
  

 

fo
to

: D
ag

fin
n 

Sa
ge

n 

 

 

Årsrapport for studiekvalitet 
2021 - 2022 



   
 

   
 

 

1 

 

Innholdsfortegnelse 

1. Innledning ............................................................................................................................................. 2 

2. Covid-19 ................................................................................................................................................ 2 

3. Utdanningskvalitet ved AHO .................................................................................................................. 3 

4. Inntakskvalitet ....................................................................................................................................... 4 
Opptak til første år – Samordna opptak ............................................................................................................. 4 

Opptaksprøven - Historikk og endringer for opptaket 2022 .......................................................................... 4 
Søkertall ......................................................................................................................................................... 5 
Rekrutteringskampanjen 2022 ...................................................................................................................... 7 
Kampanjetiltak for økt mangfold ................................................................................................................... 7 
Geografisk fordeling og mangfold ................................................................................................................. 8 
Oppfølging av søkere ..................................................................................................................................... 8 
Opptaksprøvene og opptakstall ................................................................................................................... 10 
Oppsummering fra leder for opptakskomiteen ........................................................................................... 11 

5. Programdesign .................................................................................................................................... 12 

6. Resultatkvalitet ................................................................................................................................... 22 

7. Internasjonalisering ............................................................................................................................. 24 
Inn- og utreisende studenter ....................................................................................................................... 25 

8. Relevans .............................................................................................................................................. 27 

9. Ph.d.-programmet ............................................................................................................................... 29 

10. Erfaringsbaserte masterstudier/videreutdanning ............................................................................ 33 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

 

2 

 

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. 
 
AHO har det siste studieåret vært preget av Covid19-pandemien, og årets rapport vil berøre 
deler av de tiltak som ble iverksatt for å bibeholde god studiekvalitet i alle våre programmer. 
 
Pandemien var utfordrende for en høyskole som AHO, men kreativitet og nytenking rundt 
pedagogikk og gjennomføring av våre kurs har sikret god kvalitet i hele perioden. Høyskolen 
har også fått utfordret noen av sine kvalitetsparametre, eksempelvis ved at opptaket ble 
digitalisert og noen mange fikk endret vurderingsform som unntak, i perioden. Mange store 
studentprosjekter er igangsatt for å sikre godt læringsmiljø og god studiekvalitet for våre 
studenter både under pandemien, men ikke minst etter tilbakeføring til en mer normal 
studiehverdag. 
 
Faglig omorganisering i form av sammenslåing av institutter, nye roller på instituttene samt 
nedleggelse av undervisningsutvalget er viktige deler av AHOs kvalitetssikringssystem. 
Arbeidet med å justere og revidere kvalitetssikringssystemet er ikke direkte omtalt i 
rapporten, men er et arbeid som pågår på institusjonen og kommer til å fortsette i 
studieåret 2022/23. Dette arbeidet vil bli mer synliggjort i studiekvalitetsrapporten for 
2022/23. 
 

2. Covid-19 
 
Covid-19 og tilhørende restriksjoner preget også studieåret 2021/2022 selv om tiltakene ikke 
var like omfattende og inngripende som i foregående studieår. Planer for undervisning ble 
lagt med utgangspunkt i tilstedeværelse, men med trygghet i en plan b for digital 
undervisning som nå var godt utprøvd. Midlertidig forskrift ble fortsatt benyttet for 
omgjøring av vurderingsformer til digital gjennomføring og det ble lagt føringer for å unngå 
studieturer ettersom regler for reiser stadig var i endring. 
  
Det var fysisk immatrikuleringsseremoni igjen høsten 2021, men denne ble holdt utendørs 
for å ikke komme i konflikt med krav om avstand og antall mennesker samlet og samtidig 
kunne samle alle førsteårsstudenter. Dette var vellykket. Undervisningen gikk stort sett som 
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normalt i høstsemesteret 2021 og helt normalt vårsemesteret 2022 – med unntak om at 
studieturer stadig var begrenset til innenlands. 
  
Også høsten 2021 var diplomgjennomføringen delvis digital. Utstillingen var digital, 
sensorene var dels tilreisende og deltok dels digitalt, men presentasjonene var lukket for 
publikum. Seremonier ble holdt tredelt for å ikke samle for mange mennesker. 
Vårsemesteret 2022 var alt som normalt igjen – med både modeller, fysiske utstillinger og 
åpne presentasjoner med tilstedeværende sensorer. Det var også felles diplomseremoni og 
fest for studentene som normalt. 
  
Vårsemesteret 2022 bar preg av «tilbake til normalen» med fysisk undervisning, full aktivitet 
på skolen, sosiale tiltak som ble iverksatt igjen og færre problemer knyttet til innreise for 
både ansatte og internasjonale studenter. Studentvelferdstiltak har vært et satsingsområde 
for særlig å fange opp og hjelpe de studentene som har slitt med ensomhet og vansker med 
gjennomføring tilbake til studiene.  
 

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. 
 
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. 
 
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 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. 

 

4. Inntakskvalitet 
 
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 i juli. Opptaket til etter- og videreutdanning samt ph.d. 
presenteres i egne kapitler. 
 
Ved søknad til AHO må søkerne til de 5 og 5,5-årige masterprogrammene levere 
opptaksprøve i tillegg til å oppfylle formelle krav. 
 
Etter søknadsfristen 20. april rapporterte Samordna opptak om en nedgang i antall søknader 
ved årets nasjonale opptak jevnt over alle universiteter og høgskoler i landet. Direktoratet 
for høyere utdanning og kompetanse pekte på flere årsaker til dette. Det ble blant annet 
rapportert at kullet som går ut av videregående skole er mindre og at under Covid-19 var det 
mange søkere på grunn av behov for omskolering. Som følge av at pandemien har avtatt 
viste Samordna opptak også til en økende interesse for utdanning i utlandet for opptaksåret 
2022. Tallene for 2022 ser ut til å ha stabilisert seg på et nivå som er sammenliknbart med 
det man så før Covid-19. I 2021 var søkertallene svært høye grunnet begrensede muligheter 
for å studere i utlandet og mindre interesse for å gå ut i arbeid.  
 
Opptaksprøven - Historikk og endringer for opptaket 2022 
 
Opptaket til grunnutdanningene ved AHO har lenge fulgt samme mønster. Tidligere har alle 
søkerne som har deltatt i opptaksprøven gjennomført en felles hjemmeoppgave: 
opptaksprøve 1. Deretter har de som blir funnet kvalifisert blitt invitert til en 
programspesifikk opptaksprøve 2 fysisk på AHO. De to siste årene har opptaksprøve 2 blitt 
avholdt digitalt på grunn av Covid-19. 
  
Søkermassen til AHO har økt jevnt i flere år, med en markant økning i 2020 og 2021. Når 
andelen søkere som leverer opptaksprøvene også har blitt høyere, har også arbeidsmengden 
for både administrativt og faglig personale økt de siste årene.  
   
Omleggingen til heldigitale opptaksprøver har vært positiv i den forstand at eventuelle 
geografiske og økonomiske hindringer for å delta er fjernet. AHO har lenge hatt som 
målsetting å tiltrekke seg søkere og studenter fra andre deler av landet. Digitale 
opptaksprøver vil være et godt tiltak for å nå dette målet. Vi hadde positive erfaringer med 
digitale opptaksprøver i 2020 og 2021. 
 
Selv om AHO lenge har toppet mange statistikker når det gjelder søkertall, har opptaket i 
flere år resultert i et begrenset geografisk område og demografisk utvalg. 
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Informasjonsenheten satte i gang et samarbeid med rekrutteringsselskapet Knowit før 
opptaket 2021, med formål om at AHO skal kunne trekke til seg nye søkergrupper og søkere 
fra større deler av landet. Opptakskontoret og informasjonsenheten ved AHO har derfor 
også iverksatt tiltak for at kampanjen som settes i gang for å trekke til oss nye grupper også 
synes i opptaksprøvene og blant søkerne. 
 
Etter opptaket i 2021 sendte seksjon for Utdanning, forskning og formidling et notat til 
Prorektor og leder for opptakskomiteen om å se på mulighetene for å omstrukturere 
opptaksprøvene. Notatet var forankret i målet AHO satte seg i studiekvalitetsrapporten 
2021/2022 for opptak; Sette i gang arbeidet med å forenkle opptaksprosessen, samt innføre 
flere digitale systemer.  
 
Med bakgrunn i notatet fikk opptakskomiteen mandat for å undersøke: 

• Hvorvidt man kunne få like god eller bedre kvalitet på opptaket ved å gå fra to 
opptaksprøver til én.   

• Om man burde fortsette med heldigitale prøver etter pandemien.   
• Utarbeide tydeligere kriterier for evaluering.  

 
Opptakskomiteen fikk godkjent av Prorektor og programstyrene for de respektive 
studieprogrammene å endre strukturen for opptaksprøvene, med utgangspunkt i punktene 
over. 
 
I tillegg til dette inngikk også opptakskontoret samarbeid med IKT-avdelingen på AHO for 
utvikling og bruk av et nytt innlevering- og vurderingssystem for opptaksprøvene. Målet var 
å styrke digitaliseringen av opptaket og kvalitetssikre vurderingen av opptaksprøvene. 
 
