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1. Beretning
1.1. Præsentation af Arkitektskolen Aarhus
I henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. lovbekendtgørelse nr. 889 af 21. september 2000 har Arkitektskolen Aarhus som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i arkitektur indtil det højeste niveau samt at udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag at drive forskning inden for arkitekturen. Arkitektskolen skal endvidere bidrage til at udbrede
kendskabet til arbejdsmetoder og resultater inden for fagområdet.
Arkitektskolens mission er på denne baggrund at:
•

tilbyde akademiske, professionsorienterede bachelor- og kandidatuddannelser på højeste niveau i arkitektur, samt ph.d.-uddannelser inden for arkitektfaglige felter,

•

tilbyde professionsorienteret efter- og videreuddannelse inden for arkitektfaglige felter til og med masterniveau

•

udføre forskning og kunstnerisk udviklingsarbejde på højeste niveau med
sigte på kontinuerligt at kvalificere uddannelsen, fagets udøvelse, arkitekturens tværfaglige integration og offentlighedens arkitekturforståelse.

Arkitektskolens vision er International Excellence. Arkitektskolen Aarhus er en lokalt
forankret, selvstændig organisation, som er aktiv i faglige og tværfaglige netværk
lokalt og globalt, hvis uddannelse, forskning og kunstneriske udviklingsarbejder er i
verdensklasse og som bidrager til den danske kulturudvikling.
Årsrapporten omfatter følgende hovedkonti:
-

21.47.07 Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 189) (Driftsbevilling)

1.2 Årets faglige resultater
Opgave

Omkostninger1
1.000 kr.

Uddannelse
Forskning
I alt

82.072
31.119
113.191

Opfyldte

Delvist opfyldte re-

Ikke opfyldte

resultatkrav

sultatkrav

resultatkrav

Antal

Antal

Antal

8

2

0

5

0

0

13

2

0

Tabel 1

Ad. Uddannelse
I Resultatkontrakten er der opstillet ti resultatkrav for opgaven Uddannelse, otte
krav er opfyldt tilfredsstillende, to krav er delvist opfyldt, detaljeret beskrivelse
fremgår af bilag 1 Årets resultatopfyldelse. Der er anvendt 82 mio. kr. til arbejdet
med opgaven Uddannelse. Resultatet vurderes som tilfredsstillende jf. målrapporteringen.

1

Inkl. omkostninger til generel ledelse og hjælpefunktioner, se fordelingskriterier i bilag 7.
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Ad. Forskning
I Resultatkontrakten er der opstillet fem resultatkrav for opgaven Forskning og alle
fem krav er opfyldt tilfredsstillende, detaljeret beskrivelse fremgår af bilag 1 Årets
resultatopfyldelse. Der er anvendt 31 mio. kr. til arbejdet med opgaven Forskning.
Resultatet vurderes som tilfredsstillende jf. målrapporteringen.
Samlet vurdering af årets resultat
Overordnet har 2007 været et tilfredsstillende år. Arkitektskolen Aarhus modtog 681
ansøgninger om optagelse, heraf blev 153 svarende til 22 % optaget. Der har gennem de seneste år været tale om en stigning i antallet af ansøgere. Blandt studerende på 4. årgang valgte ca. 90 % af de studerende at gå i praktik. 160 kandidater tog
afgang i 2007 og beskæftigelsessituationen er positiv. Forskningen viser tilsvarende
gode resultater, skolens forskningsområder er attraktive for eksterne samarbejdspartnere og den eksterne forskningsfinansiering steg i 2007 til 51,5 % af de interne
forskningsmidler.
Arkitektskolen Aarhus har en vision om International Excellence og resultatet for
2007 viser, at skolen er på vej. De studerende er internationalt orienterede og tager
i vidt omfang i praktik i udlandet, de første undervisningsforløb på engelsk er gennemført og en stor del af forskernes formidling finder ligeledes sted uden for landets
grænser.

1.3 Årets økonomiske resultater
Figur 1 – 4 viser regnskab 2007 og budget 2008 i oversigtform.
Indtægter og omkostninger
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Figur 1
Som det fremgår af figur 1 balancerede arkitektskolens indtægter og omkostninger
i 2007. Der henvises til afsnit 3.7 Bevillingsregnskabet for en uddybende beskrivelse
af årets indtægter og omkostninger.
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Figur 2

Arkitektskolens immaterielle anlægsaktiver består fortrinsvis af en projektdatabase
til registrering af forskeres forskningstid og forskningsprojekter samt Arkitektskolens
intranet, som er særegne for skolens styring og kommunikation. Den langfristede
gæld stiger fra 07 til 08, hvilket forklares i afsnit 3.5 Opfølgning på likviditetsordningen side 15.
Egenkapitalens sammensætning
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Figur 3

Figur 3 viser sammensætningen af Arkitektskolens egenkapital, som udelukkende
består af startkapitalen og det overførte overskud. Det overførte overskud er et midlertidigt lån ydet fra Kulturministeriet, se endvidere afsnit 3.7 Bevillingsregnskabet
side 16.
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Låneramme og SKB-gæld
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Figur 4

Arkitektskolen fik i 2007 en midlertidig forhøjelse af lånerammen, hvorfor udnyttelsesgraden kun er 55%. Tallene for 2008 er taget fra FFL 2008-II, men Arkitektskolen
har søgt om forhøjelse af lånerammen, da den langfristede gæld forventes at blive
større end forudsat i forbindelse med udarbejdelse med åbningsbalance.
Arkitektskolen har i 2007 i månederne januar til november overskredet lånerammen
med op til 264%. For en nærmere forklaring af overskridelsen se afsnit 3.5.
Samlet set er det økonomiske resultat tilfredsstillende. Arkitektskolen Aarhus havde
efter halvårsregnskabet forventet et nulresultat, men resultatet blev et underskud på
148.000 kr.
1.4 Forventninger til det kommende år
Det kommende år – 2008 – er året, hvor den ny strategi for Arkitektskolen Aarhus
for 2008 – 2011 skal vedtages og en implementering påbegyndes.
Strategien, som skal føre skolen frem mod International Excellence, har fire indsatsområder: Uddannelse, Forskning, Ledelse og organisation samt Kommunikation.
Bacheloruddannelsen opprioriteres ved at nytænke såvel tilførslen af ressourcer som
udbud af kurser, bemanding samt uddannelsens kunstneriske og videnskabelige
grundlag. Samtidig skal kandidatuddannelsens samspil med forskningen styrkes.
For at styrke forskningen fokuseres der på færre, men større forskningsprogrammer
med internationalt potentiale samt et øget samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Desuden skal der fokuseres på forskningsformidling.
Skolen vil i endnu højere grad arbejde med de studerendes vilkår og vil i den forbindelse udarbejde en studiepolitik. Desuden er der igangsat et arbejde med at styrke
undervisningens pædagogisk-didaktiske niveau.
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For at opnå International Excellence er det desuden afgørende at sikre professionel
ledelse og kompetente, motiverede medarbejdere samt at skabe en effektiv organisation med en fælles, debatskabende kultur.
Implementeringen af strategiplanen skal ske parallelt med etableringen af et kvalitetsstyringssystem og en efterfølgende akkreditering og skal realiseres inden for de
givne bevillingsrammer. Det stiller store krav til organisationen i form af effektiv
planlægning og styring af ressourcer og løsning af opgaver.
Bevillingsreduktionerne i forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2008 skærper yderligere kravene til skolens prioritering af de givne ressourcer.

