummer 21/00758-1  
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Det er forventet at instituttenes faggrupper vil bruke tid på å 
finne sin arbeidsform for å kunne utvikle sitt potensiale.  Selv om 
flere institutter har hatt lignende strukturer er det kanskje her 
både det største potensiale og den utfordringen ligger.  
Faggruppelederne er ikke på plass i alle faggrupper, men det pågår 
prosesser for å få midlertidige ledere på plass.  Faggruppene skal 
også selv velge sine representanter til programstyret og forsknings- 
og studieutvalg - som når det skjer vil erstatte de oppnevnte 
midlertidige representantene. 
 
Funksjonsbeskrivelsen for faggruppelederne er ikke vedtatt av 
styret, men vil komme til behandling i styremøtet 15. desember.  Et 
konstitueringsdokument for ny faglig organisering vil også bli lagt 
frem for styret i samme møte. 
 
Prorektor for utdanning følger opp arbeidet sammen med ledergruppen 
for å sikre best mulig koordinering av arbeidet med å etablere den 
nye faglige strukturen. 
 
 
Campus 
 
Det har vist seg både mer kostbart og utfordrende å gjennomføre en 
bruksendring fra kontorarealer til undervisningsarealer i 
Akersbakken 12.  Bruksendringen vil kreve at arealene sprinkles i 
tillegg til at ventilasjonsanlegget må oppgraderes betydelig.  
Derfor er det igangsatt et arbeide med en mulighetsstudie for å 
vurdere å bygge om 3 etasje i Maridalsveien 29 fra kontorarealer til 
undervisningsarealer.   
 
Arealene i 3 etasje er allerede sprinklet og mulighetsstudien vil 
blant annet se på arealenes egnethet i forhold til å dekke de 
forskjellige behov i skolens undervisningsaktiviteter.  Det er også 
et poeng at etasjen vil gi studentene bedre nærhet til verksteder, 
bibliotek, auditorier og kantine enn arealene i Akersbakken 12 og 
vil også bidra til å samle flere studenter i Maridalsveien 29.   
 
Akersbakken 12 er et effektivt kontorbygg og vil sånn sett enkelt 
tilpasse seg til skolens behov for kontorarbeidsplasser, men dersom 
denne løsningen velges vil det selvsagt føre til at ansatte får 
større avstand studentene og til aktivitetene i Maridalsveien 29. 
   
Mulighetsstudien forventes gjennomført før utgangen av året. 
 
 
Agenda 2025 handlingsplan 
 
Arbeidet med en handlingsplan for Agenda 2025 er i gang, men vil 
kreve mer tid før den kan presenteres for styret.   Et utkast til 
handlingsplanen vil bli lagt frem for styret i styremøtet 15. 
desember. 
 
 
Midlertidighet 
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Styret vedtok en handlingsplan for å redusere uønsket midlertidighet 
ved AHO i styremøtet 16. juni 2021.  Planen følges opp på en god 
måte av instituttene, men som ventet viser det seg at det vil ta tid 
– særlig å redusere bruken av timelærere og semesterkontrakter.  
Prorektor for utdanning og viserektor for forskning vil se nærmere 
på hvordan vi kan intensivere fremdriften i dette arbeidet. 
 
 
Prosjekt for å styrke mangfoldet ved AHO 
 
AHO henvender seg i utgangspunktet til alle grupper og samfunnslag i 
sin rekruttering for å tiltrekke seg studenter og ansatte med en 
mangfoldig bakgrunn.  På tross av dette ser vi at når opptak og 
ansettelses prosesser er gjennomført, er vi en ganske homogen 
gruppe.  Selv om vi de siste årene har en bedre geografisk spredning 
blant søkerne til våre integrerte masterprogram, kommer kandidatene 
i all hovedsak fra Oslonære områder når opptaket er gjennomført.   
 
Et annet fellestrekk blant de som blir tatt opp til disse 
programmene, er at de fleste har god kjennskap til både fagområdene 
og bransjen de skal jobbe i. Flere og flere har også kompetanse og 
bakgrunn fra videregående skoler med spesialisering innenfor våre 
fagområder og/eller har forberedende kurs ved ulike former for 
forskoler som har spesialisert seg på våre opptaksprøver. 
 
Vi ser også at det er lav mangfoldbevissthet rundt mange av skolens 
aktiviteter, som valg av komiteer, sensor team, forelesere, 
timelærere, samarbeidspartnere, osv. 
 
Derfor har skolen valgt å definere et mangfoldprosjekt som har til 
hensikt å igangsette endringstiltak som vil føre til at AHO styrker 
mangfoldet i alle deler av skolens aktiviteter. 
 
Prosjektet har som målsetting å etablere prosesser og rutiner som 
sikrer at vi får en mer sammensatt student- og ansatte gruppe som i 
større grad reflekterer samfunnet rundt oss. Prosjektet skal også 
øke bevisstheten rundt alle våre aktiviteter knyttet til mangfolds 
aspektet. 
 
Innholdet og målsettingene i vår egen strategi «Agenda 2025» setter 
en klar agenda for dette prosjektet. Vi ønsker å rekruttere både 
studenter og ansatte som forstår at verden trenger nye løsninger. Et 
mangfold av erfaringer, synspunkter og talenter er nødvendig for å 
skape dem. For å få til dette er vi meget tydelige på at vi trenger 
alle typer av mennesker som kan være med å forme vår utdanning og 
vår fremtid. 
 
Vi vil komme tilbake til styret i møtet 15. desember med en mer 
detaljert prosjektbeskrivelse og en gjennomføringsplan.  
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Vedlagt følger statusrapport fra SAHO for høsten 2021. 

Dato 27.10.2021 
Saksbehandler Ole Edvard Gustavsen 
Arkivnummer 21/00759-1  
Vedlegg:  Statusrapport SAHO H2021 



68/21 SAHOs rapport - 21/00759-1 SAHOs rapport : Statusrapport SAHO H2021

Statusrapport SAHO 
Høst 2021, 
Skrevet av: Pernille Boye Ahlgren, leder for Studentorganisasjonen SAHO, ved AHO 
Dato: 20.10.21 

 

Saker: 

1. Studentvelferd 
2. Aktiviteter 
3. Tilgjengelighet 
4. Akersbakken 
5. Lønn til studenter 
6. Studentrepresentanter 
7. PUB 

 

1. Studentvelferd 

Et overordnet mål for SAHO er å sikre at studentene har en trygg studietid ved Arkitektur- og 
Designhøgskolen i Oslo. Med trygg mener vi at den enkelte student skal kunne finne sin plass, 
ha et sosialt nettverk, og på generelt plan ha en individuell og nær tilknytning til institusjonen. 
Vi vil unngå at studentene på AHO føler seg fremmedgjort på sitt studiested. SAHO har 
kommet til den konklusjonen at disse målene kan nås gjennom ulike aktivitetsgrupper, 
SAHOs kontinuerlige tilstedeværelse, sikre fysiske og åpne møteplasser/fellesarealer samt 
arrangere både sosiale og faglige arrangementer for studentene. 

I samarbeid med Solvei Grimmen Fosse kommer et nytt tilbud til studentene om Yoga og 
avspenning. Dette er et nytt prosjekt som også går under SAHOs aktiviteter. Solvei Grimmen 
Fosse leder finansieringen (utstyr, Yoga-matter etc.) i et samarbeid med Studentsamskipnaden 
i Oslo og vi begynner aktiviteten kommende uke. 

 

2. Aktiviteter 
Det er svært hjelpsomt for SAHO å ha nær kontakt med administrasjonen hva gjelder 
finansiering, søknadsskriving og dialog med SiO. Dette er nødvendig for at vi skal få til og 
opprettholde de nyoppstartede aktivitetene på AHO. 
Ulrika Herlofsen og Siv Svanåsbakken har vært essensielle i SAHOs mulighet til å få til 
prosjektene våre. Vi setter stor pris på den åpne dialogen med administrasjonen. Det er nå 
opprettet en arbeidsgruppe (Ulrika Herlofsen, Siv Svanåsbakken, Solvei Grimmen Fosse og 
leder for SAHO Pernille Boye Ahlgren) som vil systematisere økonomiske søknadsprosesser 
til SiO. Arbeidsgruppen vil utvikle en prosessplan for SAHO, slik at det skal bli enkelt og 
effektivt å søke om finansiering fra SiO. Denne modellen gjelder både for nåværende SAHO 
(2021/22), men vil etter planen også være en ‘oppskrift’ som kan bringes videre til kommende 
SAHO-representanter. 
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Det er to aktiviteter som allerede er opprettet ved AHO, som SAHO prioriterer å satse på, 
AHO Klatring og AHO fotball. Hanne Pedersen Falstad (fotball) og Tor Olav Holm (klatring) 
skal ha stor takk for å være primus motor i aktivitetene. Dette har de tatt initiativ til utenfor 
SAHO, og det er nettopp slike initiativ som SAHO vil satse på. Begge aktivitetene dette har 
vist seg å være en suksess. Det er lavterskel-aktiviteter uten begrensninger på antall personer 
som det er spontant mulig å ‘slenge seg på’ etter endt studiedag og i helger. 