Søkertall 
 
Tabellene under viser søkertall fra Samordna opptak og FS-rapport over søkere og 
førsteprioritetssøkere fra de tre siste årene: 
 

Antall søknader/søkere 2020 2021 2022 Endring fra 2021 
til 2022 

Master i arkitektur 2083 2400 2096 -12,67 % 
Master i design 982 1152 984 -14,58 % 
Master i landskapsarkitektur 728 862 670 -18,68 % 
Totalt unike søkere AHO 2511 2882 2536 -22,27 % 
Totalt antall søknader 3793 4414 3750 -15,04 % 

Tabell 4.1. Oversikt over totalt antall søknader og unike søkere i perioden 2020-2022.  
Hentet fra FS-rapport 101.001 og Samordna opptak. 
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Førsteprioritet alle søkere  2020 2021 2022 Endring fra 
2021 til 2022 

Master i arkitektur  867  974  1014 4,11 % 
Master i design  187  220  186 -15,45 % 
Master i landskapsarkitektur  63  96  70 -27,08 % 
Totalt  1117  1290  1270 -1,55 % 
Andel førstepri. av alle unike 
søkere 44,48% 44,48% 33,87% -23,85 % 

Tabell 4.2. Oversikt over andelen førsteprioritetssøkere til AHO i perioden 2020-2022.  
Hentet fra FS-rapport 101.001 og Samordna opptak. 
 
Tabell 1 viser at alle AHOs integrerte masterprogrammer hadde en nedgang i søkertall 
sammenlignet med fjoråret. Dette var forventet på bakgrunn av de rapporterte tendensene i 
hele landet fra Samordna opptak. Sammenligner vi tabell 1 med 2020 er det marginal 
forandring i antall søkere, med unntak av master i arkitektur som har økt. 
 
I tabell 2 ser vi en nedgang i antall førsteprioriterte søknader. Master i arkitektur er den 
eneste studieretningen med en økning fra fjoråret for antall førsteprioritetssøkere.  
Alle som fikk studieplass ved master i arkitektur hadde det som førsteprioritet, slik man kan 
se i tabell 3: 
 

Førsteprioritetssøkere møtt  2020  2021  2022 

Master i arkitektur  64  59  60 
Master i design  41  42  39 
Master i landskapsarkitektur 13  15  10 

Tabell 4.3. Antall studenter med AHO som førsteprioritet og som møtte ved studiestart. Hentet fra FS-rapport 192.002. 
 
Det ble disponert 60 studieplasser til master i arkitektur, 60 studieplasser til master i design 
og 25 til master i landskapsarkitektur. Alle disse plassene ble fylt i 2022.  
 
Førsteprioritetssøkere med registrert oppmøtestatus er stabilt høy på master i arkitektur. 
Fra august 2020 økte studieplassene på master i design fra 30 til 60 plasser. Vi ser at de tre 
siste årene har omlag 2 av 3 studenter som møtte til studiestart vært førsteprioritetssøkere. 
Det er noe nedgang i førsteprioritetssøkere som har møtt ved studiestart. 
 
Generelt ser vi at antall førsteprioriterte søknader har sunket (tabell 2). Det kan ha flere 
årsaker. Søkerne har mulighet til å endre sin prioritering helt frem til 1. juli. I fjor fikk søkerne 
poengsummen fra opptaksprøven tilsendt etter omprioriteringsfristen, men i år fikk de den 
noen dager før. Dette var et mål for å sikre at søkerne har mulighet til å vurdere mulighetene 
sine for opptak til AHO på lik linje med andre studiesteder. Poengsummen de har fått på 
opptaksprøven kan påvirke hvilken studieretning de ønsker å plassere på sin førsteprioritet.  
 
Gjennom arbeidet med mangfold og rekruttering har AHO også arbeidet med å bevisstgjøre 
søkerne om at man må levere opptaksprøve for å være kvalifisert. Dersom søkerne ikke er 
klar over dette før de søker, og dermed ender med å ikke levere opptaksprøven, vil de heller 
ikke prioritere AHOs studieretninger like høyt. 
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Rekrutteringskampanjen 2022 

 
I forbindelse med målsettingen om å øke mangfoldet på AHO, ble rekrutteringsåret 
2021/2022 viet til å tilrettelegge AHOs kanaler for digital rekruttering.  Høgskolens digitale 
tilstedeværelse og kommunikasjonsevne er essensiell hvis skolen ønsker å nå flere utenfor 
dens umiddelbare fysiske rekkevidde. I 2020 og 2021 var dette også helt nødvendig grunnet 
pandemisituasjonen. 
 
2022 er det andre året konsulentfirmaet Knowit og AHOs Informasjonsenhet har 
samarbeidet om studentrekrutteringen. Med det digitale grunnlaget som ble lagt i 2021, var 
det rom for å utarbeide nye tiltak i 2022. AHO og Knowit utviklet en kampanjetekst med 
tilhørende tagline, som det er mulig å bygge ulike typer innhold rundt i flere år fremover. 
Budskapet kommuniserer at AHO ønsker et mangfold av ulike erfaringer og egenskaper blant 
sine studenter. Dette for å avkrefte myten om at skolen ser etter helt bestemte ferdigheter 
når opptaksprøver vurderes, og med dette invitere og motivere flere typer mennesker med 
ulik bakgrunn til å søke. 
 
Kampanjetiltak for økt mangfold 
 
Inntrykket er at nettverk er en viktig nøkkel for mange som blir tilbudt studieplass ved AHO. 
Kjennskapen til AHO kommer gjerne via familie, venner eller studierådgivere med tilknytning 
til skolens fagområder. Søkere fra denne gruppen har derfor en fordel som potensielle 
søkere utenfor denne gruppen ikke har. Hvis AHO ønsker større mangfold, er det strategisk 
av skolen å gjøre en innsats for å selv være nettverket til søkerne vi ønsker flere av. 
 
Eksempler på strategiske kampanjetiltak som støtter dette argumentet er tips til 
opptaksprøven, råd fra AHO-studenter i sosiale medier, fysisk og digital åpen dag og besøk 
av videregående skoler i områder hvor AHO er lite synlige. Knowit bistod med oppsett av 
målgruppe og geografisk plassering av kampanjefilmen i sosiale medier. Alle kampanjetiltak 
er utviklet i tråd med budskapet i kampanjeteksten. 
 
Til sammen bidrar disse tiltakene til at mangfoldet i søkergruppen får tilgang på samme 
informasjon og hjelpeverktøy som øvrige søkere. Målet er at alle skal ha tilnærmet samme 
utgangspunkt for å både kunne forstå opptaket og lykkes med sin opptaksprøve. 
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Geografisk fordeling og mangfold 
 

 
Figur 4.1: Geografiske inndelinger etter landsdel av antallet søkere totalt for opptaket 2022. Kilde: FS-rapport 192.002. 
 
Av figur 1 ser vi at selv om søkertallet fra Østlandet er større enn ved andre landsleder, er 
det mange søkere fra resten av landet også. Analysene til Knowit er basert på postnummer 
søkerne er registrert på fra opprinnelige fylke (altså ikke bostedsadresse). 
 
Knowit har sammenlignet søkernes postnummere med fjorårets søkere, og kom frem til 
følgende nøkkelpunkter: 

• Årets søkermasse hadde en forbedret fordeling mellom Oslo by og resten av Norge.  
• Hoveddelen av søkerne er fortsatt fra urbane deler av Norge, men ‘Oslofenomenet’ 

er i år begrenset, sammenlignet med tidligere år.  
• Andelen søkere fra Oslo vest har krympet betraktelig.  
• Søkermassen fra Oslo øst og resten av Norge har også minket i 2022, men ikke i like 

stor grad. 
 
Oppfølging av søkere 
 
I 2021 samarbeidet opptakskontoret og informasjonsenheten om å utarbeide en 
kommunikasjonsplan for å holde søkerne orientert om opptaksprosessen og for å ivareta 
søkernes interesse for å gjennomføre opptaket.  
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Kampanjetiltakene i informasjonsenhetens rekrutteringsarbeid er trukket inn i oppfølgingen 
av søkerne. Hovedmålet har vært å ufarliggjøre opptaksprøvene, samt gi alle søkerne samme 
muligheter for å kunne gjennomføre opptaksprøven uavhengig av bakgrunn eller bosted. 
 

 
Figur 4.2 og 4.3: Geografiske inndelinger etter landsdel og fylke av antallet studenter som møtte ved studiestart 2022. 
Tallene er antall studenter. Kilde: FS-rapport 192.002. 
 
Ved figur 2 og 3 ser vi fordelingen av antall studenter som møtte ved studiestart høsten 
2022. Representasjonen fra Oslo er sterk, og i følge analysene til Knowit er ikke fordelingen 
mellom søkere fra Oslo vest og øst endret markant ved opptak. 
 
Vi ser noe spredning i geografisk tilhørighet utenfor Oslo, og enkelte fylker er sterkere 
representert enn i fjor. Vi sliter imidlertid fremdeles med å holde på søkerne fra hele landet 
gjennom opptaksprosessen 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 118 av totalt 146 studenter (Figur 2). AHO bør videreutvikle og videreføre bevisst 
strategi for å rekruttere fra flere deler av landet. 
 

