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Revisjon av forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)

Bakgrunn
I Handlingsplan for forskerutdanningen ved UiB (2008-2015) er det å revidere forskriften ett
av tiltakspunktene. Arbeidet med å revidere forskriften begynte i 2010. Universitets- og
høyskolerådet (UHR) arbeidet parallelt med veiledende retningslinjer for ph.d.-graden. Det
var ønskelig at arbeidet i regi av UHR ble sluttført før universitetets arbeid med reglementet
ble sluttført. De veiledende retningslinjene fra UHR ble vedtatt i mai 2011 og erstatter
veiledende forskrift for ph.d.-graden fra 2004.
Universitetets egen forskrift fra 12.06.03 og veiledende retningslinjer fra UHR er lagt til grunn
i arbeidet med forslaget, men det er gjort endringer og tilføyelser for det som kjennetegner
institusjonen og praksis her. Handlingsplanen for forskerutdanningen og universitetets
uttalelse til UHR i høringen av utkastet er viktige grunnlagsdokumenter for revisjonen.
Forslaget til revidert forskrift innebærer endring i forskriftens struktur. Dagens regler foreslås i
hovedsak opprettholdt, men delvis med ny ordlyd og ny plassering i dokumentet (vedlegg 1).
I brev 5.2.2013 fikk universitetet uttalelse fra Sivilombudsmannen i en klagesak i forbindelse
med en doktoravhandling. Det er tatt hensyn til de kommentarene Sivilombudsmannen ga til
universitetets ph.d.-forskrift i forslaget til revidert forskrift.
Høringsutkastet
Utkastet til revidert forskrift er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 3-3 og § 3-9.
I høringsbrevet (vedlegg 2) ble forslag til endringer og tilføyelser i forskriften påpekt:
Det foreslås at Den sentrale klagenemnd gis kompetanse for behandling av klager
I § 6.1 tredje ledd er det foreslått en presisering om antall veiledere
I § 5.5.2 om tvungen avslutning foreslås det en presisering for fusk
I § 6.3 er det foreslått en ny bestemmelse om midtveisevaluering
I § 9 tredje ledd om rapportering foreslås det at ph.d.-kandidat og veileder har et
likeverdig ansvar for rapportering og det vises til virkning av manglende eller
utilfredsstillende framdriftsrapportering
Av hensyn til felles nasjonal begrepsbruk og ordlyden i universitets- og høyskoleloven
foreslås det å endre begrepsbruk fra diplom til vitnemål
I de veiledende reglene fra UHR er det foreslått en § 11 som omhandler meldeplikt
om arbeidsresultater som har potensiale for næringsmessig utnyttelse. I dette
forslaget viser § 10.6 til universitetets IPR-reglement, et reglement som også gjelder
for ph.d.-kandidater ved UiB
I § 11.5 er det foreslått en ny regel om omarbeiding av innlevert avhandling
Det er foreslått en regel om vedlegg til vitnemål (Diploma Supplement) i § 15
Det er foreslått regler om fellesgrader og cotutelle i § 19
I høringsbrevet ble det bedt om kommentarer til hele forskriften og til endringene spesielt. I
tillegg ble det bedt om forslag til forhold som det eventuelt ville være ønskelig å regulere i
forskriften. Videre ble det bedt om tilbakemelding på hva som skal anses som en «mindre
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omarbeiding» i § 11.5, samt om det er ønskelig med en regel om midtveisevaluering som
formulert i § 6.3 og om det er behov for å klargjøre konsekvenser av manglende eller
utilfredsstillende framdriftsrapportering, slik det ble foreslått i § 9 tredje ledd.
Høringsrunde og justeringer av forslaget