Disse aktivitetene ble en inspirasjon for SAHO da vi begynte vårt arbeid i august. Nye 
aktiviteter som er lagt til er Yoga og mindfullness, Tennis, Kayak, Band og Volleyball. Hver 
aktivitet har fått en aktivitetsleder. 
 
SAHOs utfordring hva gjelder aktivitetene er midler og finansiering. Vi er helt avhengig av 
SiO. Flere av aktivitetene krever utstyr og leie av lokaler. Desto raskere SAHO får dette på 
plass, jo raskere vil studentene kunne delta i aktivitetene. 

 

3. Tilgjengelighet 

SAHO er tilgjengelig på de fleste plattformer på sosiale medier. Vi synes dessverre at 
nettsiden til SAHO under nettsiden til AHO, mangler en sosial virtuell plattform. Vi ønsker å 
beholde aktiviteten på sosiale medier, men allikevel skape en ‘hjelpe-side’ for studentene på 
AHO. SAHO er i tett dialog med kommunikasjonsavdelingen og Pernille har tett og løpende 
kontakt med Eileen Danielsen. Vi setter stor pris på kommunikasjonsavdelingens ønske om å 
samarbeide med SAHO. 
Inspirasjonen til nettsiden for SAHO er hentet fra SiO sine nettsider. Derfor er SAHO nå godt 
i gang med å etablere en nettside der studentene kan få informasjon om følgende: 
 
- Hvem en skal kontakte i SAHO for ulike spørsmål (økonomi, sosialt, internasjonale 
studenter etc.) 

- Hvem en skal kontakte i Administrasjonen for ulike spørsmål (økonomi, finansiering av 
prosjekt, utveksling etc.) 

- En kalender over sosiale og faglige arrangementer/forelesninger ved AHO. 

- ‘Hva skjer på AHO?’ 

- Aktiviteter, der en kan melde seg på de ulike aktivitetene kontinuerlig gjennom året. 

- ‘Skriv til oss’. Det er viktig for SAHO å etablere en effektiv og enkel måte å kontakte oss 
på. Gjennom en nettside der en enten anonymt eller ved navn kan sende oss en melding uten å 
gå via mail. En slags virtuell postkasse som i dag står ved siden av resepsjonen. 

- Tips og råd til en studenthverdag 

- Hvem en kan kontakte (utenfor AHO) dersom en har det vanskelig psykisk, sosialt, fysisk, 
faglig etc. 

Vi er veldig åpne for forslag til hva som kan legges til nettsiden. 

4. Akersbakken 
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Flere studenter har, siden skolen inkluderte Akersbakken som studiested, utrykt misnøye med 
lokalene. Vi er alle innforstått med plassmangelen på AHO, og SAHO respekterer situasjonen 
slik den er. Det har derfor vært viktig for oss å gjøre studieplassene i noe som for mange 
virker som et lite optimalt sted å studere, så bra som mulig. Som nevnt tidligere tror vi at 
studentvelferden vil øke på AHO med flere sosiale møteplasser og steder å samles mellom 
undervisningstimer. 
I oktober utlyste vi en møbel-konkurranse, der studenter fra alle studieretninger kan delta. I 
hovedsak ønsker vi oss sitteplasser og steder å henge fra seg klær. 

Dette er noe SAHO kunne gjøre noe med. 

 
Men, det er allikevel en hel del som mangler. Det var enkelt for SAHO å komme opp med 
ideen om en møbelkonkurranse. Men det er tilgjengeligheten på kaffe de aller fleste er 
misfornøyde med. Dette kan virke som et lite problem, men den har en større 
tilknytningsverdi enn det en skulle tro. 

 
Skal Akersbakken bli et sted der vi føler oss like mye på AHO som resten av studentene 
med plasser i hovedbygningen, må vi ha de samme fasilitetene som resten av skolen. 
 
SAHO kan ikke få stresset dette nok. Akersbakken må ha: 

1. Kaffemaskin 
a. Mye av grunnen til at vi føler oss isolert i Akersbakken er fordi det pr i dag 

fungerer som et isolert lokale frakoblet resten av skolen. Dette mener vi er, 
som sagt, fordi vi mangler de samme fasilitetene. Når vi studenter skal hente 
kaffe (flere ganger i løpet av en dag), må vi ut av bygningen, over veien, inn på 
skolen, kjøpe kaffe, ut av skolen, over veien og inn i Akersbakken.  
Oppsummert skaper dette en isolerende følelse og alt annet enn en nær 
tilknytning til Akersbakken. Det ér viktig for SAHO at Akersbakken skal bli et 
fint sted for studentene å være. Og det vet vi at administrasjonen og ledelsen 
også ønsker. Men da må vi ha de samme fasilitetene som i hovedbygningen. 
 

2. Skap under pultene 
a. Skapene som i dag står i Akersbakken rommer ikke det utstyret som kreves for 

å være arkitektur- og designstudent. Studenter melder i fra om at det ikke er 
mulig å få plass til tegneblokker, modellutstyr, bøker etc. i de små skapene. 
SAHO ønsker at studentene i Akersbakken skal få de samme mulighetene som 
studentene i hovedbygningen. Mangelen på lagringsplass under pulten skaper 
en stor forskjell. 
En annen viktig symbolverdi er etableringen av en identitet og tilhørighet til 
studiestedet sitt. Sin egen arbeidsplass. Dette er også nært relatert til 
studentvelferd. Har du et trygt sted å sitte som er din plass, tror vi at du også 
vil trives bedre på skolen. 
Det er flere av studentene i Akersbakken som foretrekker å sitte hjemme og 
jobbe. Det er ikke en slik skole SAHO ønsker å ha. 

5. Lønn til studenter 
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Det viser seg at flere studenter ikke får lønn for arbeidet de gjør for AHO. Dette tar SAHO 
svært alvorlig. Administrator (økonomiansvarlig) Frida Tørring og leder Pernille Boye 
Ahlgren skal denne uken (20.10.21) i møte med økonomiavdelingen for å systematisere og 
utrede situasjonen. Det er flere studenter som har klaget til SAHO over manglende betaling og 
uforutsigbare utbetalinger. Vi vet også at en del studenter er slappe på å levere inn timelister. 
Men tilbakemeldingene vi får inn viser at antallet studenter som ikke får lønn for arbeidet er 
større. SAHO er også interessert i kontrakt-ordningen. Studenter skal ikke jobbe uten 
kontrakter. Ansatte på AHO er etter SAHOs oppfattelse dyktige på å gi kontrakter til 
studentene. Allikevel inngår også dette i vårt arbeid med å få systematisert betalingsordninger 
for studenter.  
SAHO ønsker en konkret utbetalings rutine som kan presenteres for studentene. Det finnes 
datoer som en må forholde seg til for innlevering av timelister, utbetaling etc. Men vi ønsker 
at de som pr i dag ikke har fått lønn skal få lønn. 

 

6. Studentrepresentanter 

Nestleder Bendik Johnsrud har det overordnede ansvaret i samarbeidet med AHOs 
klasserepresentanter. Han har den en løpende dialog med administrasjonen og studentene. Det 
holdes jevnlige informasjonsmøter og oppfølgingssamlinger for å sikre at representantene 
både er sitt ansvar bevisst, samt trygge i sitt arbeid. 

 

7. PUB 

SAHO var klar til å sette i gang aktiviteten i PUBen så raskt vi fikk lokale. Dessverre venter 
vi på saksbehandling hos Næringsetaten. Det er pr i dag ikke noe SAHO kan gjøre for å få 
fortgang i prosessen da det er Rockekokker som står for den overordnede driften av PUBen. 
Vi setter pris på arbeidet Rockekokker gjør og vi er svært takknemlig for det som ble gjort for 
at vi skulle få ha PUB-lokalet til vår disposisjon. Prosessen i søknad om permanent 
skjenkebevilgning som ble sendt vårsemesteret 2021, ble også noe satt på vent tidligere i dette 
høstsemesteret da det var uklarheter i administrasjonen om hvem som skulle underskrive et 
dokument til Næringsetaten. 

Men det er nå en fortgang i prosessen. Vi har en midlertidig skjenkebevilgning i kantinen, 
hvilket har vist seg å være suksessfullt, men ønsket om å flytte tilbake i PUBen er stort. Vi 
venter på Næringsetaten.  
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Orienteringssaker AHOs styre møte 

Sak 69/21 Ekstern evaluering av ph.d-programme 
 

 
    

 
I henhold til AHOs kvalitetssikringssystem skal det gjennomføres 
jevnlige evaluering av alle studieprogram.  
 