2. Målrapportering
2.1 Målrapporteringens 1. del skematisk oversigt
Sammenfatning af økonomi for opgaver
1.000 kr.

Indtægtsført bevilling

Øvrige indtægter

Indtægter
i alt

Omkostninger

Opgave

Andel af
årets
under/over
skud

Uddannelse

-75.036

-6.609

-81.645

82.072

427

Forskning

-21.164

-10.234

-31.399

31.119

-280

I alt

-96.200

-16.843

-113.044

113.191

148

Andel
opfyldte
resultatkrav
8 af 10
krav er
opfyldt
5 af 5
krav er
opfyldt
13 af 15
krav er
opfyldt

Tabel 2

Ad. Uddannelse
Til opgaven har der været indtægter på i alt 81,6 mio. kr. og udgifter på 82,1 mio.kr.
Resultat for 2007 viser et underskud på 427.000 kr. Der var i 2007 opstillet ti resultatkrav, af disse er otte opfyldt med tilfredsstillende resultat og to er delvist opfyldt.
Se i øvrigt bilag 1.
Ad. Forskning
Til opgaven har der været indtægter på i alt 31,4 mio. kr. og der har været udgifter
på 31,1 mio. kr. Resultat for 2007 viser et overskud på 280.000 kr. Der var i 2007
opstillet fem resultatkrav, som alle er opfyldt med tilfredsstillende resultat. Se i øvrigt bilag 1.
Med det samlede resultat, hvor 13 ud af 15 resultatkrav er opfyldt med tilfredsstillende resultat og to krav, som er næsten opfyldt, vurderes årets samlede faglige resultat at være tilfredsstillende. Fordelingen af indtægter og omkostninger på de to
opgaver Uddannelse og Forskning er baseret på et skøn foretaget ved hjælp af fordelingsnøgler og kan ikke direkte relateres til de enkelte resultatkrav. Se bilag 7.
Årets resultater vurderes samlet at være tilfredsstillende, den økonomiske styring af
skolens aktiviteter skal dog styrkes. Tallene i tabel 2 kan ikke læses som et under/overskud på hhv. undervisning og forskning, idet Arkitektskolen ikke får tildelt
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bevillinger særskilt til de to opgaver. Den indtægtsførte bevilling er derfor fordelt
efter metoden beskrevet i bilag 7.
2.2 Målrapporteringens 2. del uddybende analyser og vurderinger
I målrapporteringens 2. del foretages en uddybende analyse og vurdering af fire af
Resultatkontraktens mål: Mål 3 Øget fokus på beskæftigelsen, Mål 4 Styrket internationalisering, Mål 6 Arkitektskolen Aarhus udfører forskning på højt niveau samt Mål
7 Arkitektskolen Aarhus styrker sin position i det danske kulturliv.
Ad. Mål 3 Øget fokus på beskæftigelsen
Målet ”Øget fokus på beskæftigelsen” drejer sig om at sikre, at Arkitektskolens studerende finder beskæftigelse efter endt uddannelse og omhandler praktik, partnerskaber med erhvervslivet, beskæftigelsesundersøgelser samt viden om jobmuligheder. Målet omfatter fem resultatkrav, heraf er fire opfyldt og et er næsten opfyldt.
Beskæftigelsessituationen for skolens dimittender er meget positiv. Af beskæftigelsesrapporten for institutionerne under Kulturministeriet fremgår, at dimittender fra
Arkitektskolen Aarhus har den laveste ledighedsprocent blandt Kulturministeriets
uddannelser. Det fremgår ligeledes, at dimittenderne er mobile, ca. 40 % af dimittenderne finder beskæftigelse uden for regionen. Arkitektskolens selvstændige beskæftigelsesrapport, som udarbejdes på baggrund af den fælles rapport, præsenteres først ultimo marts 2008, da den fælles rapport var forsinket.
I 2007 blev der ved hjælp af midler fra EU’s Socialfond yderligere sat fokus på arkitektuddannelsen og dens jobmuligheder gennem et omfattende projekt ”Arkitekter
nu og i fremtiden”, som bestod af to faser; henholdsvis en aftagerundersøgelse og
en scenariedel, hvor ti fagfolk gav hver deres bud på arkitektfagets fremtidige udvikling. Projektet resulterede i udgivelsen af to publikationer, som begge er tilgængelige
på skolens hjemmeside. Aftagerundersøgelsen, som omfattede 133 aftagere, konkluderede, at arkitektuddannelsen klæder de nye medarbejdere godt på og at deres
erfaringer fra praktikophold anses for meget værdifulde. Essaysamlingen giver et
godt indblik i arkitekternes fremtidige jobmuligheder og udfordringer.
De studerendes kvalifikationer svarer i høj grad til erhvervets og samfundets behov
og de nationale og internationale praktikophold giver de studerende gode erfaringer
og netværk til brug i deres efterfølgende valg af fremtidige arbejdspladser.
Kravet om at præsentere uddannelsens jobmuligheder og erhvervets muligheder for
at få del i skolens videnopbygning på aarch.dk er kun opfyldt 75 %. I løbet af 2007
opnåede syv kandidater en ph.d.-grad og der blev gjort en særlig indsats for at informere arkitekterhvervet om Ph.d.- forsvarene og om virksomhedernes muligheder
for at ansætte en ErhvervsPhD-studerende. Arkitektskolen Aarhus ønsker at præsentere uddannelsens jobmuligheder endnu bedre, ligeledes skal rådgivningen af erhvervslivet om samarbejdsmuligheder forbedres.
Udover praktiksamarbejdet, samarbejder skolen også med erhvervet om konkurrencer, projekter og uddannelsesforløb. Et af mange eksempler i 2007 var kandidatfor-
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løbet Byens Fornyelse, som var tilrettelagt i et samarbejde med sbs Århus, Socialministeriet og Center for Bygningsforbedring i Raadvad.
Den tætte kontakt med erhvervslivet blev yderligere styrket i januar 2007, hvor Arkitektskolen lancerede et digitalt nyhedsbrev til skolens eksterne interessenter. I løbet af året har over 600 tegnet abonnement på nyhedsbrevet, som udkommer en
gang om måneden.
I 2007 blev forarbejdet til etableringen af et studentervæksthus gjort med ansøgning
og efterfølgende bevilling fra Erhvervsministeriet. Væksthuset Ark:Idea åbnede primo 2008 og tilbyder lokaler samt rådgivning og vejledning af studerende og forskere, som ønsker at starte egen virksomhed.
Ad. Mål 4 Styrket internationalisering.