Utkastet til revidert forskrift ble sendt til høring til fakultetene, Universitetsmuseet i Bergen,
Universitetsbiblioteket, organisasjonene og Studentparlamentet, med frist 26.04.13. Det er
bare fakultetene som har uttalt seg og uttalelsene finnes i vedlegg 3. Forslaget til revidert
forskrift ble behandlet i Forskningsutvalget 14.05.13 (FU-sak 13/13).
Det er kommet innspill til de ulike paragrafene, generelle kommentarer og noen forslag til
forhold det er ønskelig å regulere i forskriften.
Høringsinstansene er i hovedsak positive til utkastet, og den foreslåtte strukturen oppfattes
stort sett som logisk og konsistent. Det er kommet noen forslag til justering av plassering av
regler og at reglenes ordlyd må harmonere med innholdet. Det vurderes også som positivt at
eksisterende praksis på enkelte områder foreslås regulert i den nye forskriften. Noen
høringsinstanser viser likevel til at detaljeringsnivået i noen regler er for stort.
Fakultetene er enige om at begreper må være konsistente i hele forskriften. Det påpekes at
standardavtaler om opptak og søknadsskjema må utarbeides i samarbeid med fakultetene.
I høringsbrevet ble det spesielt bedt om kommentarer til endringer spesielt, 10 forslag ble
fremhevet, se foran. Gjennomgangen av uttalelsene viser at fakultetene støtter intensjonen i
ni av ti forslag. Det er imidlertid ikke enighet om at regelen i § 11.5 om omarbeiding av
innlevert avhandling er ønskelig. I høringsutkastet ble det foreslås at bedømmelseskomiteen
kan gi tillatelse til en mindre omarbeiding innen endelig innstilling skrives. Omarbeidingen
skal gjennomføres i løpet av tre måneder. Fire av seks fakultet støtter intensjonen ved
endringen. Fakultetene har likevel spørsmål til ordningen. Hovedinnvendingen fra Det
matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet er at en slik
ordning vil medføre økt arbeidsmengde for vitenskapelig og administrativ stab, og at tiden
mellom innlevering og disputas vil bli lengre. Hvis en slik ordning skal innføres, vil trolig
mange komiteer komme til å anbefale en mindre omarbeiding, noe som ytterligere vil
forsterke de negative konsekvensene.
Til forslaget om regelen i § 10.6, regulering av ansattes rettigheter til forsknings- og
arbeidsresultater, viser Det juridiske fakultet til at gjentakelser fra UiB sitt IPR-reglement bør
unngås. Noen fakultet kommenterer at IPR som begrep bør forklares og at reglementet bør
henvises til ved sitt fulle navn.
Alle fakultet stiller seg positive til regler om fellesgrader og cotutelle i § 19, men det blir
foreslått å presisere teksten noe, slik at den får et mer selvforklarende innhold enn gitt i de
veiledende retningslinjene til UHR. Videre komrnenteres det at paragrafene som gjelder dette
tema bør skilles ut i en egen del. Det juridiske fakultet viser til at for fellesgrader bør det
fremgå at kandidaten ikke skal forsvare sin avhandling mer enn en gang og for cotutelle bør
vitnemålskompetansen knyttes til disputasstedet.
Det juridiske fakultet finner det uheldig at forskriften på enkelte punkter åpner for en
nivåforskyvning i ph.d.-opplæringen som står i et tvilsomt forhold til kravene til tredje syklus i
kvalifikasjonsrammeverket. Fakultetet viser til § 1 andre ledd som åpner for at kurs på
masternivå (300-emner) kan inngå i opplæringsdelen, § 6.1 tredje ledd åpner for at ingen av
kandidatens veiledere har tidligere erfaring med ph.d.-nivå og § 10.1 andre ledd som gir et
uheldig signal i forhold til ph.d.-nivået. Fakultetet peker også på at UiBs Håndbok for
kvalitetssikring av studier ikke omtaler tredje syklus og at bestemmelsen om kvalitetssikring i
§ 4 dermed står i et tvilsomt forhold til dagens realiteter.
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Fakultetet peker på at henvisninger til «det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket» må ses i
lys av at Forskningsutvalget har behandlet og vedtatt en institusjonell tilpasning av
beskrivelsen i kvalifikasjonsrammeverket for tredje syklus. Dersom UiBs rammeverk skulle
stille høyere kvalitetskrav til utdanningen enn det nasjonale rammeverket, bør en referanse til
kvalifikasjonsrammeverket sikte til den høyere normen. Fakultetet foreslår derfor å sløyfe
«nasjonale» og at det heller henvises til «kvalifikasjonsrammeverket».
I § 7.2 fremgår at elementer som skal inngå i opplæringsdelen, ikke bør være eldre enn fem
(5) år ved opptaksdato. UHRs retningslinjer tillater ikke eldre elementer enn to år.
Fakultetene er ikke samstemte i hvorvidt en utvidelse av tidsrammen til fem år anbefales
eller ikke og argumenterer både for og mot dette og om regelen bør være en «skal» regel for
femårsfrist eller en «bør» regel.
Det samfunnsvitenskapelige fakultet viser til § 10.7 og mulighet for ny innlevering av
omarbeidet avhandling. Det er imidlertid uklart om seks måneders ventetid gjelder for ny
innlevering eller selve bedømmingen. Det anbefales også at det settes en øvre frist for å
omarbeide en avhandling for ny bedømmelse.
Flere fakulteter påpeker uklarhet ved at det i § 5.4 angis at maksimaltid på et ph.d.-program
er 8 år fra startdato, samtidig som det åpnes for at det kan leveres etter at tiden er gått ut.
Det medisinsk-odontologiske fakultet viser til § 5.3 siste ledd og at det er problematisk å
avvise søkere som har mindre enn ett års arbeid igjen for å fullføre forskerutdanningen.
Fakultetet tar opp kandidater som har arbeidet med et doktorgradsprosjekt over tid og som
først søker opptak når de får tilfredsstillende finansiering og/eller permisjonsavtale.
Regelen i § 10.4 om hvilket språk avhandlingen skal være skrevet på, blir kommentert fra
flere fakulteter, med at regelen bør være på et skandinavisk språk eller engelsk, og at
dersom avhandlingen er planlagt skrevet på et annet språk, må det søkes om dette. En
innvilgelse av søknaden vil avhenge av veiledningskapasitet i det aktuelle språket.
Det bes om at begrepene «fellesarbeid» og «arbeider med flere forfattere» defineres i § 10.2.
Det er uklart hvordan 1. og 3. ledd står i forhold til hverandre. I tredje ledd bør det også
presiseres hvem som skal signere erklæring om medforfatterskap, og det stilles spørsmål
ved om det er tilstrekkelig at hovedveileder signerer eller om det er nødvendig at alle de
øvrige forfatterne også signerer.
Det er påpekt en inkonsekvens i utkastet. Det vises til at etter § 11.2 skal det normalt ikke gå
mer enn fem måneder fra innlevering til disputas. Etter § 11.4 skal innstillingen foreligge så
raskt at disputasen kan holdes innen tre måneder etter at komiteen har mottatt avhandlingen.
Ifølge § 12.1 skal komiteen gi en begrunnet innstilling innen en frist satt av fakultetet, og
ph.d.-kandidaten har 14 dagers merknadsfrist på innstillingen. Søknad om retting leveres
etter § 12.2 senest fire uker før komiteens frist for å avlevere innstilling. Videre skal
prøveforelesningen ifølge § 13.1 holdes etter at avhandlingen er godkjent og emnet
kunngjøres for kandidaten 10 virkedager før forelesningen. Disputas skal ifølge § 13.2 finne
sted innen to måneder etter at avhandlingen er funnet verdig til å forsvares. Det vises til at
det blir svært vanskelig både for ph.d.-kandidat og fakultet å håndtere avslutningsfasen
dersom ikke komiteen har en fastsatt frist for å levere innstillingen. Det anbefales å beholde
bestemmelsen om at komiteen får en frist på tre måneder i tråd med veiledende retningslinjer
fra UHR og gjeldende reglement. Det anbefales også at 14-dagers merknadsfrist til
innstillingen etter § 12.1 endres til ti arbeidsdager i tråd med forslaget fra UHR.
Det humanistiske fakultet påpeker at av § 11.4 fremgår det at komiteen skal ha minst tre
medlemmer. Det bør legges inn føringer for at antall medlemmer fortrinnsvis skal være et
oddetall for å forebygge problemer ved en eventuell dissens. Fakultetet viser videre til § 12.4
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som omhandler fakultetets behandling av delt innstilling. § 12.4 gir imidlertid ingen
retningslinjer for hvordan en delt innstilling skal behandles dersom antall medlemmer er et
partall, og komiteen deler seg med like mange for og mot en underkjenning. § 12.4 siste ledd
mangler retningslinjer for hvordan saken skal behandles videre dersom 2/3 flertall ikke
oppnås i fakultetsstyret.
Det pekes på at det bør slås fast i forskriften at kandidater med dokumenterte særskilte
behov og/eller funksjonshemminger må få rett til tilrettelegging/tilpassing av arbeidsforhold,
tidsrammer og infrastruktur ved opptak.
Flere fakulteter peker på at etter at ny forskrift blir vedtatt, vil fakultetene ha behov for å gi
utfyllende regler og det bes om at det gis en generell hjemmel for dette utover det som
spesifikt er angitt i forskriftens enkelte bestemmelser.
Det er kommet forslag om forhold som er ønsket regulert, som ikke er dekket av forslaget:
Hjemmel for krav om særskilt rapportering i § 9
I retningslinjene fra UHR er det i § 9 tredje ledd gitt en regel om at institusjonen ved
behov kan kreve "særskilt rapportering". Hjemmelen for slikt krav om særskilt rapportering er
utelatt i utkastet til forskriften. Det juridiske fakultet anbefaler at fakultetene gis hjemmel for å
kreve særskilt rapportering i ph.d.-forskriften. Det kan også stilles spørsmål ved om ikke en
slik hjemmel må ha vært benyttet før en evt. tvungen avslutning av forskerutdanningen på
bakgrunn av manglende eller utilfredsstillende rapportering kan iverksettes.
Hjemmel for å gi opponenten adgang til innledende redegjørelse for
avhandlingen i § 13.2
I § 13.2 i utkastet er saksgangen for disputas tydeliggjort i tråd med § 19.2 i UHRs
retningslinjer. Saksgangen fremstilles slik at ph.d.-kandidaten selv skal gjøre rede for
"hensikten med og resultatet av den vitenskapelige undersøkelsen" før diskusjonen med
første opponenten begynner. Ved det juridiske fakultet i Bergen og i Oslo er praksis
annerledes ved at førsteopponenten redegjør for avhandlingen og åpner diskusjonen med å
spørre kandidaten om vedkommende har innvendinger mot fremstillingen. I ph.d.-forskriften
ved universitetet i Oslo er det i tråd med den etablerte praksis (i § 18 sjuende ledd) tatt inn
følgende setning: "Fakultetet kan bestemme at første ordinære opponent skal redegjøre for
dette i stedet for kandidaten". Det juridiske fakultet ber om at en tilsvarende bestemmelse tas
inn som fjerde setning i § 13.2 fjerde ledd.
Hjemmel for forskningsed
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet oppfordrer til at en regel og ordning for
forskningsed eller vitenskapsed i ph.d.-utdanningen vurderes. De nasjonale forskningsetiske
komMer kan være en kilde for informasjon om hvordan det kan gjøres.
Forskningsutvalgets behandling av forslaget
Forskningsutvalget ble bedt om å behandle forslaget etter at høringsfristen var ute. Saken
ble behandlet i møte 14.05.13 og det er kommet noen innspill til utkastet.
Til § 5.3 Opptaksvedtak foreslår utvalget at skal endres til bør i tredje ledd slik at
innledning blir: "Opptak bør nektes hvis:". Utvalget foreslår at § 6.2 fjerde ledd siste setning
endres fra bør til skal slik at setningen blir slik: "Veileder skal gi ph.d-kandidaten veiledning i
forskningsetiske spørsmål knyttet til avhandlingen".
Utvalget ga uttrykk for at en absolutt maksimaltid i forskerutdanningsløpet på 8 år er for rigid,
jf. § 5.4, andre ledd, og at setningen kan suppleres med "normalt". Når det gjelder angivelsen
av hvilket språk avhandlingen skal skrives på angitt i § 10.4, viser utvalget til at det må være
et kriterium at språket er forståelig i offentligheten. Utvalget er skeptisk til forslaget om å
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innføre en ny regel om en mindre omarbeiding av avhandling før endelig innstilling foreligger
(§ 11.5). Det påpekes at forslaget vil svekke disputasens funksjon i forskerutdanningen. En
slik ordning vil etter utvalgets vurdering medføre økte økonomiske utgifter, hvis kandidatene
skal få finansiering under perioden med omarbeiding.

