
1. Om programmet

Velg

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:
Ordningen mottar søknader fra virksomheter i offentlig sektor (jfr. enheter som omfattes av 
Forskningsrådets definisjon av offentlig sektor - se lenke til høyre).
Organisasjoner som er godkjent av Forskningsrådet som forskningsinstitusjon kan ikke søke Offentlig 
sektor-ph.d.-prosjekter (jfr. Forskningsrådets definisjon av forskningsinstitusjon - se lenke til høyre). 
Helseforetak kan ikke søke på ordningen for medisinske og helsefaglige doktorgradsprosjekter.

Varighet:
2014-

Totalbudsjett:
Det er beregnet å sette i gang omlag 25 nye prosjekter i 2014.

Frist Utlysning

Planlagt Støtte til virksomheter i offentlig sektor med ansatte som 
ønsker å ta doktorgrad

Mål for programmet:
Ordningens overordnede målsettinger er økt langsiktig og relevant kompetansebygging og forskningsinnsats i 
offentlige virksomheter, økt forskerrekruttering i offentlig sektor og økt samspill mellom akademia og 
offentlig sektor.

Forskningsrådet skal stimulere til økt forsknings- og innovasjonsaktivitet i offentlig sektor og tilbyr støtte til 
gjennomføring av forskningsprosjekter. Det ligger en klar forventning fra myndighetene om at 
Forskningsrådet skal bidra til å øke kunnskapsintensiteten i offentlig sektor, blant annet gjennom 
rekruttering av dr. gradskandidater. 

Offentlig sektor-ph.d.-ordningen er ingen ny doktorgrad, men skal ivareta langsiktig forskning med samme 
vitenskapelig kvalitetsnivå som gjelder for den generelle doktorgradsutdanningen. Doktorgradsarbeidene skal 
bygge kunnskap som er relevant og anvendbar for offentlige aktører og deres brukere og utvikle praksis i 
offentlig sektor for å finne nye og bedre løsninger. Samtidig er det viktig at doktorgradsarbeidet framskaffer 
kunnskap innenfor områder der kunnskaps- og innovasjonsbehovene er store, og støtter opp under 
virksomhetens FoU- og innovasjonsstrategi. Ved å styrke samspillet mellom offentlig sektor og akademia kan 
kunnskapen som produseres både nasjonalt og internasjonalt utnyttes bedre i offentlig sektor.

Offentlig sektor PhD (OFFPHD)

Dokumenter

Definisjon av offentlig sektor
(PDF-62 KB)
Definisjon av forskningsinstitusjon
(PDF-183.3 KB)
Mal for prosjektbeskrivelse - Offentlig sektor PhD
(DOCX-48 KB)

Kontaktpersoner

Spesialrådgiver
22 03 73 12
ewo@forskningsradet.no

Seniorrådgiver
22037479
vso@forskningsradet.no

Rådgiver
22 03 73 88
mns@forskningsradet.no

Erna Wenche Østrem

Vidar Sørhus

Mette Nygård Smith
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