Det ble nedsatt en ekstern komite som ble bedt om å kartlegge og 
evaluere følgende punkter 

1) to which extent AHO’s PhD Programme reflect excellence in 
teaching and learning 
2) the overall quality of the programme 
3) alignment with international PhD programmes 
4) potential directions for new programme development 

 
Komiteen ble i tillegg bedt om å kartlegge psykososiale og akademiske 
utfordringer knyttet til Covid pandemien. 
 
Evalueringen fant sted fra januar til juni 2021. 
 
Komiteen besto av  

- Intern koordinator Ingrid Halland 
- PhD candidate Maryia Rusak, AHO  
- Eksternt medlem Prof. Rob Bongaardt, Universitetet i Sørøst-Norge 
- Eksternt medlem Prof. Jessica Hemmings, Gothenburg University  
- Eksternt medlem Prof. Murray Fraser, The Bartlett School of 

Architecture, UCL 
 
Intern koordinator Ingrid Halland vil delta i møtet og presentere de 
viktigste funnene i rapporten. Leder av ph.d-programmet Tim Anstey har 
igangsatt arbeidet med å følge opp rapporten, og styret vil bli 
presentert en plan for å følge opp funnene i rapporten. 
 

Dato 27.10.2021 
Saksbehandler Randi Stene 
Arkivnummer 21/00767-1  
Vedlegg:  Final report - External Review of the PhD Programme June 

2021.pdf 
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1.0      Introduction to the external evaluation 
According to directives from AHO’s Board, AHO educational programmes will go through a 
process of self-evaluation every fifth year. These provide the possibility to develop the 
programme through an identification of challenges and opportunities, and through discussion 
and feedback with external reviewers.  
 
In May 2020, the board of AHO commissioned an external review of AHO’s PhD Programme 
in order to map and evaluate: 

1) to which extent AHO’s PhD Programme reflect excellence in teaching and learning 
2) the overall quality of the programme  
3) alignment with international PhD programmes 
4) potential directions for new programme development  

 
In addition, the external review was also requested to provide insights in order to better 
understand the social, academic, and mental challenges of the PhD candidates in relation to 
the current Covid-19 pandemic.   
 
The evaluation of AHO’s PhD Programme took place virtually from January to June 2021.  
 
1.1 Members of the review committee  
 
The review committee consists of:  
External member  Prof. Rob Bongaardt, University of South Eastern Norway 
External member  Prof. Jessica Hemmings, Gothenburg University 
External member  Prof. Murray Fraser, The Bartlett School of Architecture, UCL 
Internal PhD candidate Maryia Rusak, AHO 
Internal coordinator   Ingrid Halland, AHO 
 
1.2 Mandate of the committee  
The review committee was asked by the board of AHO to evaluate the following topics: 

• Quality  
o Quality of candidates recruited 
o Quality of programme design 
o Quality of results 
o Relevance  
o Internationalisation 

• Welfare (including analysis of the welfare of PhD candidates and the role of the PhD 
programme in career planning and development) 

• Alignment (a specific evaluation of the learning outcomes and how the programme 
aims to fulfil them) 

• National educational context (with particular analysis regarding the sustainability of 
the programme in terms of current government policy relating to PhD education) 

The committee’s mandate is to make recommendations about the holistic organisation of the 
PhD programme in order to secure quality, sustainability and welfare. The mandate of the 
committee is to comment on and suggest changes to: 

• Supervision support 
• Organisational structure of the PhD Programme 
• Recruitment strategy 
• Learning culture 
• Social structure 
• Other potentials in the existing context that are unrealised 
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2.0 Introduction to AHO’s PhD programme 
The AHO PhD Programme was founded in 1992 as part of a strategy to build AHO into a 
mature research institution. This strategy has been served by: 

o research faculty recruitment 
o the initiation of research centres 
o development of existing faculty with research potential 
o creating the Research School – a foundation course for PhD students tailored to 

AHO’s context 
o working to develop architecture, urbanism, landscape and design as recognized 

research disciplines within the social sciences and humanities. 

Today AHO supports doctoral candidates through the main PhD Programme and via its 
structure of three subject-focused research centres: 

Centre for Design Research 

Oslo Centre for Urban and Landscape Studies (OCULS) 

Oslo Centre for Critical Architecture Studies (OCCAS) 

AHO has internationally recognized staff leading research in all three centres and is all 
seeing growth in external grant funding that affects PhD candidates. Particular areas of 
development are the growth in industrially funded PhDs in design and architecture, and PhDs 
recruited within externally funded research projects across all areas. 

The PhD Programme at AHO offers a multi-disciplinary research environment in design, 
history and theory of architecture, preservation, architecture and its technologies, urbanism 
and landscape studies. The Programme brings together research approaches from the arts, 
humanities, social sciences, and engineering to the study of architecture and design. PhD 
candidates are integrated and participate in AHO’s active research environment, collaborate 
with other researchers, and are often affiliated with national and international research 
networks.  

2.1  Formal requirements for a PhD degree at AHO  

The degree of Philosophiae Doctor (PhD) is conferred on the basis of: 

• Completion of the PhD Programme’s educational component (30 ECTS) 
• Approved scientific doctoral work. The document may be submitted in the 

following forms: 
o a written monograph 
o a compilation of several written works (article-based thesis)  
o a compilation of written and performing works (work-based 

thesis) 
• Approved trial lecture on a given topic 
• Approved public defence of the thesis (disputation) 

2.2  Summary of the PhD Programme’s Educational Component  

The educational component of AHO’s PhD Programme consists of three parts that makes up 
30 ECTS:  

• Context 1 (7,5 ECTS) taught by the PhD Programme staff 
• Apparatus (15 ECTS) taught by the PhD Programme staff 
• Context 2 (7,5 ECTS) external courses within the specialized field of study 
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In addition, the candidates must complete the AHO PhD milestones:  

• AHO PhD Colloquium – the candidate must present at least one paper at a public 
seminar organized by AHOs PhD Programme 

• A mid-term seminar with external reader – this is optional, but funded by AHO 
• A final seminar with reader before submission – this is mandatory, funded by AHO 

 
2.3       Current status of AHO’s PhD Programme 2020 – 2021 

 
2.3.1 Self-assessment statement from the PhD Programme (Head of PhD 

Programme and External Review Coordinator) 
 

PhD Programme size  

Each year there is an intake of 5 to 8 PhD Candidates on either three-year 
contracts (without teaching responsibilities) or four-year contracts (that includes 
25% teaching). Most PhDs commencing in a September intake. In total, AHO 
has around 50 PhD Candidates enrolled in the Programme. As of May 2021, 17 
PhD Candidates are employed with three- or four-year contracts. Around 35 
Candidates are enrolled in the PhD Programme, but are “out of contract” 
(meaning that they have not submitted by the end of their three- or four-years 
contracts). Around 10 of these PhD Candidates—who are out of contract—have 
concrete plans to submit their thesis in 2021 or 2022.   

Overall environment in the programme  

The first year is a strong collaborative environment that deals with a series of 
tensions from finding common frameworks for PhDs with very differing 
backgrounds. Currently there are very few common events beyond the first year 
in the programme. 

Integration into research environments 

There are issues with establishing overlaps between PhD programme activities 
and PhD integration into individual research environments; these are treated 
very separately at present.  

Key initiatives taken in recent years 

Regarding programme courses, extensive revisions to programme design have 
been made in 2020 in response to requests for strengthening courses in 
academic writing and exegesis writing (preparation for completion). An 
additional staff member has been recruited to support these courses. 

Key challenges in terms of PhD learning 

In terms of programme, the central challenge is in defining what kind of 
common course elements are useful for PhD candidates to share, and in 
ensuring that PhD candidates are supported in content led courses relating to 
their specialism beyond these common courses. Another challenge is the 
communication between the feedback given in the courses at the PhD 
Programme and the research institutes/supervisors. AHO’s faculty generally 
evaluate the PhD Programme to be a rather autonomous unit.  
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SWOT analysis 

Strengths 

For AHO’s PhD Programme: 

o Common first year overall is a strength; the environment often creates 
stimulative exchange across specialisms. 

o PhD courses focusing on the issue of disseminating research are a 
valuable. 

o PhD courses focussing on the mechanics of research production 
(apparatus) are valuable. 

For the academic faculty as a whole: 

o We have a high degree of research competence among research staff 
across the Institutes of Design, FTH and Urbanism and Landscape 
which should provide excellence in research training 

Weaknesses 

For AHO’s PhD Programme: 

o Creating critical mass in research specialisms. Because as a 
programme we sometimes have a group entry of candidates with very 
different research cultures/backgrounds/ambitions candidates often lack 
contact with peers in their own research specialism. 

o We need to think harder about supervision and courses and how PhD 
learning outcomes are met in the short time allowed for a Norwegian 
PhD. Our model is often based on the PhD process taking at least four 
years. 