Nytt forslag til forskrift
Etter at forslaget har vært til høring og med bakgrunn i kommentarer fra Forskningsutvalget,
er det utarbeidet nytt forslag til forskrift (vedlegg 1). Høringsinstansene er samstemte i sin
tilslutning til ni av de ti punktene som ble fremhevet i høringsbrevet. Det var uenighet om
endringen som ville innebære rett til omarbeiding av innlevert avhandling. Forskningsutvalget
anbefalte heller ikke regelen og den er i sin helhet tatt ut av det nye forslaget til forskrift.
Det er kommet innspill om at noen begreper må gis et klart innhold, at kompetanseplassering
må tydeliggjøres og at det ryddes for inkonsekvens i reglene. Dette er det i all hovedsak gjort
korrigeringer for i det forslaget i vedlegg 1.
Flere høringsinstanser har bedt om at fakultetene gis hjemmel til å gi utfyllende regler til
forskriften. Det er ikke foreslått en slik generell hjemmel, men enkelte bestemmelser er
myket opp slik at fakultetene gis noe handlingsrom.
Det er gjort noen presiseringer. Det vises blant annet til § 5.3 Opptaksvedtak og til § 6.2
fjerde ledd siste setning så det blir slik: "Veileder skal gi ph.d-kandidaten veiledning i
forskningsetiske spørsmål knyttet til avhandlingen".
Til spørsmålet om språkvalg, er det lagt til grunn at avhandlingen kan skrives på engelsk og
de skandinaviske språkene. Hvis avhandlingen er planlagt skrevet på et annet språk, må det
søkes om dette.
Det er foreslått en ny formulering i § 4 om kvalitetssikring slik at bestemmelsen harmonerer
med UiBs Håndbok for kvalitetssikring av universitetsstudier. I § 10.7 er det gjort noen
presiseringer om innlevering til ny bedømmelse og § 10.6 om IPR-rettigheter.
Det ble foreslått å ta inn en hjemmel for at ph.d.-kandidater med særskilte behov eller
funksjonshemminger må få rett til tilrettelegging/tilpassing av arbeidsforhold, tidsrammer og
infrastruktur ved opptak. Det er ikke fulgt, § 5.7 om infrastruktur vurderes å være dekkende.
Tre ytterligere forslag er nevnt som tema for regulering i forskriften, men er ikke foreslått fulgt
opp. I § 13.2 kunne forskriftsregulere praksis for å gi opponenten adgang til innledende
redegjørelse for avhandlingen. Dette forholdet vurderes ikke å være nødvendig å regulere i
forskriften, det må kunne være handlingsrom for fakultetene å velge praksis. Det er ikke
presisert i § 9 om særskilt rapportering og heller ikke foreslått hjemmel for forskningsed.

