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Opplæringsdelen i ph.d.-utdanningen ved Det psykologiske fakultet, UiB 
 
Det vises til ph.d.-programmet ved Det psykologiske fakultetet, UiB, opprettet av Universitetsstyret 
11. april 2019. Sist revidert av fakultetsstyret 8. mai 2019. 
 
Opplæringsdelen omfatter totalt 30 studiepoeng og inneholder en obligatorisk emnegruppe og 
valgfrie emner. Obligatorisk del er på 15 studiepoeng og valgfri del er på 15 studiepoeng. 
Obligatorisk del består av: Grunnemne i forskningsdesign, metode, etikk og vitenskapsteori; 
formidling og midtvegsevaluering. Valgfri del består av: Metode og fagspesifikke emner. 

Obligatorisk del 
 
a. Grunnemne i forskningsdesign, metode, etikk, vitenskapsteori 8 studiepoeng 
b. Formidling        6 studiepoeng 
c. Midtveisevaluering       1 studiepoeng 
 

a. Grunnemne i forskningsdesign, metode, etikk og vitenskapsteoriteori. Omfatter emner i 
vitenskapsteori, forskningsetikk og vitenskapelige metoder. Tilsvarende kurs fra andre 
institusjoner kan godkjennes etter særskilt søknad.  
 
b. Formidlingsaktiviteter tilsvarende 6 studiepoeng, som godkjennes samlet. Alle 
formidlingsaktiviteter må dokumenteres samtidig. Se tabell under for hva som kan inngå og 
hvordan det skal dokumenteres.  
 
c. Midtveisevaluering er obligatorisk for kandidater tatt opp i ph.d.-programmet. 
Midtveisevalueringen gir 1 studiepoeng, og kan ikke inngå som formidlingsaktivitet.  
 

Valgfri del 
 
I tillegg til obligatorisk opplæring skal kandidaten gjennomføre og få godkjent studiepoengsnormerte 
forskeremner/-aktiviteter, jfr. nedenfor. Emnene kan være arrangert av Det psykologiske fakultet 
eller andre fakulteter ved Universitetet i Bergen eller ved andre universiteter/forskningsmiljø i Norge, 
evt. i utlandet. Der det arrangeres fagrettet/forskningsrelatert opplæring, for eksempel i forbindelse 
med fakultetets forskerskoler, forutsettes denne å inngå i opplæringsplanens valgfrie del. 
Valgfri del omfatter til sammen 15 studiepoeng. 
 
a. Metode         6-10 studiepoeng 
b. Fagspesifikke emner        5-9 studiepoeng 
 
Se tabell under for hva som kan inngå og hvordan det skal dokumenteres.  
 
Andre aktiviteter som kan inngå i valgfri del: 
 
Emner/kurs uten studiepoengsnormering  
Deltakelse i forskeremne uten studiepoengsnormering, f. eks. i utlandet, kan godkjennes etter 
søknad til Forsknings- og forskerutdanningsutvalget som vil beregne studiepoeng for dem. 
Godkjenning forutsetter innlevering av dokumentasjon for både emneopplegget og 
gjennomføringen. Kurs krediteres etter ECTS-normering (1 studiepoeng per 25-30 timers arbeid inkl. 
pensumlesing og eksamen). 
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Forsøksdyr 
For kandidater med forskningsprosjekt hvor det inngår bruk av forsøksdyr, er opplæring i bruk av 
forsøksdyr i medisinsk forskning obligatorisk. Tilsvarende kurs fra andre institusjoner kan godkjennes 
etter søknad. Emnet kan gis inntil 6 studiepoeng innen metode. 
 
Individuelt pensum  
Der det ikke foreligger emnetilbud eller andre muligheter for opplæring innen kandidatens 
forskningsfelt, kan også individuelt pensum (spesialpensum) godkjennes etter søknad. 1000 sider gir 
3 studiepoeng, og kan kun oppnås en gang. Beskrivelse av spesialpensum skal være slik at det er 
mulig å vurdere innhold, nivå og omfang. Eksaminasjon gjennomføres av veileder med en sensor 
oppnevnt av Forsknings- og forskerutdanningsutvalget. 
 
Mastergradsemner  
Emner på mastergradsnivå nivå kan i spesielle tilfeller godkjennes som en del av forskerutdanningen. 
Dette må imidlertid vurderes individuelt, og i samråd med veileder. Maks 3 studiepoeng kan gis for 
emner på mastergradsnivå.  
 
Forskningsopphold ved annen institusjon  
Dersom kandidaten reiser ut for å lære teknikker, utføre forsøk eller andre faglige aktiviteter, kan 
opphold ved utenlandsk forskningsinstitusjon godkjennes som del av opplæringsdelens valgfrie del. 
Forskningsopphold av minst 2 ukers sammenhengende varighet ved utenlandsk/annen nasjonal 
institusjon. Det kreves rapport om oppholdet i etterkant (signert av kandidat og veileder) samt 
bekreftelse fra vertsinstitusjonen på oppholdets varighet og innhold.  
 
Spesialitet godkjent i Norge  
Godkjent spesialitet godskrives med 5 studiepoeng. 
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Kategori Aktivitet Stp Beskrivelse 

Obligatorisk del  Grunnkurs [PS901] 8 Vitenskapsteori, forskningsmetode og 
etikk. 
 

