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Arkitektskolen Aarhus er en moderne uddannelses- og forskningsinstitution, der
tilbyder en internationalt og nationalt anerkendt arkitektuddannelse og
gennemfører forskning inden for arkitektfaget på højt fagligt niveau. Skolen er
grundlagt i 1965.
Organisatorisk hører skolen under Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Skolens mission er:
•

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

•

at tilbyde professionsorienteret efter- og videreuddannelse inden for

•

at udføre forskning og kunstnerisk udviklingsarbejde på højeste niveau

arkitektfaglige felter til og med masterniveau.
med sigte på kontinuerligt at kvalificere uddannelsen, fagets udøvelse og
arkitekturens tværfaglige integration.
Arkitektskolen Aarhus har som overordnet vision ”Engaging Through Architecture”,
hvor arkitekturen betragtes som interagerende med samfundet.
Det er det overordnede mål at uddanne arkitekter, der kan udvikle fremtidens
fysiske rammer både nationalt og internationalt ved at gå i dialog med det
omkringliggende samfund. Der udbydes undervisning på bachelor-, kandidat- og
ph.d.-niveau inden for arkitektur og det arkitektfaglige område. Derudover udbydes
en række videreuddannelses- og specialiseringskurser for færdiguddannede
arkitekter med flere.
Arkitektskolen Aarhus er internationalt orienteret med gode faglige relationer til de
bedste arkitektmiljøer i verden. Skolen har et godt omdømme i udlandet og
samarbejder med fremtrædende arkitektskoler i hele verden. Samarbejdet foregår

gennem udvekslingsprogrammer, praktikprogrammer, forskningssamarbejder,
gæsteprofessoraftaler og gæsteforelæsninger.
I 2015 blev skolen som den første i Skandinavien valideret af Royal Institute og
British Architects (RIBA), hvilket betyder, at alle kandidater fremover vil være RIBA
part II anerkendt.
Skolens værksteder og avancerede teknologiske udstyr er et af skolens særligt
anerkendte kendetegn. De er af højeste klasse og giver de studerende mulighed for
at arbejde med storskalamodeller på linje med de førende internationale
arkitektskoler. Teknologisk arbejder skolen med nyeste redskaber og apparater
inden for blandt andet anvendelse af robotter og 3D-teknologi. Skolens faciliteter
styrkes løbende.
Skolens undervisning er praksisrettet og orienteret mod udviklingen af det
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omkringliggende samfund. Samtidig er der fokus på at fastholde et højt fagligt
fundament, der løbende opdateres af forskningsaktiviteter og forholder sig til de
nyeste teorier, faglige trends og tendenser.
Undervisningen består primært af problemorienteret projektarbejde med henblik på
at udvikle arkitekters kernekompetencer: Design og formgivning som proces, en
kunstnerisk tilgang til opgaven og evnen til at arbejde rumligt og visuelt. Der er
stort fokus på, at de studerendes projekter funderes i problemstillinger fra praksis,
og at der samarbejdes med såvel andre uddannelsesinstitutioner som praksis i bred
forstand.
Arkitektskolen Aarhus har således en god økonomi, en god egenkapital og en solid
investeringsplan fremadrettet med fokus på især at videreudvikle
forskningsområdet og de fysiske omgivelser. Skole skal i 2020 flytte til nybygget
skole på Godsbanearealet midt i Aarhus.
Læs meget mere om Arkitektskolen Aarhus på vores hjemmeside www.aarch.dk.
Organisation og ledelse
Arkitektskolen Aarhus’ øverste ledelse er bestyrelsen, der har flertal af eksterne
repræsentanter. Bestyrelsen består af 9 personer, hvoraf 5 er udpeget af
uddannelsesministeren, samt fire interne – to medarbejdere og to
studenterrepræsentanter.
Den daglige ledelse på skolen varetages af rektor, der har det overordnede ansvar
for skolens virksomhed og en prorektor, der bistår rektor. Administrationschefen
refererer til rektor, ligesom programlederen for bacheloruddannelsen og
kandidatuddannelsen og forskningschefen har reference til rektor.

Administrationen
Arkitektskolen Aarhus’ administration består af ca. 40 dedikerede medarbejdere og
varetager en bred vifte af juridiske, økonomiske og administrative opgaver, som
understøtter skolens mission. Administrationen ledes af administrationschefen og
er en velfungerende enhed, der sikrer stabil drift og essentiel og værdifuld støtte til
ledelsen i alle opgavetyper.
Administrationens opgaver omfatter blandt andet ledelsessekretariat, HR, økonomi
og regnskab, uddannelses- og forskningsadministration, bibliotek, IT,
kommunikation samt bygninger, trykkeri og værksteder.
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