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Forslag til 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.  
 
Utkastet til forskrift ble sendt på høring til KMD. De andre fakultetene fikk kopi av høringsbrevet 
og kunne uttale seg om de ønsket. 
 
I høringssvaret fra KMD blir det kommentert at forslaget til forskrift er et godt og 
gjennomarbeidet dokument. Fakultetet har noen 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.  
 
Vår vurdering er at dette er et viktig innspill, og at forskriften vil bli skrevet grundig om slik at 
den tilpasses formkravene til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i 
Bergen. 
 
Den nye doktorgradsutdanningen i kunstnerisk utviklingsarbeid bygger i stor grad på 
Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. Dette er en tredjesyklusutdanning i 
kunstnerisk utviklingsarbeid som ikke gir gradsuttelling. Stipendiatprogrammet er nasjonalt og 
samler kandidater fra ulike UH-institusjoner som gir kunstnerisk utdanning. UHRs veiledende 
retningslinjer for ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid baserer seg i stor grad på retningslinjene til 
stipendiatprogrammet, og innholdet er derfor i stor grad kjent for institusjonene som gir 
kunstutdanning.  
 
UiB-ledelsen planlegger å legge forskriftsutkastet frem for vedtak i universitetsstyret 30. august.    
 
Saken legges med dette frem for utvalget til diskusjon. 
 
Vedlegg: 

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