Obligatorisk del  Formidling  
Godkjennes samlet 

6 Hvert element må dokumenteres. 
Konferansepresentasjon og 
undervisning dokumenteres med den 
aktuelle presentasjonen samt skriftlig 
program eller bekreftelse fra 
arrangør. Skriftlig formidling 
dokumenteres ved det ferdig 
publiserte skriftlige arbeidet samt 
aktuelle retningslinjer fra den 
aktuelle publiseringskanalen. 
 

Stipendiatsamling [PS902]: 
deltakelse og presentasjon 

2 Obligatorisk for alle kandidater. 
Fakultetet anbefaler deltakelse så 
tidlig som mulig i 
forskerutdanningsløpet. 
 

Deltakelse og presentasjon 
(foredrag eller poster) i 
nasjonal eller regional 
konferanse som har deltakere 
og foredragsholdere fra flere 
institusjoner. 

0-3 1 studiepoeng pr. originale 
presentasjon. 
 

Deltakelse og presentasjon 
(foredrag eller poster) i 
internasjonal konferanse som 
har deltakere og  
foredragsholdere fra flere land. 

0-4 2 studiepoeng pr. originale 
presentasjon.  

Original faglig eller 
populærvitenskapelig 
forelesning 

0-3 1 studiepoeng pr. forelesning (enkel 
eller dobbel gir samme uttelling), 
varighet 30-90 minutter. 
 

Populærvitenskapelig skriftlig 
artikkel / kronikk innen eget 
fagfelt (min. 1000 ord). 

0-2 1 studiepoeng pr. artikkel/kronikk. 
 
Kronikken/artikkelen må ha 
gjennomgått redaksjonell vurdering. 
 

Obligatorisk del Midtveisevaluering  
(innen 2/3 av ph.d.-perioden)  

1 Obligatorisk for kandidater tatt opp 
etter 01.01.2015. 
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Kategori Aktivitet Stp Beskrivelse 

Valgfri del Metodekurs (ph.d.-nivå) ved 
universitet eller høyskole. 

6-10 Kurs som er studiepoengberegnet 
krediteres med det oppgitte antall 
studiepoeng.  
 

Valgfri del  Fagspesifikke kurs Forskerkurs 
(ph.d.-nivå) innenfor aktuelt 
fagområde ved universitet eller 
høyskole. 
 
Inntil 1 studiepoeng kan oppnås 
gjennom deltakelse på faglige 
seminar for ph.d.-kandidater i 
regi av forskerskole 
(lokal/nasjonal). 

5-9 Kurs som er studiepoengberegnet 
krediteres med det oppgitte antall 
studiepoeng.  
 
Deltakelse med egen muntlig 
presentasjon på faglige seminar for 
ph.d.-kandidater i regi av 
forskerskolene kan gis en uttelling på 
0,5 studiepoeng pr. time (inkl. 
forberedelsesfaktor). Deltakelse i 
seminarrekke uten egen presentasjon 
kan gis en uttelling på 0,5 
studiepoeng. Spesifikke krav til 
faglige seminarrekker utformes av 
forskerskolene. 
 

Valgfri del: 
Andre aktiviteter som 
kan inngå i valgfri del 

Emner/kurs uten 
studiepoengsnormering 

 Deltakelse i forskeremne uten 
studiepoengsnormering, f. eks. i 
utlandet, kan godkjennes etter 
søknad til Forsknings- og 
forskerutdanningsutvalget som vil 
beregne studiepoeng for dem. 
Godkjenning forutsetter innlevering 
av dokumentasjon for både 
emneopplegget og gjennomføringen. 
Kurs krediteres etter ECTS-normering 
(1 studiepoeng per 25-30 timers 
arbeid inkl. pensumlesing og 
eksamen). 
 

 Forsøksdyr 6  For kandidater med 
forskningsprosjekt hvor det inngår 
bruk av forsøksdyr, er opplæring i 
bruk av forsøksdyr i medisinsk 
forskning obligatorisk. Tilsvarende 
kurs fra andre institusjoner kan 
godkjennes etter søknad. Emnet kan 
gis inntil 6 studiepoeng innen 
metode. 
 

 Individuelt pensum 3 Der det ikke foreligger emnetilbud 
eller andre muligheter for opplæring 
innen kandidatens forskningsfelt, kan 
også individuelt pensum 
(spesialpensum) godkjennes etter 
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Kategori Aktivitet Stp Beskrivelse 

søknad. 1000 sider gir 3 studiepoeng. 
Beskrivelse av spesialpensum skal 
være slik at det er mulig å vurdere 
innhold, nivå og omfang. 
Eksaminasjon gjennomføres av 
veileder med en sensor oppnevnt av 
Forsknings- og 
forskerutdanningsutvalget. 
 

 Mastergradsemner 3 Emner på mastergradsnivå nivå kan i 
spesielle tilfeller godkjennes som en 
del av forskerutdanningen. Dette må 
imidlertid vurderes individuelt, og i 
samråd med veileder. Maks 3 
studiepoeng kan gis for emner på 
mastergradsnivå. 
 

 Forskningsopphold ved annen 
institusjon 

1,5 
stp./ 
uke 

Forskningsopphold av minst 2 ukers 
sammenhengende varighet ved 
utenlandsk/annen nasjonal 
institusjon. Det kreves rapport om 
oppholdet i etterkant (signert av 
kandidat og veileder) samt 
bekreftelse fra vertsinstitusjonen på 
oppholdets varighet og innhold. Maks 
6 studiepoeng kan oppnås ved 
forskningsopphold.  
 

 Spesialitet godkjent i Norge 5 Godkjent spesialitet godskrives med 5 
studiepoeng. 
 

 
 


