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RETNINGSLINJER FOR EVALUERING AV EMNEPORTEFØLJEN OG RAMMENE I 
OPPLÆRINGSDELEN 

Evaluering av emneporteføljen 

Programstyret har ansvar for at det hvert tredje år gjøres en evaluering av fakultetets portefølje av 
ph.d.-kurs.  

 Det skal vurderes om fakultetets ph.d.-emner dekker behovene for opplæring i de fagfelt 
som kandidatene tilhører. Vurder om bruken av emner som avholdes én gang for én eller et 
fåtall personer tyder på at fakultetet ikke har en dekkende emneportefølje. 

 Hvis fakultetet selv ikke kan tilby ph.d.-emner innen enkelte av de fagfelt som kandidaten 
tilhører, skal det vurderes om tilsvarende opplæring ved andre fakultet eller institusjoner er 
tilgjengelig, og om forholdene er lagt til rette for gjennomføring av slike emner. 

Basert på evalueringen av fakultetets portefølje av ph.d.-kurs, må programstyret vurdere om 
fakultetet skal opprette nye eller legge ned emner. 

Evaluering av emneporteføljen lagres i ePhorte.  

Evaluering av rammene for opplæringsdelen 

Programstyret har ansvar for at det minst hvert tredje år gjøres en evaluering av om rammene for 
opplæringsdelen er tilpasset ph.d.-programmets læringsutbyttebeskrivelse og reglene om at 
“opplæringsdelen skal gi trening i faglig formidling og innføring i forskningsetikk, vitenskapsteori og 
vitenskapsmetode” i ph.d.-forskriften og “opplæringsdelen skal gi stipendiaten kunnskap, ferdigheter 
og kompetanse i tråd med kvalifikasjonsrammeverket, og særlig rette seg mot dokumentasjon av 
refleksjon og resultater i kunstnerisk utviklingsarbeid, metodikk, prosjektutvikling og etikk, samt 
trening i formidling” i ph.d.-forskriften i kunstnerisk utviklingsarbeid.  

 Hvordan er de ulike delene av fakultetets opplæringsdel tilpasset ph.d.-programmets 
læringsutbyttebeskrivelse og reglene om at “opplæringsdelen skal gi trening i faglig 
formidling og innføring i forskningsetikk, vitenskapsteori og vitenskapsmetode” i ph.d.-
forskriften og “opplæringsdelen skal gi stipendiaten kunnskap, ferdigheter og kompetanse i 
tråd med kvalifikasjonsrammeverket, og særlig rette seg mot dokumentasjon av refleksjon og 
resultater i kunstnerisk utviklingsarbeid, metodikk, prosjektutvikling og etikk, samt trening i 
formidling” i ph.d.-forskriften i kunstnerisk utviklingsarbeid (med “de ulike delene av 
opplæringsdelen” menes vitenskapsteori, etikk, formidling, metode, teori og forholdet 
mellom en obligatorisk del og en kandidatspesifikk del). 

 Hvordan sikrer reglene for opplæringsdelen at de enkelte kandidatenes opplæringsdel blir på 
et tilstrekkelig høyt nivå? 

Dersom det fremkommer avvik eller at opplæringsdelen ikke er tilpasset ph.d.-programmets 
læringsutbyttebeskrivelse bør det utarbeides en oppfølgingsplan.  

Evaluering av rammene for opplæringsdelen lagres i ePhorte. 

 