Universitetsdirektørens kommentarer
I handlingsplanen for forskerutdanningen ble det lagt opp til revisjon av ph.d. reglementet.
Det ble samtidig satt i gang en prosess i UHR, det gjorde at det ble avventet å utarbeide ny
forskrift ved UiB. I arbeidet med UHR-retningslinjene ga UiB grundige kommentarer og en
del av disse, men ikke alle, kom inn etter høringsprosessen. Diskusjonene og kommentarene
var viktige for det arbeidet som ble gjort ved UiB for utformingen av forslaget til forskrift. Et
eksempel på et slikt forhold er omtalen av tilknytningen til universitetets IPR-reglement.
UHR sendte noen forslag til endringer i sine veiledende retningslinjer for ph.d.-utdanning til
høring i mai 2013. Dette skjedde i kjølvannet av NIFUs evaluering av norsk ph.d.-utdanning i
juni 2012. Disse endringene er vurdert å være marginale i forhold til retningslinjene fra UHR
og det er ikke sendt uttalelse til disse forslagene.
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Sivilombudsmannen uttalt seg om universitetets pd.d.-reglement i forbindelse med en klage
knyttet til en ph.d.-avhandling. Sivilombudsmannen påpeker at klage på vedtak i ph.d.-saker
skal behandles av klagenemnden. Som følge av dette endres klageorganene for ph.d.-saker.
Dette vil kreve endringer i reglementet for Den sentrale klagenemnd og vil bli fulgt opp i etter
universitetsstyrets vedtak om ph.d-reglementet.
Som påpekt foran er det ikke lagt opp til å gi en generell hjemmel for å gi utfyllende regler til
forskriften for hvert fakultet. Det er vektlagt å få en best mulig balanse mellom likebehandling
og forutsigbarhet ved praktiseringen av forskriftens regler og hensynet til ulike ønsker ved
fakultetene. Forskriften gir rom for skjønnsmessige vurdering i enkelte bestemmelser, men
ikke slik at det gis en generell hjemmel for å gi utfyllende regler. Universitetet skal ha en
felles forskrift for ph.d.- graden.
Innsatsen for økt vektlegging av forskningsetikk og vitenskapsteori, foreslås det at det minst
skal være vitenskapsteoretisk opplæring av et omfang på minst 5 studiepoeng, som del av
den obligatoriske opplæringen. Dette har ingen vært negative til. Innsatsen for opplæring i
vitenskapsteori og etikk vurderes som svært viktig, jf. også sak 46/13.
Med disse kommentarene fremmes følgende forslag til

Vedtak:
Styret vedtar Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved
Universitetet i Bergen og forskriften trer i kraft straks.
Forskriften kunngjøres i tråd med reglene i forvaltningsloven

:

§ 38.

