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Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Universitetet i 
Bergen 

 

Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) planlegger å opprette et ph.d.-program i kunstnerisk 
utviklingsarbeid. Som en del av denne prosessen må universitetet fastsette Forskrift for graden ph.d. 
i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Universitetet i Bergen.   

Forslag til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid ved 
Universitetet i Bergen hadde høringsfrist i starten av juni. Saken ble også lagt frem for 
Forskningsutvalget for diskusjon i møtet 11.06.2018. Både i høringen og i FU kom det en del innspill 
og tilbakemeldinger.  

I høringssvaret fra KMD blir det kommentert at forslaget til forskrift er et godt og gjennomarbeidet 
dokument. Fakultetet har noen mindre innspill til presiseringer.   

Det medisinske fakultet har også levert innspill i denne høringssaken. De har kommentert forslaget ut 
i fra perspektivet om at man må se forskriften Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) i 
kunstnerisk utviklingsarbeid ved Universitetet i Bergen i sammenheng med Forskrift for graden 
philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen.   

I FU ble det en diskusjon om harmonisering av forskriftene.  

På denne bakgrunn ble det foretatt en ny gjennomgang av utkastet til ny forskrift der hovedformålet 
var en harmonisering av forslaget til kunst ph.d med forslaget til forskrift som foreligger for den 
reviderte vitenskapelige ph.d.  

Når det gjelder formen, så er nå rekkefølgen på reglene og ordlyd endret i forslaget til kunst ph.d , 
slik at den har en likere form som forslaget til forskrift som foreligger for den reviderte vitenskapelige 
ph.d.  

Videre er en del begreper harmonisert. Der forslag til Forskriften for den kunstneriske ph.d.-graden 
bruker doktorgrad og doktorgradsutdanningen nå er endret til ph.d.-grad og ph.d.-utdanningen og 
videre at begrepene den kunstneriske ph.d.-graden eller ph.d.-graden er endret til den kunstneriske 
ph.d.-utdanningen eller ph.d.-utdanningen. 

Det som er faglig fundert for kunst ph.d.-graden er ikke endret.  Saken er planlagt lagt frem for 
vedtak i universitetsstyret 27. september 2018.     

 Saken legges med dette frem for utvalget til drøfting.  

Kristin Egset Kjøde 15.08.18 



Vedlegg:  

• Utkast til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid ved 
Universitetet i Bergen  

 

 

 