In AHO’s organisation: 

o Generally, all matters to do with the PhD programme are considered to 
be outside the core activities of the institutes as currently organised. 

o Supervision time is not acknowledged as a distinct activity requiring 
effort or reward. 

o The PhD Programme is not funded on the same model as the Masters 
Level education programmes (and PhD programme courses are not 
reviewed or integrated into the Educational Board (UU) of the school). 

o Contributions in PhD tuition or PhD teaching cannot be balanced against 
other teaching assignments by members of the staff. 

Opportunities 

o There must now be opportunities for creating research cultures between 
PhD programmes in the local Nordic sphere and internationally using 
digital interfacing; this could help the critical mass issue. 

o As observed by Institute and Research Centre Leaders, there is a 
missed opportunity for using PhD supervisors to teach specialist 
courses aimed at PhD level research education generally across the 
school. We have world leading researchers whose involvement with 
PhD teaching tends to be made only through supervision, and we don't 
have a very good check on how this happens or how it can inform the 
research culture beyond individual interfaces. 
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Threats 

o The size of the programme with an intake of 4-5 funded students a year, 
and the national requirement that in order to survive as a PhD 
programme, we must examine 15 PhDs in every three-year period 
places demands on the programme design. We have not had a 
conversation about the strategic way to address this - in terms of PhD 
research culture (which is often based on assuming PhDs will take 
longer than 3 years) or in terms of structuring the programme differently. 
Our perception is that some of the qualities we regard as valuable for 
PhD education are hard to square with the conditions the programme 
exists in. 

Summary of pressing issues 

o Severe submission delays (most candidates have not submitted after 
the end of contract) 

o Candidates need better support towards the end of the PhD (especially 
in terms of exegesis writing) 

o Candidates entering from industry needs to have better training in terms 
of academic writing and research rigour 

o Candidates need support for early career planning following the PhD 
o Supervising cultures across the school must be improved 
o Support for development of supervisions skills among staff (a course in 

research supervision should be offered to faculty every second year) 

 

2.3.2 Self-assessment statement from the PhD Programme about Covid-19 
challenges 
 

Background 

During 2020 AHO undertook two ad hoc surveys to keep check on the effects 
of the Covid-19 pandemic on the AHO PhD community. In June 2020, PhD 
Fellows were asked by HR to report on delays they had experienced in the 
period 10 March to 31 May 2020. The results of this enquiry were used to allot 
a limited amount of additional funding received by AHO to cover additional 
costs in PhD studies due to the Covid-19 pandemic, money received to cover 
costs incurred during the first period of review. This money was distributed by 
FU based on the recommendation of a committee formed by HR. In 
September/October, via the Research Committee, the Head of Programme 
conducted interviews within the progressions reporting process. These were 
offered to all candidates who wished to raise issues about the broad effect of 
the pandemic on their PhD studies between 01 June and 31 December. 
Where unavoidable delays had been incurred these interviews were followed 
up with amendments in contract length (particularly for a group of PhDs who 
were attempting to complete their studies during late 2021). In some cases, it 
was possible to arrange alternative assignments to PhDs whose work was 
being significantly disrupted; in others it was possible to re-plan projects and 
to re-plan timetabled periods of institutional work to mitigate the effects.  

Current situation (May 2021) 

The current situation has caused significant delay, disturbance and mental 
stress on the body of PhD fellows as a whole. During April and May 2021, the 
PhD Programme offered individual ISP (Individual Study Programme) 
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interviews to all candidates (30-45 minutes conversation), in which the focus 
especially was on social, mental, and academic challenges in relation to the 
global pandemic. Many candidates are significantly delayed. However, as per 
May 2021, there are no additional funds for prolonging contracts. In the 
interviews, several candidates also expressed concern about teaching 
commitments in term of time management. Some candidates teach 
significantly more hours than others (although they the similar 25% teaching 
contract). Teaching an elective course, for instance, can be evaluated with a 
30% extension to the contract in one institute, and 10% extension in another 
institute. Finally, the candidates express the view that there are major issues 
with administrative matters at AHO, especially concerning HR and economy. 
International candidates express a wish for better administrative follow-up in 
relation to moving to Norway (payment, pensions, tax) and several candidates 
have errors in their written contracts (wrong dates) that have not been 
followed-up by the administration even after several requests.    

Covid-19 challenges for the first year PhD Group 

The PhD Programme does have specific abilities to monitor the status of first 
year PhDs who are taking PhD programme courses, and with whom we have 
very regular contact. During autumn 2020 as the group began through a 
staggered start and we were able to institute a sense of the PhD group 
successfully, despite the fact that administrationally there was a wide degree 
of difference between when PhD received contracts, and in what way they 
were introduced to AHO via their institutes. During the autumn period it was 
possible to run some of the PhD seminars as hybrid events with face to face 
attendance, but since November all teaching has been online. But the 
combination of difficulties with awarding contracts, varying starting dates and 
issues of travel and relocation have meant that this year’s first year group 
have not received a physical introduction to AHO together, and many have 
hardly even received introductions with their institutes.  

Covid-19 challenges for PhD candidates in higher years 

Our system for keeping track of progression for PhDs is via an ISP (Individual 
Study Programme) which they update twice yearly. During the Covid-19 period 
it has been evident that this process needs to be supplemented by face to 
face interviews. During the Autumn semester all PhD candidates were offered 
an interview with the Head of Programme, and where issues arose, both in 
relation to Covid-19 and more generally we followed these up with the relevant 
Heads of Institute. However, this approach is rather piecemeal (for example, 
the interviews were voluntary – if candidates did not feel they needed to talk, 
we did not insist on this). And there is no adopted plan for how this process 
should run. It is evident that these interviews (or at least the opportunity for 
interviews) should be repeated now in the spring semester. We have not as 
yet set a timetable for this, but the interviews should really be carried out 
during March.  
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3.0      Summary of evaluation design and methods 

3.1 Introduction to the self-assessment report  
 

In order to gather information for the self-assessment report, a survey form was sent in 
advance to the institute leaders, leaders of research centres, senior researchers, and 
research administrators in January 2021. The survey included questions such as:  

• Overall assessment of the PhD research environment? 
• Key challenges in terms of PhD learning at AHO? 
• Key initiatives taken the last years?  
• How are PhD Candidates integrated in the research environments? 

In addition, the survey also included a SWOT-analysis form (strengths, weaknesses, 
opportunities, threats). The answers were included in the Self-Evaluation Report in section 
2.3.1 above.  
 

3.1.1 Summary of statements from senior faculty/institute leaders/leaders of research 
centres/administrators 

The survey form was answered by: 1) the head of the Research Administration; 2) the leader 
of the Institute of Design; 3) a senior researcher at the Oslo Centre for Critical Architecture 
Studies (OCCAS); 4) the leader of the Oslo Centre for Urban and Landscape Studies 
(OCULS); and 5) the leader of the Centre for Design Research.  

Their answers reveal different approaches to PhD learning, integration of PhD candidates in 
each institute/research centre, and quality assurance processes. For instance, major 
initiatives have been taken at the Institute of Design and Centre for Design Studies to 
improve PhD learning over the last years, whereas at the Institute of Architecture few 
initiatives have been taken.  

 
3.1.2 Table of contents of the Self-Evaluation Report 

The Self-Evaluation Report (in total 33 pages) included the following information: 

1. Introduction to the external review and the mandate of the committee  
2. Introduction to AHO’s PhD Programme 
3. Regulations for the degree Philosophiae Doctor at AHO 
4. The PhD Programme’s educational components  
5. Self-assessment statements from:  

5.1 The PhD Programme 
5.2 The Head of the Research Administration 
5.3 Leader of the Institute of Design 
5.4 Statement from the Oslo Centre for Critical Architecture Studies 

(OCCAS) 
5.5 Statement from the leader of Oslo Centre for Urban and Landscape 

Studies (OCULS) 
5.6 Statement from the leader of the Centre for Design Research 
5.7 Statement from the Head of the PhD Programme in regard to Covid-

19 challenges  

6. Expectations from the review report and the developmental seminar in 
Autumn 2021 

7. Appendix 
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1.1 Action plan for the PhD programme decided by the Research 
Committee in 2020 

1.2 Template for the Individual Study Programme sent to PhD Fellows 
every year 

1.3 Study Quality Report 2019–2020 (for the PhD Programme) – in 
Norwegian only 

1.4 Note from PhD Programme staff from 2019 – in Norwegian only 
1.5 Programme report to NOKUT from 2018 – in Norwegian only 
1.6 Feedback report on the PhD Programme from PhD fellows from 

2017 

3.2 Summary of the committee’s fieldwork 

The Self-Evaluation Report was sent to the committee on 01.03.21 for advance reading. The 
committee met (via Zoom) on 22.03.2021 to discuss the contents of the report and decide 
upon how to carry out their investigations.  

In order to collect additional information about PhD learning and the well-being of candidates, 
the committee chose to set up a series of semi-structured interviews with AHO faculty, 
research administrators, and PhD Candidates. Due to Covid-19 travel restrictions, the 
interviews were held on Zoom on 24.03.2021 and 31.03.2021. Senior faculty with PhD 
supervision experience were asked to join the interviews, as were all PhD Candidates 
enrolled on the AHO PhD Programme.  
 