—

11.06.13 / Marianne Seim
Vedlegg:
Utkast til «Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen»
Høringsbrev av 04.03.2013 med utkast til revidert forskrift
Høringsuttalelser fra
Det humanistiske fakultet
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Det psykologiske fakultet
Det juridiske fakultet
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Det medisinsk-odontologiske fakultet
4. Uttalelse fra Forskningsutvalget
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-

FORSKRIFT FOR GRADEN PHILOSOPHIAE
BERGEN

DOCTOR (Ph.d.) VED UNIVERSITETET

I

Vedtatt av universitetsstyret ved Universitetet i Bergen xxx med hjemmel i lov 1. april 2005
nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-3 og § 3-9.
DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER
§ 1 Forskriftens virkeområde
Forskriften gjelder for all utdanning som fører frem til graden philosophiae doctor (ph.d.),
med følgende presiseringer:
Dersom det i den enkelte ph.d.-kandidats opplæringsdel inngår kurs/emner som normalt
tilbys på masternivå (300-emner), gjelder de reglene som er fastsatt for disse nivåene, jf. lov
om universiteter og høyskoler, forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved
Universitetet i Bergen og fakultetenes utfyllende regler til nevnte forskrift, og de enkelte
studieplanene og emnebeskrivelsene.
For ph.d.-kandidater som i forbindelse med fellesgrader oppholder seg ved andre
institusjoner eller arbeidsplasser som ledd i forskerutdanningen, gjelder vedkommende
institusjons regler.
For opplæringsdelen, jf. § 7, gjelder universitets- og høyskolelovens disiplinærregler ved
siden av forskriften her, jf. lovens § 4-7. For øvrig gjelder disiplinærreglene i forskriften her, jf.
§ 5.5.2.
Dersom ph.d.-kandidaten også er arbeidstaker ved Universitetet i Bergen eller andre steder,
gjelder også lover og avtaler som er fastsatt for arbeidsforholdet.
§ 2 Målsetting, omfang og innhold for ph.d.-utdanningen
§ 2.1 Målsetting for ph.d.-utdanningen
Ph.d.-utdanningen skal kvalifisere for forskning av internasjonal standard og for annet arbeid
i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning, i samsvar
med god vitenskapelig skikk og forskningsetiske standarder.
Ph.d.-utdanningen skal gi ph.d.-kandidaten
kvalifikasjonsrammeverket.

kunnskap, ferdigheter og kompetanse i tråd med

§ 2.2 Innhold i ph.d.-utdanningen
Utdanningen omfatter et selvstendig forskningsarbeid som skal dokumenteres med en
vitenskapelig avhandling av internasjonal standard på høyt faglig nivå. I tillegg skal ph.d.kandidaten ha en opplæringsdel i faglig kontekst, metode og teori som gir faglig dybde og
bredde i eget fag, samtidig som faget settes inn i en videre ramme. I ph.d.-utdanningen skal
ph.d.- kandidaten også få trening i formidling av faglig arbeid overfor fagfeller, studenter og
allmennheten.
§ 2.3 Omfang av ph.d.-utdanningen
Ph.d.-utdanningen er normert til tre (3) års fulltidsstudier og inkluderer en opplæringsdel av
minimum 30 studiepoengs omfang.
Ph.d.-utdanningens viktigste komponent er et selvstendig forskningsarbeid
gjennomføres under aktiv veiledning.
Ph.d.-graden tildeles på grunnlag av:
1. Godkjent vitenskapelig avhandling
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som

Godkjent gjennomføring av kursdelen, eventuelt annen godkjent faglig skolering eller
kompetanse
Godkjent prøveforelesning over oppgitt emne
Godkjent offentlig forsvar av avhandlingen (disputas)
§ 3 Ansvaret for ph.d.-utdanningen
Styret ved Universitetet i Bergen har det overordnede ansvaret for ph.d.-utdanningen ved
institusjonen. Ansvaret for gjennomføringen av ph.d.-utdanningen er delegert til fakultetene
innenfor deres respektive fagområder. Ansvaret for koordinering av tverrfaglig og
tverrfakultær ph.d.-utdanning skal ivaretas av et vertsfakultet.
§ 4 Kvalitetssikring av opplæringsdelen
Fakultetene skal kvalitetssikre emnene i ph.d.-utdanningens opplæringsdel i tråd med
retningslinjene for kvalitetssikring av emner på bachelor- og masternivå. Se Handbok for
kvalitetssikring av universitetsstudier.
DEL II OPPTAK
§ 5 Opptak
§ 5.1 Vilkår for opptak
For opptak til ph.d.-utdanningen må søkeren normalt ha en femårig mastergrad, jamfør
beskrivelsene i kvalifikasjonsrammeverket om andre syklus. Fakultetet kan etter særskilt
vurdering godkjenne annen likeverdig utdanning som grunnlag for opptak. Fakultetet kan i
utfyllende regler stille ytterligere krav til kvalifikasjoner etter kriterier som er åpent
tilgjengelige og i tråd med institusjonens rekrutteringspolitikk og faglige profil.
Søknad om opptak til ph.d.-utdanningen:

Søknadsskjema
Avtale om o tak
Søknaden bør inneholde:
Dokumentasjon for utdanningen som skal ligge til grunn for opptaket
Prosjektbeskrivelse som omfatter:
faglig redegjørelse for prosjektet
fremdriftsplan
finansieringsplan
dokumentasjon av spesielle behov for faglige og materielle ressurser
eventuelle planer for opphold ved annen (inkl, utenlandske) forskningsinstitusjon eller
virksomhet
faglig formidling
opplysninger om eventuelle immaterialrettslige restriksjoner for å beskytte andres
rettigheter
plan for opplæringsdelen, inkludert opplæring som vil gi generell kompetanse i
samsvar med kvalifikasjonsrammeverket
forslag om minst én veileder og angivelse av tilknytning til aktivt forskningsmiljø
redegjørelse for eventuelle rettslige og etiske problemstillinger prosjektet reiser og
hvordan disse kan avklares. Det skal fremgå av søknaden om prosjektet er avhengig
av tillatelse fra forskningsetiske komiteer eller andre myndigheter eller fra private
(som informanter, pasienter og foreldre). Slike tillatelser bør om mulig være innhentet
og legges ved søknaden
Det fagmiljøet ph.d.-kandidaten skal knyttes til, bør delta aktivt i utformingen av
prosjektbeskrivelsen og i opplegget for selve ph.d.-utdanningen.
Ph.d.-kandidaten og hovedveileder bør raskest mulig og senest innen tre (3) måneder etter
opptak sammen gå igjennom prosjektbeskrivelsen og vurdere eventuelle behov for
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justeringer. Prosjektbeskrivelsen
og metode.