Målet ”Styrket internationalisering” handler om at sikre, at Arkitektskolen fremmer
de studerendes meritgivende ophold i udlandet samt tilbyder uddannelse på engelsk.
Målet omfatter 2 resultatkrav, hvoraf 1 er opfyldt og 1 er delvist opfyldt.
Resultatkravet om meritgivende ophold i udlandet var på 55 studerende, kravet er
med resultatet 45 studerende opfyldt 82 % og det er særligt studieopholdene, der er
meget begrænset i antal. Arkitektskolen må konstatere, at de studerende foretrækker praktik i udlandet frem for eksterne studieophold, 40 % af Arkitektskolens praktikaftaler er da også indgået med udenlandske virksomheder.
Både praktik og eksternt studieophold skal finde sted inden for den 2-årige kandidatuddannelse, hvilket kan være vanskeligt at indpasse studiemæssigt. Arkitektskolen ønsker derfor i den kommende tid at vurdere mulighederne for at placere de eksterne studieophold i bacheloruddannelsen og mulighederne for at knytte endnu tættere kontakt mellem skolens undervisere og undervisere på udvalgte, udenlandske
arkitektskoler for at sikre en studiemæssig sammenhæng og kontinuitet.
En række internationale undervisere og forskere har i løbet af 2007 gæstet skolen og
den internationalt anerkendte østrigske arkitekt Walter Unterrainer tiltrådte som adjungeret professor ved Institut for Arkitektonisk Design i slutningen af 2007. Walter
Unterrainer er især kendt for sine energibesparende huse.
I 2007 blev International Architecture Programme, IAP gennemført for første gang
og tilbudt skolens 59 gæstestuderende. Programmet var et engelsksproget forløb
med forelæsninger, seminarer, studieture og workshops. De studerendes projektarbejde foregik decentralt på kandidatforløbene, hvor undervisere var udpeget til at
varetage den individuelle vejledning og kritik på engelsk. Erfaringerne herfra skal nu
anvendes i tilrettelæggelsen af de kommende års tilbud.
Den engelske hjemmeside åbnede i 2007 i det samme nye design, som den danske
hjemmeside. Det var og vil fortsat være en stor udfordring at finde tilstrækkelige
ressourcer til at oversætte og ajourføre den engelske hjemmeside samtidig med at
flere studieplaner og mere vejledningsmateriale også skal forefindes på engelsk.
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Ad. Mål 6 Arkitektskolen Aarhus udfører forskning på højt niveau
Målet omhandler tre resultatkrav, som alle er opfyldt. Det samlede forskerårsværk er
steget en anelse i forhold til 2006; primært på grund af øgede eksterne bevillinger,
idet de internt finansierede årsværk er faldet. De eksterne forskningsmidler svarede
således i 2007 til 51,5 % af de interne forskningsmidler. Målt i forskerårsværk svarede de eksternt finansierede årsværk til 53,2 % af de internt finansierede årsværk.
Årets forskningsmæssige resultater viser sig først og fremmest i den udvikling og
konsolidering, der har fundet sted i forbindelse med to af Arkitektskolens satsningsområder: Strategisk Byforskning og Pervasive Technologies. Disse områder har udviklet bæredygtighed som egentlige forskningscentre, der i kraft af tværfaglige og
tværinstitutionelle netværk, publicering, evaluering, forskertalent og -årsværk forventes i stand til at generere nye forskningsbevillinger og dermed videreføre forskningsindsatsen på et højt internationalt niveau. På områder som Det Digitale Byggeri
samt Lys og Energi er der endvidere opbygget solide forskningspositioner, ligeledes i
et omfattende netværk med andre forskningsinstitutioner såvel som med en lang
række private virksomheder.
På det nye forskningsområde Tilgængelighed og design for alle med en bevilling fra
Kunststyrelsen på 1,5 mio. kr. er der i løbet af året etableret en strategi for indsatsen og yderligere eksterne midler er modtaget til forskningsområdet.
Arkitektskolen Aarhus har deltaget aktivt i Center for Designforskning, som nu er
omstruktureret og 2007 var det første år, hvor forskerskolesamarbejdet mellem de
danske arkitekt- og designskoler kunne tilbyde seminarer og masterclasses til ph.d.studerende.
Ad. Mål 7 Arkitektskolen Aarhus styrker sin position i det danske kulturliv
Målet omfatter to resultatkrav, som alle er opfyldt. Der er dog et fald i antal konferencebidrag pr. forskerårsværk (jf. bilag 6 Klare mål).
Arkitektskolen Aarhus formidler sine forskningsaktiviteter og –resultater i en lang
række forskellige sammenhænge og via en bred vifte af medier; fra forskningsbaseret undervisning over forlagsvirksomhed, publicering og oplæg ved konferencer til
populærvidenskabelige fremstillinger og deltagelse i Forskningens Døgn. Formidlingsindsatsen er generelt i fremgang, men især deltagelsen i internationale konferencer og publiceringen i udenlandske/internationale medier har udviklet sig markant. 25% af de publicerede titler i 2007 blev bragt i udenlandske medier og 38% af
konferenceindlæggene blev holdt ved internationale konferencer.
Desværre lukkede Den Danske forskningsdatabase (DDF) for direkte upload pr. 1.
september 2007. Der arbejdes p.t. på etablering af et fælles forskningsregistreringssystem for arkitekt- og designskolerne med automatisk upload til DDF. Indtil det nye
system er implementeret, er Arkitektskolens seneste forskningsaktiviteter og –resultater ikke tilgængelige for søgning i DDF.
I 2007 udgav Arkitektskolens Forlag to bøger og for at formidle forskningsresultater
til den brede offentlighed deltog Arkitektskolen Aarhus aktivt i Forskningens Døgn,
hvor regionens gymnasier fik tilbudt besøg af forskere til foredrag, workshops m.v.
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2.3 Redegørelse for reservation, hovedkonto 21.41.07.
1.000 kr., løbende priser