The committee prepared questions in advance for these interviews based on their reading of 
the Self-Evaluation Report, but also recognised the need for a degree of flexibility and so the 
conversations followed a semi-structured format.  
 

3.2.1 Fieldwork programme (Day 1 and 2) 
 

Program for the interviews, Day 1 (24.03.2021 from 09:00 – 13:00) 
09:00 – 10:15 Welcome and discussion of the self-assessment report 
 
Break 
 
10:30 – 11:30 Interview with: 

• Head of the PhD Programme Tim Ainsworth Anstey   
• Former teacher at the PhD Programme Halvor Weider Ellefsen  

 
11:30 – 12:00 Interview with AHO research admin:  

• Ulrika Herlofsen, Head of Section for Education, Research and 
Communication 

• Reier Møll Schoder, Head of Research Administration 
•  

12:00 – 13:00 Two break-out rooms in Zoom:  
 

• One part of the committee speaks with senior faculty:  
o Lise Amy Hansen, Associate Professor in Design Theory  
o Andrew Morrison, Professor in Design and leader of Centre for 

Design Research 
o Lisbet Harboe, Professor in Urbanism and Head of the Institute 

of Landscape and Urbanism 
o Jonny Aspen, Professor in Urbanism 

• One part of the committee speaks with senior faculty:  
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o Thomas McQuillan, Professor in Architecture, former Head of 
the Institute of Architecture  

o Victor Plahte Tschudi, Professor in Architecture, leader of 
OCCAS 

o Mari Lending, Professor in Architecture History  
 

Program for the interviews, Day 2 (31.03.21 from 12:00 – 16:00)  
 
 

12:00 – 12:15 Information about the reorganization process at AHO 
 
12:15 – 12.45 Discussion about the mandate of the committee, we are joined 
by Tim Anstey  
 
Break 
 
13:00 – 14:00 Interviews with current PhD Candidates in the programme. 
Several break out rooms in Zoom. The following PhD Candidates joined:   

o Beata Labuhn, Institute of Architecture 
o Lisbeth Iversen, Institute of Landscape and Urbanism 
o Tom Davis, Institute of Form, Theory and History 
o Haley Fitzpatrick, Institute of Design 
o Eimear Tynan, Institute of Landscape and Urbanism 
o Synne Frydenberg, Institute of Landscape and Urbanism 
o Hugh Strange, Institute of Architecture 
o Angela Kivle, Institute of Landscape and Urbanism 
o Anna Ulak, Institute of Architecture 

 
Break 
 
14:30 – 15:30: Interviews with PhD alumni:  

o Manuela Aguirre Ulloa, Institute of Design, PhD defence 2020 
o Sareh Saeidi, Institute of Architecture, PhD defence 2020 
o Guttorm Ruud, Institute of Form, Theory and History, PhD defence 

2021  
 
15:30 – 16:00 Discussion and planning further work   

 
The committee would like to thank all those who took part in the interviews for discussing the 
opportunities and challenges with us in such an open, constructive and frank manner. This 
very much helped in carrying out the review. 
 
 

4.0     Findings  

4.1 Empirical facts collected during the evaluation 
 
AHO is undoubtedly a significant player in the provision of PhD tuition in the subject areas of 
Architecture/Landscape Architecture/Design in Norway, with the impact of its doctoral 
programme being felt across Scandinavia and further afield. A strong established pattern of 
PhD teaching and achievement is particularly evident in the cases of the Institute of Design 
and the Institute of Architectural History and Theory (the latter focused upon the OCCAS 
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research centre). There is already good achievement also in the Institute of Landscape 
Architecture, but clearly the Institute of Architecture – soon to be merged with the Institute of 
Architectural History and Theory – needs to increase and improve its performance in terms of 
PhD tuition.  
 
These differences in research culture are also connected to one of the key findings of the 
committee. Currently, there is a large discrepancy between what it means to be a PhD 
candidate at AHO across the different institutes. PhD candidates have very different 
experiences across the board in terms of research groups, research cultures, supervision, 
teaching responsibilities, and office spaces (see point 4.1.5 below).    
  
AHO is currently reorganizing its institutes and research leadership structure. The interviews 
with faculty were heavily affected by the uncertainty regarding the forthcoming 
reorganization, whose implementation starts in August 2021.  
 
A new Pro-Rector for Research is planned as part of the leadership structure in order to 
provide better support for existing, and create new, research synergies across institutes, in 
particular in relation to external funding. Yet the exact function of the new Pro-Rector for 
Research in regard to the PhD Programme is not yet known. According to the new 
organization chart, the Pro-Rector will become the head of the PhD Programme, but how this 
will work in practice was not clear to the committee. In the absence of sufficient concrete 
information about these new plans it was decided not to attempt to comment on the issue in 
this review.  
 
Instead, the committee’s observations and findings as presented below are structured along 
a five-point axis which addresses these different topics: 1) management/organisation; 2) 
socialization into research traditions/cultures; 3) training in academic/professional rigour; 4) 
personal/professional agency and development; 5) human interactions/relationships. These 
topics are referred to at several levels: i.e. AHO as a Higher Education institution, the PhD 
Programme, individual PhD projects, research supervision, and situation of PhD candidates. 
 

4.1.1 Management/organization 

Professor Tim Ainsworth Anstey has been the Head of the PhD Programme since 2013. The 
research advisor Reier Møll Schoder has been collaborating with Anstey in running the 
program and acting as the administrative contact for PhD Candidates – answering all kinds 
of questions and following up on all kinds of administrative matters – until Spring 2021, when 
he was promoted to become the new Head of Research Administration. Dr Cheryl Ball taught 
the Context course on an hourly contract until 2019; then, in early-2020, Ingrid Halland was 
hired on a four-year Associate Professor II contract (20%) to teach the Context and 
Apparatus course together with Anstey.  

In the main, the committee finds that the AHO PhD Programme has been run well by its 
current head, and so commends Anstey for his work in this role. However, in the interviews, 
nearly all the PhD candidates mentioned the importance of a highly qualified research 
advisor whose time is solely dedicated to the administration of the PhD Programme, as 
Schoder did until 2021. There was concern about how the transfer of knowledge between 
Schoder and the new PhD research advisor would be adequately implemented, given that 
the role requires such specialised knowledge about Norwegian research culture, formal PhD 
requirements, and the research cultures at AHO. Currently, the PhD Programme is highly 
dependent on individuals, which creates a precarious situation and one that is impossible to 
sustain over the longer term. A more stable system is required that includes consideration of 
succession management. 

Another finding of the committee is that many of the PhD candidates and teaching faculty 
have experienced the problems that other parts of the AHO administration (in particular HR 
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and Finance) are currently providing insufficient support in administrative matters for the PhD 
Programme. There were several reports about difficulties with contracts (e.g. wrong dates), 
difficulties in communicating with the Finance department, delays in payments, insufficient 
help on matters about parental leave, etc. Furthermore, issues regarding taxes, pensions 
schemes, days off, sick leave, other kinds of leave, insurance, union membership, visa 
issues, and immigration are having to be managed mostly by the candidates themselves, 
without any clear guidance from AHO and discrepancies between information available in 
English and Norwegian. In particular, PhD candidates from outside the EU are experiencing 
a lack of support in resolving issues about relocating to Norway.  

4.1.2 Socialization into research traditions/cultures 

Opinions about the quality/length of the PhD Programme’s taught component varied greatly 
in the interviews held with faculty and candidates. For some PhD candidates these courses 
were too long and lacked the depth to make them relevant for the PhD research project. 
Although it is clearly hard to satisfy such a varied pool of candidates, these kinds of courses 
are essential for bringing PhD candidates from different backgrounds up to the same 
academic level. That said, the individual needs of the candidates in a given year also need to 
be taken into consideration in designing the taught components.  
 
The committee finds that the content of the PhD taught component is unbalanced, 
particularly when the Norwegian model stipulates a strict three-year period for completion of 
the PhD. This shared educational component that is taught internally at AHO is large (22.5 
ECTS) when compared to other Norwegian PhD programmes. The more common model in 
other universities is that each PhD candidate will take a greater amount of specialized 
national or international PhD courses that are tailored to their own field of research.  

On another issue, there are highly diverging opinions amongst the supervisors about the 
expected size of a PhD thesis. Although a thesis of just over 100 pages can be found on the 
AHO webpages, many of the theses are much larger in size; documents of 300 pages or 
more are no exception at AHO. In comparison, the University of Oslo recommends that a 
humanities-based monograph ought to be around 200–250 pages in length. An article-based 
thesis will normally be shorter: i.e. 3 or 4 published (or ready to publish) articles plus an 
exegesis of about 70–90 pages. As such, the committee wonders if the sheer size of many of 
the monographs might be hindering completion time/rates and thus causing a problem given 
the 3- to 4-year time constraints on financing a PhD in Norway. 