Andel kvinner møtt  2019  2020  2021  2022 
Master i arkitektur  33 33 41  35 av 61 
Master i design  23 39 39  30 av 60 
Master i landskapsarkitektur 12 18 18 20 av 25 

Tabell 4.4. Oversikt over kjønnsfordeling på masterprogrammene i perioden 2018- 2021. Hentet fra FS-rapport 192.002 
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Tabell 4 viser at den økte kvinneandelen på arkitektur i fjor har sunket noe. Ved master i 
landskapsarkitektur overbooket vi med 5 studenter, men 20 av studentene er kvinner. De 
siste tre årene har kvinner vært svært sterkt representert på master i landskapsarkitektur, og 
at vi sliter med å rekruttere menn til dette studieprogrammet. Dette er noe vi må undersøke 
nærmere og ta med i rekrutteringsarbeidet for opptaket 2023. 
 
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. 
 
Ved årets opptak utviklet opptakskontoret og IKT-avdelingen ved AHO et nytt system for 
innlevering og vurdering av opptaksprøvene. I samarbeid med Moodle, som også står for 
den digitale læringsplattformen AHO bruker, ble det nye systemet utviklet som et 
administrativt arbeidsverktøy, og for å kvalitetssikre vurderingene av opptaksprøvene. 
Prosjektet med portalen har vært en suksess, og opptakskomiteen har meldt om at det har 
vært store forbedringer med tanke på arbeidsmengde og tid. 
 

Innleveringer av 
opptaksprøven 2020 2021 2020 

Prosentvis 
endring fra 

2021 til 2022 

Andel søkere som leverte 
opptaksprøve 

Master i arkitektur  955  1068  737 -30,99 % 35,16 % 
Master i design  512  601  238 -60,40 % 24,19 % 
Master i 
landskapsarkitektur  435  504  191 -62,10 % 28,51 % 

Andel innleveringer av 
totalt antall søkere  40.86%  40,25%  30,74% -23,63 %  

Tabell 4.5. Viser antall innleverte opptaksprøve 1 fra tidligere år, sammenlignet med innleveringer av opptaksprøven i år. 
Tall hentet fra interne arbeidsdokumenter. 
 
I tabellen har vi valgt å sammenligne årets opptaksprøve med antall innleveringer til 
opptaksprøve 1 tidligere år, selv om opptaksprøve 1 var felles for alle studieprogram 
tidligere. Det er altså ikke helt representativt dersom ikke alle har vært like motiverte for alle 
studieprogram de har søkt tidligere. 
 
Andelen søkere som leverer inn opptaksprøve 1 har ligget ganske jevnt på 30-35% de siste 
årene før 2020 (ifølge tidligere studiekvalitetsrapporter). Vi fikk et hopp under opptaket i 
2020 og 2021 da andelen steg til 40%. At vi nå er tilbake på 30%, til tross for de store 
endringene ved opptaket, og at sammenligningsgrunnlaget ikke er helt representativt, er 
gledelig. Med det nye systemet for innlevering og vurdering av opptaksprøvene er dette mye 
mer overkommelig enn tidligere år for administrasjonen og opptakskomiteen, og sikrer at 
den stadig økende søkermassen vil bli vurdert med nok tid og korrekt. 
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Vi ser av andelen av søkerne våre som leverer opptaksprøve at det er relativt jevnt mellom 
studieprogrammene. Likevel er det et mål for AHO at antall søkere til Samordna opptak skal 
samsvare mer med antall innleverte opptaksprøver, fordi de som leverer opptaksprøven som 
er reelle søkere i opptaksprosessen. 
 
Oppsummering fra leder for opptakskomiteen 
 
På bakgrunn av behovet for endringer i strukturen for opptaksprøvene, gjennomførte AHO 
én separat opptaksprøve for hver av de tre studieretningene som undervises på AHO. Hver 
prøve foregikk over fem dager, og de ble lagt til forskjellige tidsrom, slik at det kunne være 
mulig for søkerne å utføre prøvene for flere studieretninger.  
 
Overgangen til én fagspesifikk prøve gav AHO mulighet for å gjøre prøvene mer omfattende 
enn tidligere opptaksprøve 1. Komiteens leder mener dette er en positiv utvikling.  
Det er ikke krav om forkunnskaper innenfor de ulike fagretningene for å søke, og AHO 
ønsker søkere med et spenn av evner, bakgrunner og interessefelt. Hovedmålet med 
endringene av opptaksprøvene er å kunne bedømme hvilke søkere som er mest faglig egnet 
til studieprogrammene ved AHO. Ved å ha én mer omfattende prøve (gjerne med flere 
deloppgaver) med tidsbegrensning, opplevde komiteen at det var lettere å vurdere søkernes 
egnethet til studieprogrammene. 
 
Vi tok utgangspunkt i at hver prøve skulle foregå over en periode på fem dager, torsdag-
mandag. Prøvene ble lagt opp med forventet arbeidsmengde tilsvarende 2-3 arbeidsdager, 
så søkerne skulle ha mulighet til å disponere tiden selv også for andre aktiviteter. 
Datoene ble forsøkt lagt mest mulig hensiktsmessig ovenfor eksamener på videregående 
skole, samt opptaksprøver for andre, lignende utdanninger i Norge. 
 
Ved å gå over til tre separate fagspesifikke prøver, opplevde opptakskomiteen at prosessen 
med å utvikle opptaksprøvene ble mer fagorientert. En stor del av diskusjonene i komiteen 
har tidligere år gått på det tverrfaglige; mye tid går med til å finne oppgaver som fungerer 
som “kompromisser” mellom de forskjellige fagretningene. Dette har tidligere blitt reflektert 
i søkernes besvarelser, og vi har sett tydelige, negative tendenser med bakgrunn i dette:  
Den store overvekten av innsendte besvarelser er fra søkere som har søkt flere 
studieprogram ved AHO. Disse har en tendens til å bli veldig like, siden søkerne selv tydelig 
forsøker å favne alle fagretningene i samme besvarelse, for å styrke søknaden til alle 
studieprogrammene de har søkt. 
 
Å lage én opptaksprøve som representerer den faglige bredden innenfor ett enkelt institutt 
er allerede en utfordring. Opptaksprøven for Institutt for design skal allerede være en 
forhandling mellom tre ulike designdisipliner (tjenestedesign, industridesign og 
interaksjonsdesign). 
 
Når søkerne har forsøkt å favne flere fagretninger i samme besvarelse, blir ofte resultatet 
generelt i sitt kreative uttrykk, og det blir vanskelig å lage tydelige evalueringskriterier for 
oppgaven som reflekterer de individuelle studieprogrammene på AHO.  
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Ved årets opptaksprøver opplevde opptakskomiteen at spennet i besvarelser ble større, og 
innleveringene var tydeligere plassert innenfor hver sin fagretning. 
Det er viktig for opptakskomiteen at AHO har et fokus på mangfold i rekrutteringsarbeidet 
for at vi skal få bredere spenn i besvarelser. 
 
Endringene som har blitt gjort siden opptaket i 2020 har vært positive, og komiteens leder 
ønsker å fortsette med kun fagspesifikke prøver på bakgrunn av disse vurderingene. Særlig 
har det nye digitale systemet for innlevering og evaluering av prøver vært en stor forbedring. 
Vi ønsker å fortsette å være en del av videreutviklingen av vurderingsplattformen i det nye 
systemet, for å kvalitetssikre prosessen ytterligere. 
 
Mål fra 2021/2022 opptak 1. år 

• Sette i gang et arbeid for å forenkle opptaksprosessen, samt innføre flere digitale 
systemer i dette arbeidet 
o Opptakskomiteen og opptakskontoret utviklet tre fagspesifikke opptaksprøver i 

stedet for en felles og tre fagspesifikke.  
o IKT og opptakskontoret utviklet digitalt arbeidsverktøy for innlevering og 

vurdering av opptaksprøvene, i samarbeid med opptakskomiteen. 
• AHOs mangfoldsprosjekt igangsettes med ulike aktiviteter knyttet til rekruttering og 

kommunikasjon 
o Informasjonsenheten iverksatte strategiske tiltak for at alle søkere skal ha 

tilnærmet samme utgangspunkt for å forstå opptaket og lykkes med 
opptaksprøven.  

 
Mål for 2022/2023 opptak 1. år 

• Reformere og foreslå forbedringer av opptaksmodellen på AHO 
 

5. Programdesign 
 
Programdesign handler om hvordan studietilbudene er strukturert og bygget opp hver for 
seg og som en helhet. (...) 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. 
 
Programstyrene på AHO 
 
God programledelse er sentralt for å lykkes med gode studieprogram og godt 
programdesign. Ved AHO er det programstyrene som har det løpende faglige ansvar for å 
sikre at studieprogrammet organiseres og gjennomføres som et helhetlig studieprogram 
med høy faglig kvalitet. AHO opprettet det som da het programutvalgene i 2017 og de har 
utviklet seg i løpet av de årene de har eksistert. Høsten 2021 ble 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. I tillegg til å ha det 
overordnete ansvaret for utvikling og innholdet i studieprogrammene, har de også ansvaret 
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for kvalitetssikringen av programmene, saker knyttet til opptak og utveksling og drift at 
programmene. 
 