Reserveret
år

Uddannelse

Reservation
primo

Forbrug i
året

Reservation
ultimo

0

400

900
0

Master i kulturarv

2006

400

400

Udvikling af masteruddannelser

2007

0

0

Forventet
afslutning

2007

550

2008

Studentervæksthus Ark:Idea

200

2008

Arkitektfagligt netværk

150

2008

Tabel 3

Midlerne er reserveret for 2008 til følgende formålsbestemte og planlagte opgaver:
Udvikling af masteruddannelser:

kr. 550.000

Masteruddannelsen i Bygherrerådgivning og Værdidesign udbydes i 2008, hvorfor
der videreføres midler til udvikling og optimering af uddannelsens indhold. Endvidere
videreføres midler til udviklingsarbejde af nye efter- og videreuddannelsestiltag inden for bæredygtighedstemaet (lavenergi byggeri/passivhus konceptet) - jf. mål 5 i
resultatkontrakten for Arkitektskolen Aarhus 2007-2010.
Studentervæksthus Ark:Idea:

kr. 200.000

Arkitektskolen Aarhus har fra Erhvervs- og Byggestyrelsen modtaget tilsagn på i alt
2,0 mio. kr. til realisering og drift af et studentervæksthus i perioden juli 2007 – juni
2009 (sagsnr. 07/07561 – EBST). Tilsagnet udgør 57,6 % af de faktisk afholdte, tilskudsberettigede nettoomkostninger, hvilket nødvendiggør videreførelse af midler til
opfyldelse af kravet om medfinansiering for 2008.
Arkitektfagligt netværk og kompetenceudvikling:

kr. 150.000

Arkitektskolen Aarhus er af Danmarks Vækstråd blevet indstillet til tilsagn om midler fra Den Konkurrenceudsatte Pujle under Erhvervs- og Byggestyrelsen med det
formål at kortlægge og udvikle et samlet og systematisk efter- og videreuddannelsesprogram for arkitekterhvervet. Projektet, der gennemføres i samarbejde med
Danske Arkitektvirksomheder, Arkitektforbundet, Akademisk Arkitektforening, arkitektvirksomhederne Arkitema K/S og 3XN A/S samt Vejle Kommune, understøtter
mål 5a i resultatkontrakten for Arkitektskolen Aarhus 2007-2010.
De samlede støtteberettigede udgifter andrager 4,0 mio. kr. i perioden 2008-2010
med 25 % medfinansiering, hvilket nødvendiggør videreførelse af midler til opfyldelse af dette krav.

3. Regnskab
3.1 Anvendt regnskabspraksis
Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som Økonomistyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber og –bevillinger. Årsrapporten
for 2007 er opstillet efter Økonomistyrelsen regnskabsprincipper, der er anvendt data fra SKS og Navision Stat.
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3.2 Resultatopgørelse
1.000 kr., løbende priser

Regnskab

Budget

2007

2008

-96.700

-96.000

note:
Ordinære driftsindtægter
Indtægtsført bevilling
Bevilling
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger

-400

0

900

-900

-96.200

-96.900

-3.445

-5.200

-11.154

-9.000

0

0

-110.799

-111.100

0

0

15.243

15.300

15.243

15.300

66.864

65.800

Reserveret af indeværende års bevillinger
Indtægtsført bevilling i alt
Salg af varer og tjenesteydelser
Tilskud til egen drift
Gebyrer
Ordinære driftsindtægter i alt
Ordinære driftsomkostninger
Ændring i lagre
Forbrugsomkostninger
Husleje
Forbrugsomkostninger i alt
1 Personaleomkostninger
Lønninger
Andre personaleomkostninger
Pension

201

0

9.317

9.000

Lønrefusion

-3.529

-3.500

Personaleomkostninger i alt

72.852

71.300

1.201

1.100

21.390

23.000

110.685

110.700

-114

-400

-2.212

-1.100

2.192

2.200

-133

700

Af- og nedskrivninger
Andre ordinære driftsomkostninger
Ordinære driftsomkostninger i alt
Resultat af ordinær drift
Andre driftsposter
Andre driftsindtægter
Andre driftsomkostninger
Resultat før finansielle poster
Finansielle poster
Finansielle indtægter

-33

0

Finansielle omkostninger

313

100

Resultat før ekstraordinære poster

148

800

Ekstraordinære indtægter

0

0

Ekstraordinære omkostninger

0

0

148

800

Ekstraordinære poster

Årets resultat
Tabel 4

Årets resultat er et underskud på 148.000 kr.
Det budgetterede merforbrug på 800.000 kr. i 2008 dækkes af det overførte overskud.
For note 1: Personaleomkostninger henvises til afsnit 5, side 18.
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Resultatdisponering
Regnskab

1.000 kr., løbende priser

Budget

2007

note:

2008

Disponeret til bortfald

0

0

Disponeret til reserveret egenkapital

0

0

Disponeret udbytte til statskassen

0

0

-148

-800

Disponeret til overført overskud
Tabel 5

3.3 Balancen
Aktiver i 1.000 kr.

Primo

Ultimo

note:
Anlægsaktiver:

2007

2007

2 Immaterielle anlægsaktiver
Færdiggjorte udviklingsprojekter

Passiver i 1.000 kr.

Primo

Ultimo

Note:
Egenkapital

2007

2007

Startkapital

2.244

2.244

0

0

630

702

Opskrivninger

Erhvervede koncessioner, patenter m.v.