4.1.3 Training in academic/professional rigour 

The committee finds that there is a lack of clarity from AHO about the expected format that a 
PhD thesis should take, with some faculty members arguing for the superiority of one model 
and others for a different model. Hence, among both faculty and candidates there are doubts 
about which thesis formats are acceptable at AHO or what the criteria are for choosing each 
of these options – monograph, research article-based, artefact/practice-based – in the 
context of AHO and also according to national and international standards. These different 
formats need to co-exist as equals with a common understanding of their different potentials 
and thus be used as and when appropriate by PhD students, with no format being favoured 
as the ‘ideal’ one.  

Other questions that arose, and which seem to be unresolved are: what is the status of an 
exhibition within a PhD project, and who should be expected to pay for additional costs of 
practice-based work? Both of these aspects need to be addressed by the AHO PhD 
Programme. 

More broadly, the committee noticed clearly that the ‘PhD by Practice’ in the Institute of 
Architecture lacks sufficient support in several ways. Indeed, if anything, AHO seems to be 
currently pushing too far ahead too quickly in this initiative, with insufficient preparation and 
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oversight of the process. Although the Institute of Architecture has excellent practitioners that 
can act as practice supervisors/mentors, it contains no faculty members who are qualified to 
be academic supervisors for practice-based PhD candidates (PhD holders with prior 
experience of supervision through to completion).  

 

4.1.4 Personal/professional agency and development 

In the interviews it became clear that supervisors across the AHO institutes do not share a 
similar understanding of their role in the PhD Programme. Currently, therefore, supervisors 
are treating their supervised PhD candidates very differently. While some meet candidates 
regularly – as often as once a week – for others a meeting held every couple of months is 
seen as sufficient at the start of the research process, with then more regular meetings in the 
final year of studies. In the latter case, one is of the opinion that the taught components of 
the PhD Programme take care of the candidates during the early years. 

This situation is partly caused by a lack of knowledge about the total amount of hours that a 
main supervisor should be spending on supervision over the course of three years of PhD 
research (including meetings, preparation, reading and making comments). At other 
Norwegian universities, PhD supervision is calculated to be between 170 and 210 hours in 
total per candidate over the course of the studies, and this is then usually divided between 
2/3 by the main supervisor (i.e. minimum of 114 hours/maximum of 140 hours over three 
years) and 1/3 for the co-supervisor (i.e. minimum of 56 hours/maximum of 70 hours over 
three years). At AHO, the contracts for external co-supervisors are currently only for 45 hours 
over three years, which does not nearly equal the number of hours that being a co-supervisor 
requires.      

The committee finds that at AHO there is a general lack of transparency in relation to 
doctoral tuition, with some members of faculty feeling that their PhD supervision is 
insufficiently acknowledged when determining their workload plans, nor is it clear to them 
who is expected to be tutoring PhD candidates as part of their job contract, and who is not. 
At present, the time spent for PhD supervision is evaluated as being a part of the faculty 
member’s own research time, and not as part of their teaching load (the latter is the norm at 
most other Norwegian universities). In addition, few of the supervisors keep track of the total 
number of hours they spend on PhD supervision. The result is frustration among some PhD 
candidates that certain supervisors are helping their candidates above and beyond the 
recommended hours, whereas other supervisors are not spending the recommended hours 
on the task.  

This lack of transparency in time management among faculty in relation to PhD supervision 
can be explained by the fact that, at present, these faculty members do not have an ‘hourly 
budget’ [timeregnskap] system that would help them keep track of PhD supervision (and thus 
protect their own research time). Many Norwegian universities operate with an ‘hourly 
budget’ for their faculty so that there is an agreed balance between research 
time/teaching/administration. In other words, that all tasks connected to teaching and 
administrations – e.g. serving on programme boards, review committees, interview 
committees, course planning, supervision, grading, face-to-face teaching, preparation – have 
a set number of hours which the employee should spend on doing that task. The benefit of 
an ‘hourly budget’ system is that it can ensure that each faculty member has the time to carry 
out their own research projects, and not spend more time on tasks than agreed. The 
committee therefore finds it worrying to discover this lack of knowledge, and transparency, 
about the time spent on PhD supervision.    
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4.1.5 Human interactions/relationships 

Currently, the integration of PhD candidates within research environments differs profoundly 
in each of AHO’s institutes/research centres. The Institute of Design has developed several 
initiatives to better support PhD learning and student well-being over the last years, mostly 
driven by individual initiatives, and consequently the PhD Candidates in the Institute of 
Design generally expressed the view that there is a good PhD research environment. In 
notable contrast, many of the PhD candidates in the Institute of Architecture felt that there is 
little scholarly community either within the PhD Programme or at AHO in general.  
 
At present, most of the PhD candidates feel that there is too little communication between 
students in the different yearly cohorts, and that the faculty from different institutes/centres 
are insufficiently aware of the current PhD research being undertaken in the other 
institutes/centres. The candidates expressed a desire for a more general collaborative 
platform/event, in the form of annual or semester presentations at which academic staff 
members and students are encouraged to attend and engage in discussion.  
 
Furthermore, the PhDs candidates currently face unequal office arrangements. While some 
have their own personal office spaces – often depending on their connection with the 
institute/centre leader – some are placed into rooms of 5 students or more, and some others 
are relegated to a notional ‘PhD Room’ which is in fact a thoroughfare with little daylight, 
ventilation or proper equipment, and, most importantly, which has no walls. The committee 
therefore feels that the current office situation for PhDs at AHO is largely inadequate: indeed, 
a shared space without protecting walls is unsuitable for completing written work that 
requires intense intellectual effort and concentration.   

 

5.0     Conclusions/issues to address 
In summary, AHO attracts high-quality applicants not least because its PhD Fellowships are 
so well funded and take the form of fixed-term staff appointments. This ensures a good mix 
of national, EU, and overseas students. However, many of the current and ex-PhD 
candidates that the committee spoke to were very critical of a number of factors, each of 
which has a real sense of urgency. These items included:  

a/ interview arrangements which lack standardisation for prospective 
candidates. 

b/ uncertainty about who is going to be supervising a candidate’s thesis. 

c/ poor administrative systems in terms of issuing fixed-term staff contracts 
and making payments to students. 

d/ inadequate attention being given to research timetables and progress 
stages. 

e/ inconsistency in the amount and kind of teaching that PhD students also do 
alongside their research. 

f/ a general lack of communication from AHO, in particular about time 
management (e.g. expectated completion date) and formal requirements for 
the doctoral work.   

g/ a rather fragmented research environment across the school.  
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h/ the difficulties that AHO seems to have in meeting its own contractual 
obligations to those candidates who are doing 25% additional teaching. 

 
The committee thus concludes that these are the most pressing issues to resolve, especially 
considering the high number of PhD candidates that are already out of contract and do not 
have a realistic submission plan. AHO invests substantially in its fully funded PhD 
Fellowships in order to create a vibrant research environment, and so needs to implement 
immediate actions to improve the submission rate among PhD candidates.  
 
Clearly the experience of being an AHO PhD Fellow varies radically among the PhD 
candidates: some reported that their impression of AHO as an institution had become very 
negative over the years, while others reported the opposite. The committee acknowledges 
that such differences are in many ways to be expected, not least because the group of PhD 
candidates come from highly different backgrounds. Nevertheless, the difference in research 
culture in each institute/centre plays a significant role in explaining these dissimilar 
experiences, and this suggests that the AHO PhD Programme should reflect on which 
aspects work best in which institutes/centres so that best practice can be spread more 
evenly around. 
 
Another pressing issue that needs to be tackled is the lack of transparency of time 
involvement required from the faculty in terms of PhD supervision, as well as the concomitant 
need for greater support and more PhD supervision training. 
 
The committee notes that the current reorganisation of AHO does not by default imply that 
there will be the necessary response to the challenges in terms of PhD learning and student 
well-being, nor that there will be the required realisation of the pedagogic opportunities 
offered by the PhD Programme. With this in mind, the exact role of the new Pro-Rector for 
Research in relation to the PhD Programme needs to be resolved as soon as possible.   
 

6.0    Recommendations for future actions  
6.1  Management/organization 

• Present this report by the review committee as a planning document/action 
plan to the new Pro-Rector for Research to help their initiative to improve PhD 
training and research cultures across AHO.  

 
• Enlarge and professionalise the management of the PhD Programme, 

especially regarding finance and the implementation of official regulations. This 
might include, for instance, strategic planning to establish a national/Nordic 
PhD School for architecture, landscape architecture and design research. 
 

• Ensure that the future research advisor/research administrators work solely on 
the PhD Programme. Ideally, recruit a candidate with good knowledge about 
research in architecture, landscape architecture and design, and/or 
humanities/social sciences.  

