
Åpen dag på AHO
Torsdag 12. mars 2015 / /  Kl. 10–14

Velkommen til 

Åpen dag på AHO
Torsdag 5. mars 2020

Spørsmål? 

Lurer du på noe om studieprogrammene eller om opptak?

Skriv til e-post: studieinfo@aho.no

          

          /arkitekturogdesign

         

          @aho_architecture_design

  

          Vil du vite mer om AHOs studier? Registrer deg på  

          aho.no og få informasjon om opptak og studier på mail.



OPPTAK TIL AHO 
Opptak til 1. år har søknadsfrist 15. april (Samordna opptak).

AHO tar opp 60 studenter til master i arkitektur, 30 studenter til master i 

design og 20 studenter til master i landskapsarkitektur. For å bli student 

ved AHO må du gjennom en søknadsprosess som består av tre steg:

PROGRAM

Omvisninger – Oppmøte ved biblioteket

Kl. 10.00 + hver halvtime frem til 14.00

Presentasjoner i A2 (Sverre Fehn Auditorium)

10:30: AHO-studiene, studiemiljøet, opptakskrav etc. 

11:00: Design
11:30: Landskapsarkitektur
12:00: Arkitektur

13:00: AHO-studiene, studiemiljøet, opptakskrav, etc. 

Utstillinger i hele 1. etasje
Studentprosjekter fra ulike klasser og fagretninger innen arkitektur, 

design og landskapsarkitektur, blant annet arkitekturmodeller, 3D, 

interaktivt design, frihåndstegning og virtual reality. 

Opptaksprøver
I kantinen kan du øve deg på opptaksprøver med AHO-studenter.

Servering 
I kantinen er det gratis boller og kaffe!

Studieinformasjon 
Har du spørsmål om studieprogrammene, søking eller opptak? 

Besøk AHOs studieinformasjon, der ansatte og studenter står klare til å svare 

på spørsmål hele dagen.

SAMORDNA OPPTAK

Først må du søke gjennom Samordna opptak. Fris-
ten for å søke er 15. april. Når du har søkt og mot-
tatt ditt søkernummer kan du registrere deg i vår 
innleveringsportal og laste opp hjemmeoppgaven.

OPPTAKSPRØVE 1

Oppgaven og informasjon om innlevering publiseres 
på aho.no den 1. april. Du kan arbeide med opp-
gaven før du har søkt Samordna opptak, men du  
må ha mottatt søkernummeret dit for å laste den opp.

OPPTAKSPRØVE 2

Om du går videre vil du bli invitert til opptaksprøve 2 
som holdes på AHO den 20. og 21. juni. 

Opptaksprøve 1 er ikke poenggivende, men den kvalifiserer til opptaksprøve 2.   

Oppgavene blir gjennomgått av AHOs opptakskomité. Prøvene vurderes etter 

kreativitet, teknisk dyktighet og oppfinnsomhet. Søkere som ikke går videre fra 

opptaksprøve 1 får beskjed i månedskiftet mai/juni, mens de som går videre får 

invitasjon til opptaksprøve 2. 
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