bør gjøre rede for tema, problemstillinger

samt valg av teori

Institusjonen kan kreve residensplikt.
Det skal normalt søkes om opptak til ph.d.-utdanning innen tre (3) måneder etter oppstart av
det forskningsprosjektet som skal lede frem til ph.d.-graden. Dersom det gjenstår mindre enn
ett (1) års fulltidsarbeid med forskningsprosjektet ved søknadstidspunkt, skal søkeren
avvises, jf. § 5.3.
Dersom søker ønsker å bruke et annet språk i avhandlingen enn det som er godkjent i
forskriftens § 10.4, skal søknad om dette leveres sammen med planen for studiet.
Fakultetet fastsetter søknadsskjema

og kan fastsette krav til ytterligere dokumentasjon.

Fakultetet kan sette ytterligere vilkår for opptak i sine utfyllende regler.

§ 5.2 Framgangsmåten ved opptak
Søknad om opptak skal stiles til det fakultetet som har det fagområdet det søkes opptak til og
sendes gjennom det instituttet søkeren ønsker å bli knyttet til. Fakultetet kan i sine utfyllende
regler fastsette kriterier for rangering mellom kvalifiserte søkere hvis antallet søkere
overstiger opptakskapasiteten.
Dersom søkers prosjekt tilsier at det kan være aktuelt med tilknytning til flere fagmiljø, skal
det før opptak innhentes uttalelse fra disse fagmiljøene og deres respektive institutter. Det
skal stilles opp en tentativ prosentvis fordeling av innsats fra fagmiljøene og fra eventuelle
eksterne partner.
Avgjørelsen om opptak
formelle kvalifikasjoner,
for forskerutdanning og
art gir grunn til det, skal
problemstillingene.

baseres på en samlet vurdering av prosjektbeskrivelsen, søkerens
tilstrekkelige ressurser for gjennomføringen og den innsendte planen
skjer etter innstilling fra vedkommende institutt. Dersom prosjektets
det legges vekt på planens redegjørelse for de rettslige og etiske

Fra tilsagn om opptak er gjort kjent for ph.d.-kandidaten,
før signert avtale om ph.d.-utdanning foreligger.

skal det ikke gå mer enn én måned

§ 5.3 Opptaksvedtak
Vedtak om opptak gjøres av fakultetet selv. Vedtaket baseres på en samlet vurdering av
søknaden, se § 5.2 tredje ledd.
I vedtaket skal minst én veileder oppnevnes, ansvaret for håndtering av andre behov som er
fastsettes med startdato
skissert i søknaden plasseres, og avtaleperioden/opptaksperioden
og sluttdato. Startdato settes lik startdato for finansiering. Eventuell forlengelse av
avtaleperioden må relateres til rettighet som arbeidstaker eller avklares spesielt i forhold til
kandidatens finansieringsgrunnlag.
Opptak bør nektes hvis:
avtaler med ekstern tredjepart er til hinder for offentliggjøring og offentlig forsvar av
avhandlingen
de immaterialrettslige avtalene som er inngått, er så urimelige at institusjonen ikke
bør medvirke i prosjektet
søkeren ikke vil kunne oppfyIIe kravet om at mInImum ett år av prosjektet skaI
gjennomføres etter at vedkommende er tatt opp til ph.d.-utdanningen, jf. § 5.1
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§ 5.4 Opptaksperiode
Ph.d.-utdanningen er normert til tre (3) års fulltidsstudier. Det er ikke anledning til å planlegge
gjennomføring av ph.d.-utdanningen med en progresjon som gir lengre studieløp enn seks
(6) år. Fakultetet kan i sine utfyllende regler ha strengere krav til progresjon under
studieløpet.
Maksimaltid på et ph.d.-program er normalt 8 år fra startdato. Lovfestede permisjoner og
pliktarbeid medregnes ikke.
Avtaleperioden kan forlenges ved permisjoner som følger av kandidatens rettigheter som
arbeidstaker, eller gjennom rettigheter gitt gjennom andre finansieringskilder.
Ved lovhjemlede avbrudd forlenges opptaksperioden

tilsvarende.

Opptaksperioden kan etter søknad forlenges på annet grunnlag. I søknaden må det
vedlegges en redegjørelse for hva som er gjort/publisert og hva som gjenstår av ph.d.arbeidet. Søknaden kan innvilges der fakultetet etter en samlet vurdering finner at prosjektet
vil kunne gjennomføres i forlengelsesperioden. Bekreftelse fra veileder og grunnenhet om
veiledning i forlengelsesperioden må foreligge.
Ved innvilget forlengelse kan fakultetet selv sette ytterligere vilkår.
Etter opptaksperiodens utløp opphører partenes rettigheter og plikter etter ph.d.-avtalen, slik
at ph.d.-kandidaten kan miste sin rett til veiledning, kursdeltakelse og tilgang til universitetets
infrastruktur. Ph.d.-kandidaten kan likevel søke om å få levere inn avhandlingen til
bedømmelse for ph.d.-graden.
§ 5.5 Avslutning før avtalt tid
§ 5.5.1 Frivillig avslutning
Ph.d.-kandidaten, veilederen eller fakultetet kan ta initiativ til å avtale at ph.d.-utdanningen
avsluttes før avtalt tid. Ved slik frivillig avslutning av ph.d.-utdanningen skal det ved egen
avtale fastsettes hvordan partene ordner spørsmål om eventuelle tilsettingsforhold,
finansiering, utstyr og rettigheter til resultater.
Ved frivillig avslutning som skyldes ph.d.-kandidatens ønske om å skifte prosjekt eller
overgang til annet fakultet, skal ph.d.-kandidaten søke nytt opptak på grunnlag av det nye
prosjektet.
En avhandling som er utarbeidet under organisert veiledning i et forskerutdanningsløp,
ikke leveres inn til bedømmelse som en fri doktorgrad/dr.philos.