Programstyret på Institutt for arkitektur 
 
Programstyrer på Institutt for arkitektur fikk ny leder og flere nye medlemmer i august 2021 
og har i hele perioden vært preget av sammenslåingen av to institutter og etableringen av 
faggrupper og faggruppeledere. Programstyret har brukt mye tid på etablering av en felles 
forståelse av sine retningslinjer og arbeidsoppgaver. De viktigste sakene har vært arbeid med 
kurstilbudet på masternivå både på kort sikt og på lengre sikt. Det har vært diskusjoner 
rundt strukturen på masternivå, samt studieprogrammet som helhet. Programstyret hadde 
våren 2022 et seminar hvor temaet var arkitekturprogrammets helhetlige innhold, 
kontinuitet i utdanningen og samhandling på tvers av årene. Programstyret har også invitert 
henholdsvis opptakskomiteen, internasjonalt kontor og portfoliovurderingskomiteen 
(innpass til 4 år) inn i møter for å etablere ett tettere samarbeid på områdene opptak til 1 år, 
internasjonalisering og kvalitetssikring av utvekslingsavtaler og innpass. 
 
Programstyret på Institutt for design 
 
Programstyret jobber kontinuerlig med påfølgende semesters studieplan, som er være klar 
til midten av oktober/mars. Da skal alle kurs være på plass og godkjent av programstyret. 
Arbeidet starter i begynnelsen av semesteret og løpet utover. Til kurspresentasjonene i 
november/april skal alle kursbeskrivelser for masterkurs være klare og publisert på 
nettsiden. Instituttet kjører faste masterkurs og stort sett også de samme fordypningskurs 
som går hvert semester, men programstyret bestemmer om justeringer skal gjøres alt etter 
lærerressurser og tilbakemeldinger i semesterevalueringer. De ser også på om det tilbys nok 
fordypningskurs etter antall forventede studenter. 
 
Høsten 2021 innførte design ny studieplan for grunnkursene, samtidig med at den gamle 
parallelt fases ut. Programstyret har brukt tid på å diskutere prinsipper for og formål med 
den nye planen og grovriss for innhold. Nytt i den nye planen er at noen av semestrene 
inneholder valgbare kurs på 4 studiepoeng, som studentene velger og planlegging av vårens 
kurs ble gjort på høsten. 
 
Programstyret på Institutt for urbanisme og landskap 
 
Hovedfokuset for programstyret på IMLA har vært å koordinere landskapsspesifikk kunnskap 
mellom de tre semestrene på masteren, samtidig som studiokurene skal være interessante 
for arkitektur- og designstudenter. Programstyret på IMLA har gjennom året også hatt fokus 
på et samarbeid med The European Master in Landscape Architecture (EMiLA) som er en 
europeisk fellesgrad mellom 5 landskapsarkitekturskoler i Europa. AHO vil blir den sjette og 
den eneste skandinaviske i dette produktive europeiske samarbeidet. Programstyret har 
evaluert kvaliteten på de deltakende institusjonene og har nylig bekreftet AHOs deltakelse. 
Arbeidet med partnerskap er nå i sluttfasen.  
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Programstyret har videre kommet frem til at fordypningskursene (6 ECTS) bør ha en 
mulighet for forskningsutvikling for lærerne som underviser dem. De vil derfor være nært 
knyttet til den enkelte lærers forskningsinteresser.  
  
 
Faggruppeledere 
 
I desember 2021 ble det vedtatt å utnevne faggruppeledere som skal ha det faglige ansvaret 
for en faggruppe. Dette ble gjort for å styrke det faglige innholdet og bidra til å sikre den 
enkelte ansattes faglig utvikling og trivsel på AHO. Faggruppeleder skal fungere som 
bindeledd mellom faggruppe og instituttleder, og skal samhandle med Instituttleder og med 
administrasjonens Institutt-team (HR, Studieadministrasjon og Økonomi). Faggruppeleder 
sitter i instituttets ledergruppe. Perioden for stillingen er to år av gangen, og omfatter inntil 
40 % som dekkes fra eksisterende stilling.  
 
Faggruppeleder skal ta del i å utvikle kursporteføljen til faggruppen, og påse at faggruppens 
kurs er bemannet på en god måte som benytter gruppens samlede fagkrefter optimalt. 
Semestervis skal vedkommende overlevere et oversiktlig forslag over faggruppens samlede 
kurs til instituttleder, og til endelig behandling i programstyret. Faggruppeleder utarbeider 
strategisk bemanningsplan for faggruppen, som underlag til instituttleder og 
prioriteringsdiskusjoner i programstyre. Den strategiske bemanningsplanleggingen skal 
synliggjøre gruppens fremtidige behov for ny kompetanse, og kapasitet til å nå sine 
langsiktige forskningsmål og gjennomføre sine kurs og undervisning. Vedkommende er 
videre ansvarlig for å iverksette programstyrevedtak i faggruppen. 
 
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 2021 og vår 2022 ble gjennomført på samme måte som 
studieåret 2020/2021 med en spørreundersøkelse bestående av 5 spørsmål om kursene, 
samt et fritekstfelt. 
 
Svarprosent og deltakelse på grunnutdanningen 2021/2022 
 

Semester Antall svar (ca. svarprosent i parentes)  
Høst 2021 237 (27 %) 
Vår 2022 234 (27 %) 

Tabell 5.1. Svarprosent og deltakelse på grunnutdanningen 2021/2022 
 
Antallet svar på undersøkelsen var svært likt for høst- og vårsemestrene 2021/2022. AHO 
har i overkant av 350 studenter på grunnivå som deltar på to til tre kurs hver. Dersom alle 
studentene hadde levert tilbakemelding på alle kurs de deltok på, hadde antall responser 
vært på over 871. Svarprosenten er litt lavere enn 2020/2021 (29 og 34 %). Til 
sammenlikning var svarprosenten høsten 2019 på 40 %. Trenden i antall svar er med andre 
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ord negativ, men fremdeles høyere enn den var ved gammel versjon av 
semesterevalueringene (ca. 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 grunnivå 
 
Den generelle tendensen fra alle studieprogrammer er at studentene ved AHO er tilfreds 
med undervisningen. På spørsmålet om det generelle inntrykket av høstsemesterets kurs 
svarer 150 av 223 (67,27 %) respondenter at det er svært eller ganske bra. På spørsmålet om 
hvorvidt faglig input har vært relevant og bygget opp under læringsmål svarer 152 stykker 
det samme. Like mange svarer at kursenes læringsutbytte har vært svært eller ganske bra, 
med en tydelig overvekt på de som synes det har vært svært bra. 133 (59,64 %) mener at 
veiledningen har stått svært eller ganske bra i forhold til det de ble forespeilet ved oppstart.  
 
På vårsemesteret var det 181 respondenter (77,08 %) som svarte at de satt igjen med et 
svært eller ganske bra inntrykk av kursene. 186 respondenter mente at faglig innputt var 
relevant og inspirerende. 151 (64,53 %) syntes veiledningen var svært eller ganske bra, mens 
158 (67,52 %) var svært eller ganske fornøyd med kursdesign og organisering. Hele 193 
(82,48 %) var svært eller ganske fornøyd med læringsutbytte.  
 
Fritekstsvarene viser at mange av studentene er svært fornøyd med det faglige innholdet, 
men misfornøyde med organisering og kommunikasjon rundt kursene.  Starten av 
vårsemesteret var preget av en utbredt grad av digital undervisning, men til tross for dette 
er det få av studentene som klager over dette. Tvert imot skriver de studentene som tar opp 
digital undervisning at dette har fungert svært godt, noe som tyder på at AHO har vært flinke 
til å tilrettelegge for denne formen for undervisning.  
 
Svarprosent og deltakelse på masternivå 2021/2022 
 

Semester Antall svar (ca. svarprosent i parentes)  
Høst 2021 193 (33 %) 
Vår 2022 115 (29 %) 

Tabell 5.2. Svarprosent og deltakelse på masternivå 2021/2022 
 
På masternivå er svarprosenten for høst- og vårsemestrene 2021/2022 høyere enn de var i 
2020/2021 (11,5 og 27,9 %). Det er rundt 300 aktive studenter på masternivå, og de deltar 
på to kurs hver. Om alle studenter hadde levert tilbakemelding på alle kurs de deltok på, 
skulle vi forvente rundt 579 svar totalt. Vi har de siste semestrene ligger på en svarprosent 
rundt 20 %, og vi kan sies å ha oppnådd målet fra fjorårets rapport om en svarprosent på 30 
%. I likhet med foregående år er det generelt flere svar på studiekursene enn 
fordypningskursene.  
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Tendenser i materialet på masternivå 
 
Den generelle tendensen på masternivå er at de er mer fornøyde enn på grunnkursene. Hele 
157 (81,35 %) respondenter på høstsemesteret svarer at de har et svært eller ganske godt 
inntrykk av kursene. 162 (83,94 %) mener faglig input er relevant og inspirerende, og 166 
(86,01 %) er svært eller ganske fornøyd med veiledningen. 139 (72,02 %) er svært eller 
ganske fornøyd med kursdesign or organisering av kursene, og 161 (83,42 %) er svært eller 
ganske fornøyd med læringsutbyttet.  
 