 
• Write a PhD handbook to provide clarity about responsibilities and resources 

for all stakeholders in a PhD project and rectify discrepancies between acess 
to information in English versus Norwegian (for instance, could this PhD 
handbook also incorporate topics such as union membership, potential funding 
for fieldwork costs, library access, etc?). Ensure that the information in the 
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handbook correlates with the information on the AHO website. In order to 
demystify the process, spend some resources on a designer who can create a 
diagram to visualize the trajectory of a typical PhD candidate across their 
period of study.  

 
• Find ways to use the Individual Study Programme (ISP) more effectively as a 

tool to track progress and to address issues at an early stage, such that the 
ISP functions as a mutual contract rather than as a one-sided administrative 
task as currently. This might improve the engagement of PhD candidates with 
their ISP as a planning tool, especially if an accurate record of research time, 
resources and teaching time used up and time and resources remaining is 
incorporated. Thus the ISP process that took place in Spring 2021, with 
individual follow-up conversations between the candidate and the PhD 
Programme staff, should happen yearly (with more frequent updates for 
significant changes such as parental leave).  

 
6.2       Socialization into research traditions/cultures 

 
• Start at Master’s level (2nd Cycle) to increase the visibility and acceptance of 

the ongoing PhD research (3rd Cycle) at AHO and, more generally, put more 
emphasis within those courses of research-based practices. This will help to 
endorse research as a basic component of the students’ future professional 
practice. 

 
• Create more coherence and continuity between Master’s and PhD education, 

such as by considering how the content and structure of the taught component 
of the PhD Programme could be linked to the Master’s courses and vice versa.  

 
• Reduce the mandatory taught coursework in the PhD Programme since it is so 

large compared to that in other Norwegian universities. Such a reduction would 
then create space for other courses that are based on the research profiles of 
the various research groups/centres and that are more directly relevant to the 
subjects that PhD candidates are researching into. 

 
• Provide greater clarity about the optional forms of PhD output, in that AHO 

should state very clearly that the particular format adopted for a PhD thesis is 
entirely at the discretion of the individual candidate, in consultation with their 
supervisors. Thus, there is no preferred ‘ideal’ model among the three main 
options that are available – i.e. the ‘traditional’ entirely-written singular 
monograph; a series of 3-4 written essays published in academic journals; or a 
partly-written and partly-design/practice/work-based thesis. 

 
 

6.3       Training in academic/professional rigour 
 

• Consolidate the PhD by Practice in the Institute of Architecture to give it a 
better foundation. Far more careful support and structuring is required to 
establish this new route of doctoral study, and to this effect, it is worth looking 
closely at how other institutions (like the Bartlett School of Architecture) built 
up their versions. In this sense, AHO seems to be currently pushing too far 
ahead too quickly, with insufficient control over the process. Instead, it should 
be creating a more focussed programme by only enrolling 3-to-4 carefully 
chosen and highly committed current staff members from the reformulated 
Institute of Architecture (i.e. not through the open-call recruitment method); 
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they will thus serve as the initial ‘guinea-pigs’ for the new route, thereby 
enabling the PhD by Practice to become entrenched more gradually and 
securely. 

 
• Clarify what one thinks is the expected word-length of a PhD thesis, and 

indeed reduce, if necessary, the permissible maximum length. 

 

6.4       Personal/professional agency and development  
 

• Provide greater clarity about supervisory workloads, both in establishing a 
more consistent policy as to which staff members are expected to tutor PhD 
theses (both written and practice components) with a clearly stated reason as 
to why they are being expected to do so and other staff are not, and in 
ensuring that the time that staff members spend on tutoring PhD students 
forms a distinct and important element when calculating their workload plans. 
If the hours used for PhD supervision were factored differently – i.e. moved 
from ‘research’ to ‘teaching’ – that would help to alleviate the current 
discrepancy and make the work of supervision more visible. 

 
• Introduce the mandatory use of supervision teams (rather than just an 

individual supervisor) to contribute more stability for PhD candidates and to 
build supervisory experience/capacity within AHO, since the second 
supervisors would gain experience in taking candidates through to completion 
before stepping into the lead supervisor role and further a sense of 
community.  

 
• Provide increased training in PhD supervision, since being a good researcher 

does not necessarily make one a good research supervisor nor does being a 
good teacher at Master’s level necessarily make one a good PhD supervisor. 
There should be an obligatory course (two days or more) in PhD supervision, 
tailored to AHO’s specific research environments, offered to faculty every 
other year. Furthermore, introducing a certain system of staff incentives could 
benefit the quality of PhD supervision. 

 
• Establish a platform for PhD supervisors where they can discuss any issue 

that they meet during supervision which lies outside the reach of the PhD 
handbook. This is especially needed because with interdisciplinary, multi-
stakeholder, team-based PhD supervision on the rise, new dilemmas are 
steadily emerging. 

 
 

6.5       Human interactions/relationships 
 

• Place greater focus on the inclusion and guidance of international PhD 
candidates before and upon their arrival in English. 

 
• Run a regular workshop/seminar series throughout the three years where all 

the PhD candidates can continue to meet.  
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_____________________  
Prof. Rob Bongaardt 
University of South-Eastern Norway 
External member 

• Establish, as part of this workshop/seminar series, a system of candidate-to-
candidate mentoring, with these being paired between years, different 
cultural/national backgrounds, etc. 

 
• Hold an Annual PhD Symposium/Conference to integrate the research culture 

across AHO and to increase the spread of knowledge being pursued in the 
candidates’ doctoral studies. This should consist of a cross-disciplinary in-
house annual symposium/conference with each PhD student presenting at one 
such event during their studies. External reviewers should be invited to take 
part in these annual symposium/conferences. 

 

7.0   The developmental seminar and further 
work 
A developmental seminar will be organized on 27th–28th October 2021 (hopefully in-person in 
Oslo or otherwise online) in which the external review committee will engage with the AHO 
faculty members and PhD Fellows to discusses their findings, views and recommendations, 
with the aim of defining the actions needed to ensure the future strength and sustainability of 
the PhD Programme. This developmental seminar will also consider how the programme 
supports the welfare of the body of doctoral candidates in terms of learning environment and 
future career path. 

This external review report will be submitted to the AHO Board in June 2021 and will be used 
in the following NOKUT evaluation of the PhD Programme.

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 

 
 
_____________________ 
Prof. Jessica Hemmings 
Gothenburg University 
External member  

 
 
_____________________ 
Maryia Rusak 
AHO  
Internal PhD candidate 
 

 

 
____________________ 
Prof. Murray Fraser 
The Bartlett School of Architecture, 
UCL  
External member 
 

 
____________________ 
Ingrid Halland 
AHO 
Internal coordinator 
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Notice of meeting in the  

Research Committee (Forskningsutvalget) 
  

 

Date: 
    

22 September 2021 
  Time:: 11.00 – 13.00 
  Place: AHO Board Room  
  Summoned : Victor Plahte Tschudi, Lise Amy Hansen, Tim Anstey, Peter Hemmersam, Matthew Dalziel, Josina Vink,  

 
Notice of  absent:  Ole Gustavsen 

  Head of meeting:  Lise Amy Hansen  
  Secretary: Reier Møll Schoder, Frida McIntosh 
  Copy: Randi Stene, Ulrika Herlofsen 

 
 
 

NR AGENDA                                       
  
81/21 Approval of agenda  

  
Attachment: 
Agenda 22.09.2021 
 
Resolution: 
Agenda 22..09.2021 approved  
 
Potential partiality in cases on the agenda 
 

82/21 Approval of minutes  
 
Attachments: 
Minutes from meeting 18.08.2021 
 
Resolution: 
Minutes from meeting 18.08.2021 approved 
 
 
 
INFORMATION / DISCUSSION CASES  

 
83/21 
 
 
 
 
 
 
 

 
Information from Vice – Rector  
In each FU meeting vice-rector for research will inform FU on issues relevant for the committee 
 

1. New guidelines for application for external funds, draft online.  Presentation in the 
meeting.  

2. Research days 2022, 24-25 March is suggested 
a. We ask all members before the meeting to check if they are available these 

dates and also check for conflicting conferences or other  
3. In October we plan on having a focus on the NFR application process and we want to 

invite an experienced researcher with track record in granted application to give tips & 
techniques or hold a Q&A session. Suggestions from FU are very welcome. 

4. Research communication at AHO - initiatives to make the school more visible  
5. Deciding on an SFU application for 2022 as unlikely - discussion on how AHO in a long 

term perspective may develop a research focus on our own pedagogy across AHO 
6. Forskerforbundet inviterer til forskningspolitisk seminar 2021 Tirsdag 9. november 2021 

kl. 10.00–14.45. Påmeldingsskjema finner du her. 
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84/21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
85/21 

Information from the PhD Programme  

- A suggestion for a PhD Programme Board is developed by a group of Tim, Lise, Research 
administration and Ulrika. A final draft is presented to FU for discussion.  

- A revised action plan is made by the Ph.d.-programme following the external evaluation 
and the research supervision seminar.  

- Update from the research supervision seminar  

 
PhD positions 2022 – Framework discussion  
As described in a mail sent out in August (attached) FU will redesign the application process for 
PhD positions 2022 based on the experiences last year.  
 