kan

§ 5.5.2 Tvungen avslutning
Fakultetet kan beslutte tvungen avslutning før avtalt tid for ph.d.-utdanningen er utløpt. Slik
tvungen avslutning kan besluttes hvis ett eller flere av følgende forhold foreligger:
Gjentatte og vesentlige brudd fra ph.d.-kandidaten side av informasjons-,
oppfølgings- eller rapporteringsplikt
Vesentlig forsinkelse i fremdriften av forskningsprosjektet av en slik art at det skaper
begrunnet tvil om ph.d.-kandidaten vil kunne fullføre prosjektet innenfor avtalt tid. For
å danne grunnlag for tvungen avslutning, må den vesentlige forsinkelsen skyldes
forhold som ph.d.-kandidaten selv har herredømme over
Vesentlig forsinkelse i gjennomføringen av opplæringsdelen, grunnet forhold som
ph.d.-kandidaten selv har herredømme over
Brudd på de forskningsetiske retningslinjer som gjelder for fagområdet, som fusk som
rammes av reglene i universitets- og høyskolelovens § 4-7
4

-

Opptreden fra en kandidat som bryter med den tilliten som må foreligge mellom
universitet og ph.d.-kandidat under gjennomføringen, også straffbare forhold knyttet
til gjennomføringen av ph.d.-utdanningen

Vedtak om tvungen avslutning gjøres av det fakultetet hvor ph.d.-kandidaten er opptatt etter
innstilling fra grunnenhet. Vedtaket kan klages til Den sentrale klagenemnd.
Dersom ph.h.-kandidaten er tilsatt ved universitetet, kan avtalen kun avsluttes dersom
vilkårene for oppsigelse eller avskjed i tjenestemannsloven er oppfylt.
§ 5.6 Ph.d.-avtalen
Opptak til universitetets ph.d.-program formaliseres gjennom en skriftlig avtale innenfor
rammen av standardavtalen for opptak vedtatt av universitetsstyret. Avtalen underskrives av
ph.d.-kandidat, veileder(e), institutt og det fakultetet ph.d.-kandidaten er tatt opp ved. Avtalen
regulerer partenes rettigheter og plikter i opptaksperioden og skal sikre at ph.d.-kandidaten
deltar regelmessig i et aktivt forskermiljø og legge til rette for at ph.d.-utdanningen skal kunne
gjennomføres til avtalt tid. Veileder som eventuelt oppnevnes etter opptakstidspunktet skal
underskrive avtalen umiddelbart etter oppnevning. Minst ån veileder skal være oppnevnt ved
opptakstidspunktet, jf § 5.3.
Ph.d.-kandidater som tilsettes ved Universitetet i Bergen undertegner egen arbeidsavtale.
For ph.d.-kandidater med finansiering fra, tilsetting hos eller andre bidrag fra en ekstern part,
skal det, i tråd med fastsatte retningslinjer, inngås egen avtale mellom kandidaten, fakultetet
og den eksterne parten.
Dersom ph.d.-kandidaten er knyttet til annen arbeidsplass, skal det inngås avtale som
regulerer arbeidsvilkårene, også tid til doktorgradsarbeidet, driftsmidler og behov for
vitenskapelig utstyr. Avtalen skal sikre at ph.d.-kandidaten deltar regelmessig i et aktivt
forskningsmiljø og legge til rette for at ph.d.-utdanningen kan gjennomføres til avtalt tid.
I tilfeller hvor ph.d.-kandidaten skal ha tilknytning til utenlandske institusjoner, må
institusjonens retningslinjer for slikt samarbeid følges og egne avtaler inngås på fastsatte
skjema. Avtalen skal normalt foreligge sammen med opptaksavtalen.
Avtalen skal angi tidspunktet ph.d.-utdanningen påbegynnes.
Vesentlige endringer i avtalen som påvirker gjennomføringen av forskningsprosjektet eller
opplæringsdelen, skal forelegges fakultetet til eventuell godkjenning.
§ 5.7 Infrastruktur
Ph.d.-kandidaten skal ha nødvendig infrastruktur for gjennomføring av forskningsprosjektet til
disposisjon. Avgjørelsen av hva som anses som nødvendig infrastruktur for gjennomføring,
tas ved grunnenhet/fakultetet. For ph.d.-kandidaten med ekstern finansiering og/eller
arbeidsplass, inngås det avtale mellom grunnenhet/fakultetet og ekstern part i forbindelse
med det enkelte forskningsprosjektet. Slik avtale skal som hovedregel foreligge på det
tidspunkt opptaksvedtaket for den aktuelle ph.d.-kandidaten gjøres, eller umiddelbart etterpå.
DEL III GJENNOMFØRING
§ 6. Veiledning
§ 6.1 Veiledning
Arbeidet med ph.d.-avhandlingen skal foregå under individuell veiledning, og ph.d.kandidaten skal ha jevnlig kontakt med sin(e) veileder(e) og skal inngå i et aktivt
forskningsmiljø. Ph.d.-kandidaten skal ha anledning til å få sitt avhandlingsarbeid drøftet i
seminar.
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Når arbeidet med en ph.d.-avhandling involverer flere institutt, skal faglig kreditt og eventuell
økonomisk uttelling for det enkelte institutt nedfelles i egen avtale (opptaksavtale del B).
Dette gjelder også når veilederne for en avhandling kommer fra ulike institutt. Se eget punkt i
opptaksavtalen om dette.
Ph.d.-kandidaten bør som hovedregel ha to veiledere, hvor en oppnevnes som
hovedveileder. Veilederne oppnevnes av fakultetet selv og hovedveileder bør være oppnevnt
på opptakstidspunktet. I tillegg kan det oppnevnes en eller flere medveiledere. Veileder(e)
skal ha doktorgrad eller tilsvarende faglig kompetanse innenfor fagfeltet og være aktive
forskere. Minst en av de oppnevnte veilederne bør ha tidligere erfaring fra veiledning av
kandidater på master- og/eller ph.d.-nivå.
Hovedveileder har det faglige og administrative hovedansvaret for ph.d.-utdanningen for
ph.d.-kandidaten og skal være ph.d.-kandidatens primære kontakt i det daglige.
Hovedveileder skal normalt være tilsatt ved det fakultet der ph.d.-kandidaten er tatt opp, eller
fra institusjoner godkjent av fakultetet. Ekstern veileder kan være hovedveileder basert på
avtaler mellom den institusjonen vedkommende er ansatt ved og UiB. Dersom fakultetet
oppnevner ekstern hovedveileder, skal det oppnevnes medveileder fra fakultetet.
Medveileder(e) er øvrig(e) fagperson(er) som gir veiledning og som deler det faglige
ansvaret for ph.d.-kandidaten med hovedveileder.
Ekstern veileder er en veileder fra et annet fakultet enn det ph.d.-kandidaten er tatt opp ved,
eller som kommer fra en institusjon utenfor Universitetet i Bergen.
Habilitetsreglene