0

229

Reserveret egenkapital

0

0

Udviklingsprojekter under opførelse

0

0

Bortfald af årets resultat

0

0

630

931

Udbytte til staten

0

0

Immaterielle anlægsaktiver
i alt
3 Materielle anlægsaktiver
Grunde, arealer og bygninger

603

438

Overført overskud

945

799

Egenkapital i alt

3.189

3.043

397

155

Infrastruktur

0

0 4 Hensatte forpligtelser

Transportmateriel

0

0

305

246

Langfristede gældsposter

1.333

824

FF4 Langfristet gæld

Produktionsanlæg og maskiner
Inventar og IT-udstyr
Igangværende arbejder for
egen regning

2.871

2.242

FF6 Bygge og IT-kredit

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i
alt

2.241

1.509

Donationer

0

0

Statsforskrivning

2.244

2.244

Prioritetsgæld

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

2.244

2.244

2.871

2.242

5.115

4.683

0

0

Kortfristede gældsposter

7.451

6.236

Leverandører af varer og
tjenesteydelser

5.660

2.762

0

0

Øvrige finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i
alt
Anlægsaktiver i alt

Langfristet gæld i alt

Omsætningsaktiver:
Varebeholdning
Tilgodehavender
Værdipapirer

Anden kortfristet gæld

2.040

3.778

Likvide beholdninger

Skyldige feriepenge

8.270

8.430

FF5 Uforrentet konto

Reserveret bevilling

FF7 Finansieringskonto
Andre likvider
Likvide beholdninger i alt
Omsætningsaktiver i alt
Aktiver i alt

11.146

10.569

400

900

946

-488

Igangværende arbejder
for fremmed regning

3.771

70

1.948

379

7

0

14.040

10.459

Periodeafgrænsningsposter
Kortfristet gæld i alt

20.149

15.939

21.491

16.695

Gæld i alt

26.606

21.378

Passiver i alt

23.020

18.180

26.606

21.378

Tabel 6
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Differencen mellem anlægsaktiver og FF4 Langfristet gæld skyldes bogføring af en
anlægsudgift i periode 13. Registreringen på FF4 er sket i januar.
Tallene Primo 2007 stemmer ikke med tilpasset åbningsbalance. Der er en difference
på 627 t kr. i hhv. aktiver i alt og passiver i alt. Dette skyldes, at kontoen "SCLkonto til SE-nr.afstemning" (7870) inden kontoplankonverteringen i 2007 indgik som
en negativ saldo på omsætningsaktiverne på aktivsiden og efter konverteringen
(9870) indgår i anden kortfristet gæld på passivsiden.
For note 2: Immaterielle anlægsaktiver, note 3: Materielle anlægsaktiver samt note
4: Hensatte forpligtelser henvises til afsnit 5, side 18.
3.4 Egenkapitalforklaring
1.000 kr.

Egenkapital primo R-året

3.189

Startkapital primo

2.244

+Ændring i startkapital
Startkapital ultimo

0
2.244

Opskrivninger primo

0

+Ændringer i opskrivninger

0

Opskrivninger ultimo

0

Reserveret egenkapital primo

0

+Ændring i reserveret egenkapital

0

Reserveret egenkapital ultimo

0

Overført overskud primo
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse
+Regulering af det overførte overskud

945
2
-148

+Overført fra årets resultat

0

- Bortfald af årets resultat

0

- Udbytte til staten

0

Overført overskud ultimo

799

Egenkapital ultimo R-året

3.043

Tabel 7

3.5 Opfølgning på likviditetsordningen hen over året
Arkitektskolen Aarhus har i januar til november overskredet lånerammen med op til
264 %. Overskridelsen skyldes, at der primo 2007 var en ekstraordinær stor kreditorgæld, som vedrørte finansåret 2006, men som blev trukket af 12. dels raten for
januar 2007. Dette har medført, at FF7 kontoen hele året har udvist en negativ saldo
og dermed påvirket lånerammen.
Finansministeriet har i brev af 18. september 2007 givet statsinstitutioner under Kulturministeriet tilladelse til at overskride lånerammen mod, at forholdet er bragt i orden inden årets udgang.
Arkitektskolen Aarhus forventer at overskride lånerammen i de første måneder af
2008. Dette skyldes, at en leasingaftale på kopimaskiner udløb i januar 2008, hvorfor det har været nødvendigt at investere i nye multifunktionsmaskiner. Denne ekstraordinære store investering i januar måned betyder, at FF7 kontoen bliver overArkitektskolen Aarhus Årsrapport 2007
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trukket og dermed påvirker lånerammen. Kulturministeriet har godkendt denne disposition.
3.6 Opfølgning på lønsumsloft, inddækning af merforbrug
1.000 kr.

Akk. opsparing

2007

ultimo 2006
Lønsumsloft

65.500

Lønforbrug

66.630

Difference

1743

-1.130

Tabel 8

Overskridelsen af lønsumsloftet i 2007 bliver dækket af den videreførte lønsum fra
2006. For forbrug af årsværk henvises til Note 1 Personaleomkostninger i afsnit 5,
side 18.
3.7 Bevillingsregnskabet 21.41.07.
1.000 kr.

Nettoudgiftsbevilling

Budget
2007

Bevilling
2007

Tillægsbevilling
2007

Regnskab
2007

-96.500

-96.500

-200

Nettoforbrug af reservation
Indtægter
Indtægter i alt
Udgifter

-400

Difference

Budget
2008

-96.700

200

-96.000

500

-900

-900

2.143

-15.300

-14.700

-16.843

-111.600

-113.043

111.600

113.191

-1.591

113.000

0

148

-148

800

Årets resultat

1.443 -112.200

Tabel 9

Årets resultat er samlet set tilfredsstillende. Merudgifter og -indtægter skyldes flere
eksternt finansierede projekter end forventet. Arkitektskolen har i 2007 anvendt
400.000 kr. af den reserverede bevilling primo 2007, mens der er reserveret
900.000 kr. af årets bevilling.
Arkitektskolen Aarhus fik i 2007 forøget bevillingen på lov om tillægsbevilling med
0,2 mio. kr. Dette er et resultat af, at Arkitektskolens bevilling dels blev reduceret
med 0,8 mio. kr. pga. de fælles indkøbsaftaler, dels blev forhøjet med 0,2 mio. kr. til
Resultatkontrakten og 0,8 mio. kr. blev ydet som et midlertidigt lån. Det midlertidige
lån på 0,8 mio. kr. er fra Kulturministeriets generelle reserve til Arkitektskolen til
løsning af diverse problemer i forbindelse med implementering af omkostningsreformen. De uforbrugte midler er opført som overført overskud i Arkitektskolens resultatdisponering og forventes anvendt i 2008.
Der er en mindre difference mellem registreringen i SKS og Statens Budgetsystem
som betyder, at beløbet for overført overskud primo 2007 og egenkapitalen ultimo
2007 ikke er ens i de to systemer. Et af problemerne er udsalderingen af FF1-konti i
2007, som påvirker egenkapitalen ultimo 2007, men ikke overføres til bevillingsafregningen.
Uoverensstemmelsen mellem SKS og bevillingsafregningen i Statens Budgetsystem
vil blive løst i samarbejde med Økonomistyrelsen i løbet af 2008.
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4. Påtegning af det samlede regnskab
Årsrapporten omfatter:
Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Arkitektskolen Aarhus,
CVR-nr. 27 12 07 17 er ansvarlig for: Hovedkonto nr. 21.41.07. Arkitektskolen Aarhus, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2007.
Påtegning:
Det tilkendegives hermed:
1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i
årsrapporten er fyldestgørende,
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler
og sædvanlig praksis, og
3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.
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5. Bilag til årsrapporten
Note 1: Personaleomkostninger
Årsværk/antal

Regnskab
2004

Regnskab
2005

Regnskab
2006

Regnskab
2007

Budget
2008

Antal årsværk

164

165

166

162

157

Tilgang af medarbejdere

13

13

10

18

5

Afgang af medarbejdere

9

11

15

18

15

Note 2: Immaterielle anlægsaktiver
1.000 kr.