Vice-rector and research administration suggests the following process and guidelines for the 
application process: 
 
All three institutes are invited to send in one or more suggestions for PhD fellow positions for 
2022. In this invitation two or three of last years announcements are attached as information 
and inspiration.  
 
What the institutes are asked to deliver:  

1. An announcement that describes the position, the theme the candidate are supposed 
to work in or research and what kind of qualifications you look for in the candidate 
(similar to the text in a final advertised call) 

2. A separate letter from the institute with a strategic and professional anchoring of the 
position. One letter per position that is proposed from the institute. The institutes may 
rank the suggestions they send in, but will not be required to do so.  

 

 
How the positions are evaluated  

1. Strategic anchoring at the institute and the school 
2. The quality of the announcement (faglig kvalitet). FU need to discuss in the meeting 

what this in practice is in the meeting.  
3. Supervision capacity at the institute and the school 

 
The full announcement should be sent to research administration and vice rector by the end of 
Monday 1 November. FU will evaluate which proposals are to be funded in the FU meeting 10 
November. FU should discuss how and if the heads of institute should be invited to the decision 
making and how FU can contribute to a school wide strategic discussion on the use of these 
fully funded PhD positions.  
 
RESOLUTION CASES 

 
 
86/21 

 

Reader report Qing Cao 

Professor Weijen Wang has handed in his reader report assessing Qing Caos PhD thesis. Cao and 
his supervisor Karl Otto Ellefsen have responded to the report.  
 
Resolution:  
FU take cognizance of the reader report and the response from the candidate.  

  

87/21 
 
 
 
 
 
 

Appointment of adjudication committee Qing Cao  
 
Supervisor Karl Otto Ellefsen has applied to FU to appoint the following adjudication committee 
to assess Qing Caos thesis:  
 

• Cecilie Andersson, Bergen Arkitektskole  
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 • Dr Yu L, Executive Director / Chief Designer in A&S International Architectural Design 
and Consulting Co., Ltd. 

• Christian Hermansen, emeritus AHO. (Not mentioned in the application, will be 
presented in the meeting) 

 
Resolution:  
FU appoints the suggested adjudication committee to assess Qing Caos PhD thesis.  
 

88/21 Reader report Yue Zou 
Professor Kristina Lindström has handed in her reader report assessing Yue Zous PhD thesis. Zou 
has responded to the report in collaboration with his supervisor Andrew Morrison.  
 
Resolution:  
FU take cognizance of the reader report and the response from the candidate. 
 

89/21 Appointment of adjudication committee Morgan Ip  
The supervisors of Morgan Ip (Aileen A. Espíritu and Peter Hemmersam) asks FU to appoint the 
following committee:  
 

• Heather N. Nicol, PhD, Director of the School for the Study of Canada and Professor in 
the School of the Environment at Trent University, Canada 

• Jérémie McGowan, PhD, Verksmester, The Arctic University Museum of Norway and 
Academy of Fine Arts, Tromsø. 

• Einar Sneve Martinussen, PhD, Associate Professor, AHO (Coordinator). 
 
Resolution:  
FU appoints the suggested adjudication committee to assess Morgan Ips PhD thesis.  
 

  

 Any Other business  

 
               Lise Amy Hansen    Reier Møll Schoder   
               Head of FU     Secretary  
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Notice of meeting in the  

Research Committee (Forskningsutvalget) 
  
 

Date: 
    

18 August 2021 
  Time:: 13.00 – 15.30 
  Place: AHO / Zoom 
  Summoned : Victor Plahte Tschudi, Lise Amy Hansen, Tim Anstey, Peter Hemmersam, Matthew 

Dalziel, Josina Vink  
Notice of  absent:   

  Head of meeting:  Lise Amy Hansen  
  Secretary: Reier Møll Schoder, Frida McIntosh 
  Copy: Randi Stene, Ulrika Herlofsen 

 
 
 

NR AGENDA                                       
  
73/21 Approval of agenda  

  
Resolution: 
Agenda 18.08.2021 approved  
 
Potential partiality in cases on the agenda 
 

74/21 Approval of minutes  
 
Resolution: 
Minutes from meeting 23.06.2021 approved 
 
 
 
RESOLUTION CASES  

 
75/21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Final report from adjudication committee Ute Groba 
The adjudication committee assessing Ute Groba’s thesis, trial lecture and disputation has handed in their final 
report 
 
 Resolution: 
FU take cognizance of the report from the adjudication committee and ask rector to confer the degree of PhD to Ute 
Groba  

76/21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
77/21 

Adjudication committee’s report – Collins Makunda  

The committee assessing Collins Makunda’s doctoral dissertation, have handed in their report. They approve the 
thesis to proceed to a public viva, and the defence date is set to September 24th.  

Resolution  

FU take cognizance of the report from the adjudication committee. 

 
 
 

Adjudication committee’s report – Lisbeth Funck  

The committee assessing Lisbeth Funck’s doctoral dissertation, have handed in their report. They ask the 
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candidate to revise the thesis, the candidate is instructed on what she is expected to develop. Funck has asked for 
6 months to be able to do the revisions due to teaching commitments at AHO.  

Resolution  

FU approve the conclusion in the report from the adjudication committee and will ask the candidate to revise her 
thesis in three months. FU  asks the candidate to submit the revised thesis before 20.11.21 

 
 
78/21 

 

Adjudication committee’s report – Anne Kristine Kronborg  

The committee assessing Anne Kristine Krinborgs’s doctoral dissertation, have handed in their report. They ask 
the candidate to revise the thesis, the candidate is instructed on what she is expected to develop. The candidate 
has asked for 6 months to be able to do the revisions due to full time job.  

Resolution  

FU approve the conclusion in the report from the adjudication committee and will ask the candidate to revise her 
thesis in six months.. FU asks the candidate to submit the revised thesis before 20.02.22 

  

79/21 
 
 
 
 
 
 
 
 
80/21 

Reader report Morgan Alexander lp 
Dr, Sarah Bonnmaison has submitted her reader report assessing Morgan Alexander Ip’s PhD thesis. Ip’s and his 
supervisor has responded to the report.  
 
Resolution: 
FU take cognizance of the report from the reader and the candidate/supervisor 
 
 
 
Appointment of co-supervisor for Mariya Rusak 
Supervisor Mari Hvattum has applied FU to appoint Professor Kenny Cupers to be the co-suervisor for Mariya 
Rusaks PhD thesis. T 
 
Professor Kenny Cupers, Professor of Architectural History and Urban Studies, Head of Urban 
Studies/Department of Social Sciences 
 
Resolution 
FU appoints Kenny Cipers as co-supervisor for Mayia Rusak 
 
 

  

 Any Other business  

 
               Lise Amy Hansen    Reier Møll Schoder   
               Head of FU     Secretary 
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Vedlagt årsplan for styrets arbeid 2021-2022. 
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Vedlegg:  Årsplan for styrets arbeid 2021-2022 
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Årsplan for styrets arbeid 2021-2022 

Det legges frem en årsplan for styrets strategiske saker på hvert 
styremøte. Planen er rullerende og det tas forbehold om at saker 
kan komme til, flyttes, slås sammen eller endre tittel. 
 
Faste saker hvert møte: 
Referater: 
Studieutvalg 
Forskningsutvalg 
Rektors rapport 
SAHOs rapport 
Regnskap 
 
 
 
Onsdag 15. desember 
Vedtak budsjett 2022 
Planer for 2022 
Evalueringsrapport – programevaluering 
Endelig plan midlertidighet 
Bemanningsplan for opptrapping av design 
Rapport fra arbeidsgruppe som jobber med studenttilbakemeldinger 
Handlingsplan 2021-2025 – vedtak 
Handlingsplan om forskning 
Meritteringsordning 
Organisering av etter- og videreutdanning 
Instituttleder – kunngjøringstekst 
Rekruttering prorektor og viserektor 
Funksjonsbeskrivelse faggruppeleder 
 
Onsdag 19. januar (digitalt) 

Ansettelse av rektor - søkeliste 

 
Onsdag 9. mars 
Årsregnskap 2021 
Årsrapport 2021-2022 
Årsrapport fra AMU 
Årsrapport fra ansettelsesutvalg 
Årsrapport fra likestilling- og mangfoldutvalget 
Årsrapport om informasjonssikkerhet 
Tildelingsbrev 2022 
Rektoransettelse – ansettelse 
Instituttledere - ansettelser 
 
 
Ekstra møte hvis behov: 
Onsdag 30. mars 
 
Onsdag 27. april  
(seminar 26-27. april) 
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Kvalitetssikring internasjonalt samarbeid 
 
 
 
Onsdag 15. juni 
Revisjonsberetning fra Riksrevisjonen 
Etatsstyring
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Saker til eventuelt. 

Dato 27.10.2021 
Saksbehandler Lise-Marie Korneliussen 
Arkivnummer 21/00760-1  
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