Den generelle tendensen på vårsemesteret er noe mer sammensatt. Mens 71 respondenter 
(61,74 %) har et svært eller ganske godt totalinntrykk av kursene, er 27 respondenter (23,48 
%) ikke fornøyd med kursene de tar. Hovedvekten av disse er misfornøyd med kursdesign og 
-organisering, der 33 (28,7 %) er misfornøyde. 72 (62,61 %) er svært eller ganske fornøyde. 
På de resterende parameterne er studentene generelt sett tilfredse. 84 (73,05 %) er svært 
eller ganske fornøyde med veiledningen, mens 86 (74,79 %) er svært eller ganske fornøyde 
med læringsutbyttet.  
 
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, og har ikke fått 
offentliggjort resultater på alle våre programmer. I 2021 fikk vi svar nok til å kunne hente ut 
et resultat. Det er særlig master i landskapsarkitektur som har få respondenter. For å få ut et 
resultat slo NOKUT sammen svar fra 2019 og 2020 for 2020-rapporten. I 2021 var det 
imidlertid nok respondenter til at svarene blir ansett som representative. 
 
I henhold til NOKUTs studiebarometer var AHOs studenter svært godt fornøyd i 2021. 
Sammenlignet med resten av landet bruker AHOs studenter mest tid på studiene og scorer 
høyere enn gjennomsnittet på tilfredshet. 
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Studiebarometeret totalt for AHO 2021 
 

 
Figur 5.1 og 5.2. Kilde: Studiebarometeret. 
 
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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Sammenlikning mellom liknende studier på AHO, NTNU og BAS 
 

 
Figur 5.3 og 5.4. Kilde: Studiebarometeret. 
 
Sammenlikning mellom liknende studier på AHO, NTNU og Oslo MET 
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Figur 5.5 og 5.6. Kilde: Studiebarometeret. 
 
Sammenlikning mellom liknende studier på AHO og NMBU 
 

 
Figur 5.7 og 5.8. Kilde: Studiebarometeret. 
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SHoT-undersøkelsen 
 
Studentenes helse- og triveselundersøkelse (ShoT) kartlegger studentenes helse og trivsel i 
bred forstand, med hovedvekt på psykososiale forhold. Undersøkelsen gjennomføres av 
Folkehelseinstituttet på oppdrag fra studentsamskipnadene SiO, Sammen og Sit. Dette er 
Norges største studentundersøkelse om temaet. ShoT undersøkelsen 2022 blir gjennomført 
mellom 8. februar - 13. mars 2022. 
 
Av undersøkelsen kan man lese at studentene føler seg godt mottatt på studiestedet. 
Deltakelse i fadderordning på skolen ligger over landsgjennomsnittet. Trivsel på studiet 
ligger også godt gjennom landsgjennomsnittet, med 10-13 prosentpoeng på alle tre 
institutter. Studentene på arkitektur er derimot mer misfornøyd med arbeidsmengden enn 
landet og AHO generelt. Ellers scorer AHO høyere enn landsgjennomsnittet på alle 
parametere. Studentene ved AHO bruker betydelig mye mer tid på studier enn landet 
generelt. Dette er spesielt merkbart på Institutt for Arkitektur.  
 
AHO sine studenter sliter økonomisk sett mer enn landsgjennomsnittet. AHO sin 
studiobaserte undervisning er tilnærmet fulltid (24 ECTS) i samsvar med europeiske 
standarder. Studiobasert undervisning krever et betydelig antall selvstendig studiotimer 
utenom undervisningstiden for å fullføre designoppgaver. Det er grunnregelen til 
studiobasert undervisning. Derfor anbefales det ikke å ha en deltidsjobb samtidig. Nylige 
undersøkelser til lærere og etablerte studenter bekrefter at tidligere studenter ikke fant jobb 
for å støtte studiene like mye som i dag. Studentene ved AHO er også mindre involvert i 
frivillig studentaktivitet enn andre studenter.  
 
I masteren er noen av studentene med de vanskeligste økonomiske forholdene 
internasjonale studenter fra utenfor EU som ikke får tillatelse til å jobbe. Hvis mange 
norske/EU-studenter forventer å studere arkitektur og landskapsarkitektur ved AHO, 
samtidig som de har deltidsjobb, kan det skyldes at intensiteten på den uavhengige 
studiotiden ved AHO allerede er for lav sammenlignet med tilsvarende institusjoner i 
utlandet. 
 
Studentvelferd 
 
Studieadministrasjonen har fra gjenåpning etter pandemi vår 2022 jobbet med 
studentvelferdstiltak gjennom et nyetablert studentteam. Formålet med studentteamet er 
at alle studenter skal bli sett, hørt og møtt på en god måte. 
  
Igangsatte tiltak for studenter: 

• Yoga – tilbud over 12 uker 
• Styrketrening for studenter og ansatte 
• Alkoholfrie månedlige arrangementer med kaffe, boller og en prat i puben (arrangert 

4 ganger vår 2022) 
• Bålpannefest  
• Vaffelprosjekt i samarbeid med SAHO – 1 gang/mnd. 
• Møter med fadderstyret, bevisstgjøring om, og oppfordring til noen alkoholfrie 

arrangementer i fadderuka 
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• Formidling av div. tilbud, SIO (Foreninger, kurs, helsetilbud)  
• Runder i pauser med smaltalk og utdeling av AHO godteri 
• Tilbud om veiledning og støttesamtaler  
• Stands med SIO helse og studentombudet 
• Planlegging av pilotprosjekt «god start» for førsteårsstudenter ved institutt for 

design. 
• Skogstur med grilling for internasjonale studenter på masternivå 

  
Planlagte tiltak høst 2022: 

• Markering av verdens helsedag 10. oktober med foredrag, stands og plakater samt 
bålpannefest 

• Studiokursbesøk med fokus på temaet "løft blikket" 
• Pilotprosjekt h.22 på institutt for design. Studentmentorordning. "God start" Mål om 

utrulling av prosjektet på hele skolen 
• Ukentlige stands ved inngangspartiet – «kom og spør» 
• Adventsmarkering med pepperkaker  
• Kaffe, boller og en prat fortsetter 

 
Måloppnåelse 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 

o Det gjenstår å få på plass et årshjul som kan benyttes av alle ansatte 
uavhengig av tilknytning på AHO. Det foreligger årshjul for de fleste prosesser 
i studieadministrasjonen og et overordnet årshjul for programstyret i hht til 
retningslinjene, og det arbeides med å sette disse sammen og koble til årshjul 
fra HR (ansettelsesprosesser mm.) og økonomi (budsjett- og 
rapporteringsprosesser mm.) 

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

o Ordningen med tillitsvalgtmøter begynner å bli godt etablert og referater fra 
møtene oversendes programstyrene for videre oppfølging i arbeidet med 
programdesign. 

 
Mål for 2022/2023 

• Operasjonalisere den faglige restruktureringen med tanke faggruppeleder, 
programstyrene og SU 

• Restrukturere AHO sine studieløp 
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6. Resultatkvalitet 
 
AHO bruker store 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. 
 
AHO har fått gode tilbakemeldinger gjennom sensorrapportene. Et gjennomgående tema er 
at studentene utviser god faglig tyngde og et bredt spekter av kreative prosjekter. De ser en 
tydelig forbedring fra foregående år, og påpeker at skolen «er tilbake i form» etter flere 
semestre med Covid-19. Dette gjelder både studentenes arbeid og skolens fokus på 
studiekvalitet. Gjennom rapportene har vi også fått gode og eksterne tilbakemeldinger på 
forbedringspotensial innenfor diplomgjennomgangene og undervisningen generelt.  
 
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 gjennomsnittlig poengproduksjon for alle aktive studenter. Ett år 
tilsvarer 60 studiepoeng. AHO har et svært høyt snitt sammenliknet med resten av sektoren, 
som i snitt produserte 42,92 studiepoeng per student i 2021.  
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Program  2017 2018 2019 2020 2021 

Master i arkitektur  54,32 53,71 54,08 56,46 54,14 
Master i design (5 år) 55,01 55,92 56,85 58,68 57,85 
Master i landskapsarkitektur (5 
år)  66,67 56,32 56,3 56,26 

Master i landskapsarkitektur (2 
år) 47,02 45,5 65,07 57,42 62,13 

Master i design (2 år) 61,29 54,43 57,72 57,44 67,02 
Gjennomsnitt 53,4 53,91 53,44 54,74 53,97 

Tabell 6.1. 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. Antall kvalifikasjoner i 2022 
forventes å ligge på ganske likt nivå som i 2021.  
 

Program  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Master i arkitektur  53 55 76 70 65 65 
Master i design (5 år) 34 36 28 19 20 30 
Master i 
landskapsarkitektur (2 år) 

18 17 15 18 15 15 

Master i design (2 år) - - - 14 25 12 
Master i arkitekturvern - 1 3 - 9 - 
Master i urbanisme 3 1 2 5 3 - 

Tabell 6.2. Kilde: DBH 
 
 
Studentene som uteksamineres skal holde et faglig svært høyt nivå̊. Studentene evalueres og 
vurderes gjennom hele semesteret og vurderingsformene som benyttes skal relatere til og 
speile virkeligheten i arbeidslivet. Studentenes arbeid og læringsutbytte måles gjennom 
innlevert portfolio, gjennomganger med eksterne sensorer, utstillingsaktivitet og 
semestervise prisutdelinger, samt mer tradisjonelle eksamensformer. 
 