Færdiggjorte udviklingsprojekter

Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.

I alt

630

0

630

Primobeholdning
Opskrivning

0

0

0

Kostpris pr. 1.1.2007 (før afskr.)

630

0

630

Tilgang

198

295

493

Afgang
Kostpris pr. 31.12.2007 (før afskr.)

0
828

0
295

0
1.123

Akk. afskrivninger

126

66

192

Akk. nedskrivninger
Akk. af- og nedskrivninger
31.12.2007
Regnskabsmæssig værdi pr.
31.12.2007

0

0

0

126

66

192

702

229

931

Årets afskrivninger

126

66

192

0

0

0
192

Årets nedskrivninger
Årets af- og nedskrivninger

126

66

Afskrivningsperiode/år

5 år

3 år

Note 3: Materielle Anlægsaktiver
1.000 kr.

Produktionsanlæg
og maskiner

Transportmateriel

986

470

388

5.106

0

0

0

0

0

986

470

388

5.106

6.950

Tilgang

0

0

0

277

277

Afgang

0

0

0

0

0

Kostpris pr. 31.12.2007 (før afskr.)

986

470

388

5.383

7.227

Akk. afskrivninger

547

224

388

4.559

5.718

0

0

0

0

0

Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2007
Regnskabsmæssig værdi pr.
31.12.2007

547

224

388

4.559

5.718

438

246

0

824

1.509

Årets afskrivninger

164

59

0

786

1.009

Primobeholdning
Opskrivning
Kostpris pr. 1.1.2007 (før afskr.)

Akk. nedskrivninger

Årets nedskrivninger

Grunde,
arealer og
bygninger

Inventar og
IT-udstyr

I alt

6.950

0

0

0

0

0

Årets af- og nedskrivninger

164

59

0

786

1.009

Afskrivningsperiode/år

6 år

10-15 år

5-8 år

Saldo/3-5 år
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Note 4: Hensatte forpligtelser (balancen)
Arkitektskolen Aarhus har hensatte forpligtelser i forbindelse med fratrædelsesgodtgørelse for åremålsansatte.
Note 5: Eventualaktiver og –forpligtelser (er ikke indregnet i balancen)
Reetableringsforpligtelse, Nørreport 15-17

100.000 kr.

Uafskrevet beløb, Kaløgade

934.000 kr.
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Bilag 1
Årets resultatopfyldelse

Resultatkrav 2007

Årets resultat

Målopfyldelsesgrad

Mål 1 Arkitektskolen Aarhus lever op til de fastsatte aktivitetskrav
1a) Antallet af aktive finansårs-studerende inden for
normeret studietid ved Arkitektskolen Aarhus er 675.

Antallet af aktive finansårsstuderende inden for normeret studietid er 668.
De er tale om en difference på 7 i forhold til resultatmålet, hvilket skønnes
at ligge inden for rammerne af tilfredsstillende målopfyldelse.

99%

Uddannelse

Mål 2 Højere kvalitet i uddannelsen
Mål 3 Øget fokus på beskæftigelsen
3b) Antallet af studerende i
meritgivende praktik svarer
til mindst 90 procent af en
årgang.

Der har i 2007 været 112 studerende i praktik gennem skolens praktikordning. Dette svarer til, at 88 % af de som i 2007 var aktive finansårsstuderende på 4. årgang, har været i praktik. Fraregnes endvidere de
studerende, som var gæstestuderende på en anden uddannelsesinstitution
var 92 % af årgangen i praktik.

100%

3c) Der er mindst 150 aktive
partnerskaber med bl.a.
erhvervslivet med fokus på
fx undervisning, praktikeller mentorordninger
3d) Arkitektskolen Aarhus
udarbejder i fællesskab med
øvrige uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet
en årlig rapport om beskæftigelsessituationen for de
færdiguddannede fra institutioner.
3e) Arkitektskolen Aarhus
udarbejder hvert andet år en
selvstændig beskæftigelsesrapport på baggrund af de
årlige fælles beskæftigelsesrapporter og egen undersøgelse af de færdiguddannedes situation. Arkitektskolens beskæftigelsesrapport
skal sætte fokus på uddannelsens relevans i forhold til
arbejdsmarkedets behov.
Rapporten koordineres med
sammenlignelige uddannelsesinstitutioner med henblik
på sammenlignelige analyser.
3f) Oplysning om uddannelsens jobmuligheder er tilgængelig på Arkitektskolen
Aarhus hjemmeside, sammen med rådgivning til
erhvervslivet om, hvordan
skolens forskningsaktiviteter
kan blive en del af erhvervslivets videnopbygning.

186 danske og udenlandske virksomheder har udfærdiget en samarbejdsaftale med Arkitektskolen vedrørende praktiksamarbejde. I disse tilkendegives, at man samlet ser sig i stand til at etablere 287 praktikforløb for
AAA studerende pr. år.

100%

AAA har parallelt med Kulturministeriet øvrige uddannelsesinstitutioner
bidraget til den fælles beskæftigelsesrapport. Rapporten er frigivet medio
januar og offentliggjort på skolens hjemmeside.

100%

På baggrund af den fælles beskæftigelsesrapport udarbejder Arkitektskolen Aarhus en selvstændig rapport til offentliggørelse på skolens hjemmeside. Da fremkomsten af datamateriale og den fælles beskæftigelsesrapport blev forsinket , afsluttes arbejdet med skolens selvstændige rapport
ultimo april.

100%

Oplysninger om jobmuligheder er tilgængelige – men ikke med direkte link
fra forsiden og ikke samlet: Et tryk på det generelle link Arkitektskolen
Aarhus fører til undersiden Beskæftigelsesrapporter og under Efteruddannelsen / Metode, analyse og udvikling ligger Kandidatundersøgelsen 2006,
Aftagerundersøgelsen 2007 og essaysamlingen Arkitekter nu og i fremtiden.
Linket Forskning og udvikling på hjemmesidens forside fører til undersiden
Forskning ved Arkitektskolen Aarhus med link til Tilknytning af forskere og
ph.d.-studerende, hvor der nederst er et kort afsnit om virksomheders
muligheder for ansættelse af ErhvervsPhD-studerende.
For begge emners vedkommende er der behov for mere direkte link og
sammenfattende, informative beskrivelser.

75%

Mål 4: Styrket internationalisering
4b) Antallet af studerende på
meritgivende studie- eller
praktikophold i udlandet er
55

4c) Der udbydes uddannelse
på engelsk

Der har i 2007 været 45 studerende i studie- eller praktikophold i udlandet. Det er i særdeleshed de eksterne studieophold (11) der ikke lever op
til forventningerne.
Dette er en konstatering generelt på danske videregående institutioner
efter opfyldelsen af Bologna Deklarationens mål om en 2-årig kandidatuddannelse. Det er blevet mindre attraktivt (SU-mæssigt) og studiemæssigt
(i forhold til kontinuitet og sammenhæng) for de studerende at integrere
et eksternt studieophold.
AAA drøfter, hvorvidt man skal integrere muligheden for eksterne studier
for bachelorstuderende.
International Architecture Programme gennemførtes første gang i foråret
2007. IAP er et engelsksproget aktivitetsforløb for gæstestuderende,
forløbet inkluderer forelæsninger, seminarer, studieture og workshops.
Det ordinære projektarbejde udarbejdes decentralt på kandidatforløbene,
hvor undervisere er udpeget til at varetage den individuelle vejledning og
kritik på engelsk.
Programmet gennemføres ligeledes i studieåret 2007-08.
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Uddannelse

Mål 5: Koordineret efter- og videreuddannelse
5a) Arkitektskolen Aarhus
udbud af efter- og videreuddannelse tilrettelægges,
koordineres og formidles i
fællesskab med relevante
institutioner.
5b) Der er etableret mindst
6 udbud af efter- og videreuddannelse

Arkitektskolen Aarhus’ udbud af efter- og videreuddannelse koordineres
og formidles via fire årlige møder i et koordineringsudvalg bestående af
repræsentanter fra arkitektfagets tre faglige organisationer samt Kunstakademiets Arkitektskole.

100%

Følgende efter- og videreuddannelsestilbud er udbudt af Efteruddannelsen, Arkitektskolen Aarhus i 2007:

100%

•
•
•
•
•
•
•

Forskning, udvikling, kunstnerisk og
almen kulturel virksomhed

•

Master i Bygherrerådgivning og værdidesign (I). 3. og 4. semester udbudt og gennemført i 2007
Master i Bygherrerådgivning og værdidesign (II). Nyt forløb
udbudt i 2007 med studiestart 1. september 2008
Nordisk Master i Arkitektonisk Kulturarv udbudt. 1. semester
påbegyndt 1. september 2007.
Byplanfaglig overbygning 2006-2007. Kursusforløb gennemført i første halvår af 2007.
Byplanfaglig overbygning 2007-2008. Kursusforløb udbudt,
men ikke gennemført som følge af udlicitering af ledige arkitekter til anden aktør.
Byplanfaglig Forum. Temadag udbudt og gennemført.
Kursus om energirigtig renovering i eksisterende byggeri udbudt og gennemført.
Konference om fremtidens arkitekt udbudt og gennemført.

Mål 6: Arkitektskolen Aarhus udfører forskning på højt niveau
6a) Arkitektskolen Aarhus
egen finansiering suppleres
med en ekstern finansiering
på min. 25 procent pr. år.

Egenfinansiering:
kr. 15.246.000
Ekstern finansiering: kr. 7.851.000
Den eksterne finansiering svarer hermed 51,5% af de interne forskningsmidler.

100%

6b) Der er minimum 25
aktive samarbejdsprojekter
og netværk inden for forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed.

Ca. 40 aktive projekter, som indgår i et direkte forskningssamarbejde med
andre forskningsinstitutioner og/eller private virksomheder. Projekterne
udføres under i alt 7 tværinstitutionelle forskningscentre/ -programmer.
Endvidere deltager Arkitektskolen Aarhus i en række konsortier og netværk vedrørende forskningspolitik, forskeruddannelse, forskningsbegreber
etc.

100%

6c) Arkitektskolen Aarhus
deltager aktivt i CDF og
understøtter herved den
fælles kapacitetsopbygning
indenfor dansk designforskning.

Center for Designforskning er omstruktureret og fungerer nu som koordinerende instans gennem sin sekretariats- og formidlingsfunktion samt
varetager af Masteruddannelsen i design og afholdelse af forskertræf.
Arkitektskolen Aarhus deltager aktivt i samarbejdet

100%

Mål 7: Arkitektskolen Aarhus styrker sin position i det danske kulturliv
7a) Der er minimum 110
publiceringer /udstillinger
indenfor forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed
i gennemsnit pr. år over
kontraktperioden

Der er publiceret 113 titler samt opsat 5 udstillinger relateret til skolens
forsknings—og udviklingsarbejde.

100%

7b) Der er minimum 100
eksempler på anden offentlig, faglig videnformidling i
gennemsnit pr. år over
kontraktperioden

Der har været 90 konferenceindlæg og 86 øvrige eksempler på anden
offentlig, faglig videnformidling.

100%

Bilag 2
Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed
Løbende priser
1.000 kr.
Efteruddannelseskurser
Konsulentopgaver

Ultimo
2004

Ultimo
2005

Ultimo
2006

Ultimo
2007

410

410

410

410

45

45

45

45

Bilag 3a
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (u.k. 95)
1.000 kr.

Modtagne tilskud

Udgifter

Statslige fonds- og programmidler

3.791

3.791

EU og andre int. Tilskudsgivere

1.031

1.031

Øvrige tilskudsgivere

3.215

3.215

I alt

8.037

8.037
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Bilag3b
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (u.k. 97)
1.000 kr.

Modtagne tilskud

Udgifter

Statslige fonds- og programmidler

420

420

EU og andre int. Tilskudsgivere

159

159

Øvrige tilskudsgivere

1.821

1.821

I alt

2.400

2.400

Bilag 4
Nøgletal
1.000 kr.

2007

1

Negativ udsvingsrate

2

Akkumuleret overskudsgrad

3

Udnyttelsesgrad af låneramme

4

Overskudsgrad

0,1%

5

Bevillingsandel

86,8%

35,6%
0,7%
45,7%

6a

Ekstraordinære poster, udgifter

0,0%

6b

Ekstraordinære poster, indtægter

0,0%

7

Tab på debitorer

0,0%

8

Kapitalandel

1,4%

9

Nedskrivningsratio

0,0%

10

Opretholdelsesgrad

11

Gennemsnitlig årsværkspris (tkr.)