I henhold til parametere for å evaluere styrken til høyere utdanning er det noen få områder 
der programmene er svake og andre hvor programmene er sterke. 
 
Variabler sortert etter styrken til deres tilknytning til akademisk prestasjon i høyere 
utdanning: 

1. Student vurdering 
2. Ytelse, egen-innsats 
3. Lærerens forberedelse og organisering av kurset 
4. Lærerens klarhet og forståelighet 
5. Karaktermål 
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6. Frekvens klasseoppmøte 
7. GPA for videregående skole 
8. Studentens egenvurdering 
9. Lærerens stimulering av interesse for kurs og fagstoff 
10. Opptaksprøvens resultater 

 
 
Måloppnåelse 2021-2022 

• Bruke Wiseflow til diplominnlevering 
o Wiseflow ble ikke brukt til diplominnlevering fordi det ikke var nok tid til å 

teste programmets kapasitet. 
• Innføre rutiner og regelverk for sensorbruk i henhold til programstyrets nye 

mandater og endringer i UH-loven (gjelder fra høst 2022) 
o Dette klarte vi ikke å gjennomføre dette studieåret og vi vil videreføre det til 

neste år. 
 
Mål for 2022/2023 

• Opprettholde og videreutvikle AHO sin status som ledende utdanningsinstitusjon  
 
 

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.  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 hadde en innvirkning på internasjonalisering av studier, internasjonalt, nasjonalt 
og lokalt også studieåret 2021/2022. På AHO hadde pandemien innvirkning både på lokalt 
opptak til mastergrader, hvor mange av søkerne er internasjonale, og student- og 
ansattmobilitet. Innvirkningen kom spesielt til uttrykk gjennom utfordringer knyttet til 
innreiserestriksjoner, karantenehotell, fortsatt strengt smittevernregime og lavere 
søknadstall enn i et normalår. Pandemien fortsatte også å ha en innvirkning på 
kvalitetssikringsprosjektet Utveksling ved AHO på grunn av mangel på mulighet til å reise 
internasjonalt og stor arbeidsmengde knyttet til håndteringen av pandemien og 
konsekvenser av denne. 
 
Både opptak til utveksling, til og fra AHO, og opptak til hele grader, masternivå, ble imidlertid 
gjennomført mer eller mindre som normalt. Andel internasjonale studenter som startet på 
AHO høsten 2021 var fortsatt mindre enn tidligere, som en følge av endringer i søkermassen, 
og praktiske hindringer, som innreiserestriksjoner, og generell usikkerhet, men utviklingen 
var positiv.  
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Som de fleste andre læresteder i Norge åpnet AHO for utveksling både i og utenfor Europa 
studieåret 2021/2022. Det skulle imidlertid vise seg å bli vanskelig å sende studenter til 
AHOs partnerskoler i Asia og USA, som en følge av fortsatt strenge innreiserestriksjoner. 
Dette til tross, 11 studenter reiste på utveksling høsten 2021 og ytterligere 11 reiste våren 
2022. Tallene for innreisende utvekslingsstudenter var henholdsvis 38 og 17.  
 
En viktig hendelse på internasjonaliseringsfeltet ved AHO studieåret 2021/2022 var 
tilsettingen av ytterligere en medarbeider ved Internasjonalt kontor, slik at Internasjonalt 
kontor nå består av to medarbeidere, en internasjonal koordinator og en rådgiver for 
internasjonale studenter, både innreisende utvekslingsstudenter og internasjonale 
helgradsstudenter. Rådgiver for internasjonale studenter inngår også som en del av Team 
Student i Studieadministrasjonen, som har veiledning og studentvelferd som en av sine 
viktigste oppgaver. 
 
Tilsettelsen av rådgiver for internasjonale studenter har lagt til rette for en tettere 
oppfølging av internasjonale studenter enn det som har vært mulig tidligere, iverksettelse av 
en rekke sosiale aktiviteter og generelt større aktivitet på Internasjonalt kontor. Samtidig har 
det frigjort ressurser på Internasjonalt kontor til strategi- og utviklingsarbeid, for eksempel 
arbeid med AHOs avtaleportefølje, lagt til rette for tettere oppfølging av utreisende 
utvekslingsstudenter og ansatte og større grad av utnyttelse av mange av mulighetene i det 
nye Erasmus+ programmet (2021 – 2027), som ble lansert våren 2021. 
 
Inn- og utreisende studenter 
 

 Høst 2021 Vår 20222 
Utreisende 11 17 (hvorav 11 reiste våren 

2022) 
Innreisende 38 31 (hvorav 17 kom våren 2022) 

Tabell 7.1.  
 
Antall utreisende utvekslingsstudenter  
Totalt 60 studenter søkte om å få reise på utveksling studieåret 2021/2022, fordelt på 
studieprogrammene i arkitektur (37) og design (23). Ingen studenter fra studieprogrammet i 
landskapsarkitektur søkte om å få reise på utveksling studieåret 2021/2022. Totalt 11 
studenter reiste på utveksling høstsemesteret 2021. Det er unormalt få, men 9 flere enn 
høstsemesteret 2020. Antall utreisende utvekslingsstudenter høstsemesteret 2020 var 
unormalt lavt, som følge av pandemien, men utviklingen fra 2020 til 2021 var likefult gledelig 
og et steg i riktig retning.  
 
Alle som reiste høstsemesteret 2021 reiste på Erasmus+ avtaler. 5 studenter reiste for ett 
semester og 6 studenter for ett studieår.  
 
Vårsemesteret 2022 reiste ytterligere 11 studenter på utveksling, slik at det vårsemesteret 
2022 var totalt 17 studenter på utveksling fra AHO. Samtlige reiste på Erasmus+ avtaler. 
 
Av de totalt 60 studentene som søkte var det 43 som valgte ikke å reise. Hovedforklaringen 
er, som i 2020/2021, pandemien og konsekvenser av denne, som for eksempel 
innreiserestriksjoner, men forklaringen på frafallet kan også inkludere: 
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• 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 60 studenter søkte om opptak til utveksling ved AHO studieåret 2021/2022, fordelt på 
studieprogrammene i arkitektur (47), design (10) og landskapsarkitektur (3). Totalt 38 
studenter møtte til studiestart høstsemesteret 2021. Det er 34 flere enn høstsemesteret 
2020. Som for utreisende utvekslingsstudenter, var antall innreisende utvekslingsstudenter 
høstsemesteret 2020 unormalt lavt og et avvik. 
 
Alle 38 som kom høstsemesteret 2021 kom på Erasmus+ avtaler. 24 kom for ett semester, 14 
for ett studieår. 
 
Vårsemesteret 2022 kom 17 nye studenter på utveksling, slik at det vårsemesteret 2022 var 
totalt 31 studenter på utveksling ved AHO. Samtlige av disse kom på Erasmus+ avtaler. 
 
(U) balanse mellom ut- og innreisende utvekslingsstudenter  
Dersom man ser på søknader, så er antallet det samme for ut- og innreisende 
utvekslingsstudenter (60 for begge søkergrupper). Ser man på antall studenter som møtte til 
studiestart / som reiste til en partnerskole er det imidlertid fortsatt en stor ubalanse i AHOs 
disfavør. 
 
Noe av ubalansen må sees i sammenheng med pandemien. Mens flere land i Europa strevde 
med å håndtere pandemien, var situasjonen noe bedre i Norge. Det antas at Norge ble sett 
på som et relativt trygt land å reise til, pandemi til tross. 
 
Det er imidlertid generelt i sektoren en ubalanse mellom innreisende- og utreisende 
utvekslingsstudenter som ikke kan tilskrives pandemien. Ved AHO jobbes det kontinuerlig 
med å øke antall utreisende studenter, og ubalansen adresseres i det pågående 
kvalitetsikringsprosjektet. Tiltak som er iverksatt 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%. 
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Måloppnåelse 2021/2022 
• Plan for oppfølging av rapport (evaluering av utvekslingsopphold) og presentasjoner 

o Flyttet til studieåret 2022/2023 som følge av COVID-19 situasjonen. 
• Ytterligere besøk til partnerskoler 

o Flyttet til studieåret 2022/2023 som følge av COVID-19 situasjonen. 
• Endelig rapport om det pågående kvalitetssikringsprosjektet 

o Flyttet til studieåret 2022/2023 (desember) som følge av COVID-19 
situasjonen. 

• Revidert avtaleportefølje 
o Arbeidet med avtaleporteføljen ble gjenopptatt høsten 2021 og foreløpige 

lister over læresteder man ønsker å fortsette å samarbeide med / ønsker å 
inngå samarbeid med ble mottatt fra studieprogrammene. Ny frist for 
fornyelse av Erasmus+ avtaler, digitalt, ble forskjøvet til desember 2022.   

• Fortsatt samarbeid med SAHO og representant for internasjonale studenter 
o Ny medarbeider på internasjonalt kontor har hatt jevnlige møter med 

representant for internasjonale studenter, og har jobbet med SAHO for å 
utvide velferdstilbudet for internasjonale studenter. Eksempel på øvrig 
samarbeid er solidaritetsmarkeringen som ble avholdt i februar, for studenter 
berørt av krigen i Ukraina. 

• Andre kanaler for informasjon (reiseskildringer) 
o Arbeidet med å legge reiseskildringer fra tidligere utvekslingsstudenter på 

våre avtalesider ble videreført, men ikke fullført, og er blitt flyttet til studieåret 
2022/2023. 

• Fra informasjonsmøte til internasjonal dag 
o Flyttet til studieåret 2022/2023 som følge av COVID-19 situasjonen. 

• Handlingsplan 
o Skrevet av ledelse. Internasjonalt kontor er bedt om å følge opp med 

handlingspunkter knyttet til internasjonalisering. 
• Pilotprosjekt, nye retningslinjer for opptak av innreisende utvekslingsstudenter 

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

 
Mål for 2022/2023 

• Utarbeide en strategisk handlingsplan for internasjonalisering ved AHO som er i tråd 
med myndighetenes forventninger til sektoren 

 

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. På̊ AHO skjer dette blant 
annet gjennom rekruttering av faglærerne fra praksisområdene og et tett samarbeid med 
næringslivet.  Det gjennomføres mange praksisnære forsknings- og kunstneriske 
utviklingsprosjekter som får direkte kobling mot programmenes emner. 
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Designutdanningen og instituttet har et utstrakt samarbeid med næringslivet i mange av 
kursene, i form av samarbeidsprosjekter, hvor studentene noen ganger jobber på 
arbeidsplassen, og det utveksles kunnskap og erfaring begge veier. Det er vanlig ha 
gjesteforelesere på kursene, og hver høst arrangeres en karrieredag, hvor næringslivet stiller 
med ‘stands’ på skolen, og studentene kan gå rundt og snakke med aktørene. Programstyret 
ved instituttet har planlagt å gjennomføre en egenvurdering av den 2-årige internasjonale 
masteren, og et av punktene her vil være å se på relevans i utdanningen. 
 
Instituttet tar sikte på å utdanne talentfulle designere som kan knytte miljøspørsmål til 
presis form. Det er det som skiller AHO fra andre skoler i regionen, der kanskje interessen for 
klima er delt, men ikke nødvendigvis måten å adressere det på gjennom design, fremfor 
regulatoriske/planlegging/policy/diagnostiske rammer. Bærekraft, sirkularitet og klima er i 
alle skolers planer. 
 
Utdanningene på Institutt for urbanisme og landskapsarkitektur har stort fokus på klima- og 
bærekraftmål. Landskapsarkitekturen er historisk proposisjonell mer enn diagnostisk, som er 
hovedforskjellen mellom design og økologi. Den studiobaserte undervisningen ved AHO har 
en styrke i at den fokuserer på design fremfor landskapsanalyse/kartlegging, men den har 
også et sterkt fokus på bærekraft, arealforvaltning, og brukerorienterte perspektiver på 
landskap under press av klimarelaterte forandringer og hendelser.  Instituttet bidrar også 
med urbanismefaglig kompetanse til arkitekturprogrammet, der bærekraftsmål står sentralt 
gjennom kontekstualisering av arkitektoniske, arealmessige, romlige og samfunnsmessige 
utfordringer. Den nære koblingen mellom landskap og urbanisme på instituttet gir også en 
unik mulighet for å undersøke bærekraftsperspektiver som et møte mellom arealforvaltning, 
natur, kulturlandskap, produksjonslandskap, infrastruktur, det bygde, og det bosatte.  
 
Det profesjonelle markedet trenger proposisjonelle landskapsarkitekter og urbanister, noe 
som allerede gir våre nyutdannede et forsprang i det lokale markedet i forhold til andre 
skoler. For at landskapsarkitekter skal ha en stemme, bør de mestre de moderne verktøyene 
og produksjonsmetodene som er involvert i utformingen av moderne landskap. For å oppnå 
dette har instituttet fokus på å styrke områdene landskapsteknologi, avansert 
landskapsrepresentasjon, avansert landskapsmodellering og fremfor alt forbedre de målbare 
designkvalitetene til diplomprosjekter. 
 
Programstyret ved Institutt for arkitektur inkluderer relevans i utdanningen i alle diskusjoner 
i arbeidet med kurstilbudet. Faglærere og faggruppene har tette koblinger til fagmiljø og 
arbeidslivet. Programstyret skal gjennomføre en periodisk evaluering av masterprogrammet 
i arkitektur i løpet av vinteren 2022-2023, og et av punktene som vil bli diskutert er relevans i 
utdanningen.   
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 UL ARK IDE 
Generell tilknytning til arbeidslivet 3,3 3,4 3,6 
Jeg får god informasjon om hvordan min kompetanse kan 
brukes i arbeidslivet 

3,3 3,4 3,6 

Jeg får god informasjon om hvilke yrker/bransjer som er 
relevante for meg 

3,5 4,2 3,9 

Jeg får innføring i hvordan jeg kan formidle min egen 
kompetanse til potensielle arbeidsgivere 

2,9 2,9 3,2 

Det er muligheter for å jobbe med prosjekter/oppgaver i 
samarbeid med arbeidslivet 

4,5 4,3 4,4 

Det er muligheter for å jobbe med prosjekter/oppgaver i 
samarbeid med arbeidslivet 

2,8 2,9 4,3 

Tabell 8.1. Opplevd tilknytning til arbeidslivet blant studenter ved AHO. Skala: 1-5 (1 = I liten grad - 5 = I stor grad). Kilde: 
Studiebarometeret.  
 
Studentene selv opplever i hovedsak at de har en relativt sterk tilknytning til arbeidslivet. 
Som man kan se av figur 5.1-5.8 opplever studentene ved AHO en noe sterkere tilknytning 
enn ved sammenliknbare studieprogrammer ved andre institusjoner, og en markant høyere 
tilknytning til arbeidslivet enn ved norske studieprogrammer generelt. Spesielt muligheten 
for å jobbe med prosjekter i samarbeid med arbeidslivet står sterkt ved AHO.  
 
Mål for 2022/2023 

• Synliggjøre eksisterende og nye samarbeid med arbeidslivet i kurs for å sikre relevans 
i læringsutbytte. 

• Etablere alumniordning 
 

9. Ph.d.-programmet 
 
Programstyret og Forskningsutvalget på Ph.d.-programmet 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. 
 
FU har ansvaret for å tildele stipendiatstillinger til de ulike instituttene ved AHO etter 
søknadsprosess. Dette sikrer kvalitet på utlysningene og dermed også øke inntakskvaliteten. 
I 2020/2021 ble ordningen gjennomført som en pilot, og ble videreført som fast prosess fra 
2021/2022. Det er de fagmiljøer som fremmer en utlysning med høyest kvalitet, relevans og 
ambisjon som vil få tildelt stillinger fra AHO det neste året. 
 
Covid-pandemien førte dessverre også i år til utfordringer knyttet til oppstarten av 
kandidater høsten 2021. Dette gav seg primært utslag i manglende kontorplasser til nylig 
oppstartede kandidater. Problemet løste seg i løpet av høsten, og flere av de nye 
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kandidatene sitter nå i samme kontorlandskap. Dette gjelder spesielt de som er tilknyttet 
institutt for arkitektur og urbanisme og landskap. Det var ingen kandidater som ble 
rekruttert fra utenfor EU/EØS og det var færre restriksjoner på innreise enn i 2020. Det var 
derfor ingen kandidater med forsinket oppstart i 2021.  
 
Programdesign 
 
Covid-19 
 
I lys av restriksjonene tilknyttet Covid-19 fikk flere stipendiater innvilget forlengelser av 
arbeidskontrakter i 2020. I 2021/2022 lå fokuset ligget på å øke velferden for stipendiatene. 
Et konkret tiltak var å innføre The Mess – en sosial samling for stipendiater og veiledere. 
Samlingen har blitt svært godt mottatt blant stipendiatene, og vil videreføres også etter at 
de direkte implikasjonene av pandemien avtar.  
 
Eksternevaluering av Ph.d-programmet 
 
Høsten 2021 ble det gjennomført en ekstern programevaluering av doktorgradsprogrammet. 
Evaluerringskomitéen besto av tre eksterne medlemmer, én PhD-kandidat og én intern 
koordinator. Komitéen identifiserer flere styrker og svakheter som AHO allerede var klar 
over, og noen områder vi ikke hadde indentifisert selv. Blant annet berømmer komitéen 
AHO og programmet for et sterkt felles førsteår som er stimulerende for stipendiater, 
uavhengig av fagretning, og som gjør dem godt forberedt på å drive selvstendig forskning. 
Videre mener komitéen at AHO har et sterkt fagmiljø, hvilket bør gi gode muligheter for 
veiledning av stipendiatene. Komitéen påpeker også noen forbedringspotensialer, som blant 
annet inkluderer:  

• Gjennomføringshastighet. Flere stipendiater leverer ikke avhandling i løpet av tiden 
de har ansettelseskontrakt for.  

• Faglig og administrativ støtte for stipendiater som er i slutten av løpet.  
• Karriereplanlegging for stipendiater.  
• Akademisk trening for stipendiater som kommer direkte fra praksis.  

 
Det har blitt opprettet et programstyre for doktorgradsprogrammet. Styret består av leder 
for PhD-programmet, én representant per institutt, samt to studentrepresentanter. Det har 
overtatt noe av ansvaret som tidligere lå til FU, eksempelvis oppnevning av 
evalueringskomitéer. Styret skal også jobbe med å forbedre studiekvalitet, revidere 
studieplaner og gjennomføre aktiviteter som øker velferden til doktorgradsstudentene. I 
tilknytning til dette utarbeides det en handlingsplan for doktorgradsprogrammet, som 
påpekt som nødvendig i årsrapporten 20-21.  
 