12

Soliditetsgrad

13

Reservationsflow

14

Reservationsandel

0,8%

15

Akk. reservationsandel

0,8%
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Bilag 5
Aktivitetsoplysninger
Supplerende bilag iflg. Flerårsaftalen

2004

2005

2006

2007

Antal ansøgere

599

603

616

681

Antal optagne pr. 1. oktober

155

149

145

153

26%

25%

24%

22%

142

147

121

160

746

724

698

668

0

0

0

0

10

9

6

4

Aktive F-årsstud. forudsat i forbindelse med resultatkontrakten

771

729

695

675

Afvigelse

-25

-5

3

-7

Antal udbudte kurser

13

9

15

8

Antal gennemførte kurser

12

8

12

6

92%

88%

80%

75%

4.160

2.899

2.088

1.882

162

286

394

316

a) Antal ansøgere, optagne og færdiguddannede

Optagne i % af ansøgere
Færdiguddannede kandidater

b) Aktive Finansårsstuderende indenfor normeret studietid2
Antal aktive finansårsstuderende indenfor normeret studietid
-heraf konverteret til efter- og videreuddannelse
-heraf udenlandske studerende fra ikke-EU/EØS lande

c) Efteruddannelsesaktiviteter
Kurser inkl. masteruddannelser

Antal gennemførte kurser i % af udbudte
Deltagere inkl. masteruddannelser
Deltagerbetaling (IV, kroner, årets priser )
Antal kursister
Antal gennemførte kursustimer (totaltimer)

5.776

3.169

1.517

932

Antal årskurser3

4,81

2,64

1,26

0,78

Antal årskursister4

46,0

27,0

16,2

6,6

Antal ansøgere

0

0

13

16

Antal optagne

0

0

12

14

Optagne i % af antal ansøgere

-

-

92%

88%

Antal færdiguddannede

0

0

0

0

626

928

850

884

Videreuddannelse (master- og diplomuddannelser)

d) Forbrug af midler til efteruddannelse af lærere
Midler anvendt til efteruddannelse af lærere (t.kr., 2007-priser)

2

Antal aktive finansårsstuderende inden for normeret studietid opgøres ved gennemsnit pr. 1.

marts og pr. 1. oktober 2007 og baseres på antallet af godkendte semesterforløb inden for
normeret studietid.
3

Antal årskurser = (Antal gnf. kursustimer/6 timer pr. dag)/200 dage pr. år

4

Antal årskursister = SUM(Antal gnf. kursustimer pr. kursus x antal kursister pr. kursus)/1400

timer pr. år
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Bilag 6

Forskning og udvikling

Uddannelse

Opgave

Klare mål for brugerrettede opgaver

Ydelse

Klare mål 2007

Resultat

Bachelorer

1) Information om bachelor-uddannelse,
studiestruktur og undervisning, mulighederne for fortsat uddannelse, karrieremuligheder og vilkår for optagelse (på
dansk og engelsk).



På vej, Informationer på engelsk er endnu ikke fyldestgørende.

Bachelorer

2) Adgang til Uddannelsesbekendtgørelse, studieordning og Bekendtgørelse om karaktergivning

☺

Resultatet er tilfredsstillende.

Kandidater

3) Information om kandidatuddannelsen
og karrieremuligheder som arkitekt samt
om vilkår for optagelse (på dansk og
engelsk).



På vej. Informationer på engelsk er endnu ikke fyldestgørende.

Ph.d.er

4) Information om ph.d. studiet, krav til
ansøgere samt information om ph.d.
projekter (på dansk og engelsk).



På vej. Informationer på engelsk er endnu ikke fyldestgørende.

Masteruddannelse
og efteruddannelse

5) Samlet information om udbuddet af
skolens masteruddannelser, links til
information om de enkelte masteruddannelser samt information om udbuddet af efteruddannelseskurser.

☺

Resultatet er tilfredsstillende.

Sagsbehandling

6) Eventuelle klager over ikke at være
blevet optaget er behandlet og besvaret
senest 20 hverdage efter, at de er modtaget

☺

Resultatet er tilfredsstillende.
De 3 klager er besvaret inden
for 7 dage

Sagsbehandling

7) Alle, der ansøger om optagelse, får
tilsendt kvittering for modtagelse af
deres ansøgning senest 10 hverdage
efter, at ansøgningsfristen er udløbet.

Formidling

8) Ny viden om arkitektur, design og
planlægning formidles gennem undervisning, udstillinger, publikationer og ved
forskernes konferencebidrag i ind- og
udland.

☺

Resultatet er tilfredsstillende.
2,52 konferencebidrag pr.
forskerårsværk. Antallet af
konferenceindlæg var 90.

Formidling

9) Annoncering af udstillinger, offentlige
forelæsningsrækker, offentlige konferencer og symposier, bogudgivelser samt
mulighed for at tegne abonnement på
digitalt nyhedsbrev via skolens hjemmeside.

☺

Resultatet er tilfredsstillende. I
løbet af 2007 er der 602 abonnenter på skolens nyhedsbrev.

Formidling

10) Arkitektskolens hjemmeside skal
være nem at navigere på, der skal være
en god webformidling, velfungerende
digital selvbetjening, stor nytteværdi for
brugerne, stor brugervenlighed, åbenhed
og teknisk tilgængelig.

☺

Resultatet er tilfredsstillende.
Arkitektskolens hjemmeside
opnåede 4 netkroner i Bedst på
Nettets vurdering 2007.

☺ = tilfredsstillende

= på vej

-

= utilfredsstillende

Kommentar

Opgøres først fra 2008

Se kriterier på http://aarch.dk

Bilag 7
Metode til omkostningsfordeling
Arkitektskolen Aarhus har brugt følgende fordelingsnøgler til fordeling af omkostninger, indtægtsført bevilling og øvrige indtægter til generel ledelse og administration
og hjælpefunktioner:
Indtægtsført bevilling er fordelt efter andel af nettoudgift i henh. uddannelse og
forskning.
Omkostninger og øvrige indtægter vedr. generel ledelse og administration samt øvrige hjælpefunktioner er fordelt efter antal årsværk i henh. uddannelse og forskning.
Omkostninger og øvrige indtægter vedr. bygningsmæssig drift er fordelt efter anvendte kvm. til henh. uddannelse og forskning.
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