I januar 2022 ble det tilsatt en ny PhD-koordinator tilknyttet forskningsadministrasjonen. 
Koordinator har det administrative ansvaret overfor utdanningssiden av 
doktorgradsutdannelsen. Vedkommende er også sekretær i programstyret for 
doktorgradsprogrammet, og skal delta i rekruttering av nye stipendiater.  
 
Høsten 2021 ble det gjennomført et veilederseminar på Voksenåsen. På seminaret ble det 
presentert en ny struktur for og konklusjonen fra den eksterne evalueringen av 
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doktorgradsprogrammet. Det ble også konkludert med at veiledningen av stipendiater på 
AHO bør ta en slik form at det er realistisk å kunne levere avhandling etter tre år med 
forskning. Videre ble det diskutert hvor ressursene knyttet til veiledning bør komme fra, og 
om det bør inngå som en del av forsknings- eller undervisningstiden til veileder. Det ble også 
drøftet hvorvidt reader-ordningen bør fortsette, og om hvorvidt dette kan erstattes med et 
mer omfattende midtveisseminar. Innspillene vil bli drøftet i programstyret for 
doktorgradsstudiet i løpet av våren 2022. 
 
 
Resultatkvalitet 
 

Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 

Nye doktorgradsstudenter 4 7 6 6 7 5 7 
Doktorgradsstudenter 
totalt 

59 53 52 53 53 51 54 

Avlagte doktorgrader 7 10 2 3 7 7 3 
Tabell 9.1. *Ikke rapportert inn, hentet fra FS012.003. Til og med 05.09.2022 
 
 
Etter to år (2018 og 2019) med et lavt antall uteksaminerte ph.d.-kandidater ser det ut som 
antallet har stabilisert seg på et noe høyere nivå. Dette kommer som en konsekvens av at 
AHO siden høsten 2019 har hatt fokus på å levere ut ifra opptakstall og ressurstildelinger. 
Antall uteksamineringer i 2022 forventes å være enten fem eller seks kandidater. I så fall 
klarer skolen å opprettholde et gjennomsnitt på 15 uteksaminerte kandidater over en 
treårsperiode. Andelen omarbeidinger og underkjenninger er fremdeles høy, noe vi må 
fortsette å arbeide med å få ned.  
 
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 %. Ved periodens utgang var det 23 
kandidater som fremdeles var under ansettelseskontrakt, og 31 kandidater som var 
innrullert i programmet, men som ikke lenger sto med ansettelseskontrakt ved AHO.  
 
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 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 oppnevnte AHO en egen faglig 
koordinator for prosjektet PhD by Practice, som strukturerer de ulike prosjektene og 
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initiativene bedre enn tidligere. Dette resulterte i en seminarrekke våren 2022 med godt 
oppmøte blant de som planlegger å avlegge verksbaserte avhandlinger.  
 
Måloppnåelse 2021/2022 
 
• Sikre at AHO har et jevnt høyt antall disputaser i perioden som totalt overgår 15 

disputaser over de tre siste årene  
o I løpet av 2021/2022 opprettholdt vi gjennomsnittet på 15 disputaser over tre år, 

med 17 disputaser 2019-2021.  
• Følge opp ekstern evalueringen av ph.d.-programmet ved å lage en handlingsplan som 

blir godt forankret ved AHO og som følges opp systematisk på̊ alle nivåer i 
organisasjonen  

o I løpet av 2021/2022 ble det utviklet en handlingsplan for Ph.d.-programmet som 
ble vedtatt og forankret i doktorgradsutdanningens programstyre. 
Handlingsplanen inneholder fem strategiske punkter for AHO som helhet og ti 
som programstyret står ansvarlig for å gjennomføre.  

• 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. 

o Programstyret ble opprettet våren 2022 og har hatt jevnlige møter. Det har påtatt 
seg de fullmakter satt av FU.  

• 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.  

o ISP rapporteringen ble revidert ila. perioden for mer målrettet å adressere Covid-
situasjonen. Alle kandidater ble kalt inn til intervjuer i forbindelse med 
rapporteringen, men det var mange kandidater som valgte ikke å benytte seg av 
denne muligheten.  

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

o Alle stipendiater med oppstart høsten 2021 har fått faste arbeidsplasser.  
• Sikre at ph.d.-kandidatene er inkludert i et sosialt miljø, både mellom seg og ved 

instituttet de er tilsatt.  
o Det har blitt lagt større vekt på on-boarding på instituttene i tillegg til The Mess 

og større og mindre og mer uformelle sosiale tilstelninger blant stipendiatene i 
regi av programmets ledergruppe.  

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

o Det er planlagt et nytt seminar høsten 2022, og det vil bli satt mer fokus på 
opplæring av veiledere i perioden 2022/2023. 

• 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  

o Diskusjonene rundt økonomi og faglig forankring er godt i gang, men det er ikke 
landet noen endelig avgjørelse på dette ved utgangen av perioden. 
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• 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.  

o Det ble våren 2022 utarbeidet en ph.d.-håndbok med spesielt fokus på kandidater 
som flytter til Norge fra utlandet. Det har også blitt gjennomført en gjennomgang 
av hvilken informasjon som ligger på hjemmesiden, som vil danne grunnlag for 
videre arbeid.  

 
Mål for 2022/2023 
 
• Sikre at AHO har et jevnt høyt antall disputaser  
• Revidere opptaksprosessen til ph.d.-programmet  
 

10. Erfaringsbaserte masterstudier/videreutdanning 
 
Til tross for at EVU-løpene i perioder har vært sterkt preget av pandemien, har det vært 
relativt lite frafall. Flertallet av studentene har gjennomført og bestått modulene i tråd med 
normert progresjon. Alle aktiviteter er gjennomført som planlagt, med unntak av Modul 3 
Studietur, som ble arrangert i Oslo i stedet for en europeisk storby. Til gjengjeld ble 
Norgesekskursjonen på Modul 8 gjennomført som planlagt i Bergen, slik at studentene fikk 
anledning til å oppleve en annen by. Det har også vært mange sosiale aktiviteter i 
forbindelse med samlinger i Oslo, så kullet har samlet sett fått kompensert for mye av den 
fellesskapsfølelsen som gikk tapt ved oppstart våren 2021, da alt måtte kjøres digitalt.   
 
Erfaringsbasert master i systemorientert design hadde oppstart 15. september 2021 og den 
første modulen startet med tre fysiske samlinger på AHO. Samlingene ble 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. 
 
Urbanisme kom til København som planlagt, men noen måneder forsinket. Norges-
seminaret ble gjennomført som planlagt, denne gangen gikk turen til Arendal. 
 
Søknadstall 
 

 Urbanisme Arkitekturvern SOD 
2016 28 12 -- 
2018 24 19 -- 
2020 32 24 48 
2022 31 32 34 

Tabell 10.1. Søknadstall på erfaringsbaserte masterstudier/videreutdanning 2016-2022.  
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Studiepoengsproduksjon per kandidat 
 

Program  2017 2018 2019 2020 2021 

Master i arkitekturvern 29,45 38,12 14,87 22,5 20,94 
Master i systemorientert design     27,75 
Master i urbanisme   25,71 22,12 20,4 

Tabell 10.2. Studiepoengsproduksjon per kandidat på erfaringsbaserte masterstudier/videreutdanning 2017-2021.  
 
Måloppnåelse 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. 

o Samkjørt markedsføring ble igangsatt våren 2022 for alle studieprogrammer 
med tanke på opptak høsten 2022 og studiestart i januar 2023. 

• 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. 

o Søknadsweb er klargjort for opptak til alle tre programmer høsten 2022. 
• Målrettet gjennomgang av studie- og emneplaner for kull 2023 bl.a. for å presisere 

terminologi knyttet til vurderingsformer. 
o Studieplanene ble oversendt til behandling innen fristen våren 2022 og det ble 

foretatt en kort gjennomgang av terminologi og vurderingsformer. Man byttet 
f.eks. fra hjemmeeksamen til prosjektoppgave som følge av dette. Men 
studieplanen ble aldri formelt behandlet av et programstyre. Innen neste 
runde (våren 2024) bør det være avklart hvem som godkjenner studieplanene 
for de tre programmene. 

• 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. 

o Det er jobbet mye med å etablere klarere retningslinjer og rutiner i det 
studieadministrative arbeidet med etter- og videreutdanningene. Wiseflow er 
tatt i bruk som digital eksamensplattform. Det må fortsatt arbeides med 
klargjøringen av grensene mellom hva som håndteres av de emneansvarlige 
og hva som håndteres administrativt 

• 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. 

o Klargjøring for dette er påbegynt og vil være klart til neste master-innlevering. 
Publiseringsavtaler vedr masteroppgaven sendes studentene samlet. Skal 
legges inn og leveres via Moodle f.o.m. høsten 2022. 

 
Mål 2022-2023 
 

• Reformere og foreslå forbedringer av opptaksmodell og markedsføring 
• Utarbeide en framtidsplan for EVU på AHO 
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