i forvaltningslovens

§ 6 flg. gjelder for veilederne.

§ 6.2 Veiledningens innhold
Ph.d.-kandidaten og veiledere bør ha jevnlig kontakt. Veileder har ansvar for å følge opp
kandidatens faglige utvikling. Kontakthyppigheten bør fremgå av den årlige
fremdriftsrapporteringen, jf. § 9.
Veilederne plikter å holde seg orientert om fremdriften i ph.d.-kandidatens
den i forhold til prosjektbeskrivelsens fremdriftsplan, jf. § 5.1.

arbeid og vurdere

Veileder plikter å følge opp faglige forhold som kan medføre forsinket gjennomføring av
ph.d.-utdanningen, slik at denne kan fullføres innenfor normert tid.
Veilederne skal gi råd om formulering og avgrensning av tema og problemstillinger, drøfte og
vurdere hypoteser og metoder, drøfte resultater og tolkningen av disse, drøfte opplegg og
gjennomføring av fremstillingen, som disposisjon, språklig form og dokumentasjon og gi hjelp
til orientering i faglitteratur og datagrunnlag i forhold til bibliotek og arkiv. Veilederne skal gi
ph.d.-kandidaten veiledning i forskningsetiske spørsmål knyttet til avhandlingen.

§ 6.3 Midtveisevaluering
Hver ph.d.-kandidat skal gjennomgå en midtveisevaluering. Fakultetet bestemmer tidspunkt
og form og kan gi alminnelige retningslinjer. Som hovedregel skal midtveisevalueringen
inkludere faglige innspill fra forskere innenfor ph.d.-kandidatens eget fagfelt og/eller
tilgrensende fagfelt.
Midtveisevalueringen, i likhet med den jevnlige rapporteringen, har som hovedformål å hjelpe
ph.d.-kandidaten, ved å identifisere forhold som medfører risiko for at prosjektet stanser opp
eller blir forsinket, samt å gi innspill som kan øke kvaliteten i arbeidet. Fakultet, veileder(e) og
ph.d.-kandidat plikter aktivt å følge opp forhold som kan medføre fare for forsinket eller
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manglende gjennomføring av ph.d.-utdanningen,
kan bli gjennomført innenfor normert tidsramme.

slik at utdanningen, så langt som mulig,

§ 6.4 Avslutning av veiledningen
Ph.d.-kandidaten og veileder kan ved enighet be fakultetet om å oppnevne ny veileder for
ph.d.-kandidaten. Veileder kan ikke fratre før ny veileder er oppnevnt.
Hvis en ph.d.-kandidat eller veileder finner at den annen part ikke etterlever sine forpliktelser
slik de er spesifisert i denne forskriften og i tilhørende avtaler, plikter den part som hevder at
det foreligger brudd på forpliktelser å ta dette opp med den annen part. Ph.d.-kandidaten og
veileder skal i fellesskap søke å finne en løsning på situasjonen som er oppstått.
Hvis partene etter drøfting ikke er kommet fram til enighet om hvordan situasjonen skal
løses, kan ph.d.-kandidaten eller veileder be om å bli løst fra veiledningsavtalen. En
anmodning om å bli løst fra veiledningsavtalen skal sendes til fakultetet, som eventuelt
vedtar å løse ph.d.-kandidat og veileder fra avtalen.
I forbindelse med denne beslutningen skal fakultetet påse at kandidaten skriver under
veilederavtale med ny veileder.
Veilederen/veilederne og fakultetet skal påse at rettighetstvister og eventuelle andre forhold
som kan medføre konflikter, i størst mulig grad avklares på et tidlig tidspunkt, slik at det ikke
oppstår fare for forsinkelse i ph.d.-kandidatens prosjekt.
Tvister om veileders og ph.d.-kandidatens faglige rettigheter og plikter kan bringes inn av
partene til behandling og avgjørelse ved vedkommende fakultetet. Avgjørelsen fra fakultetet
kan påklages til Den sentrale klagenemnd.
§ 7 Opplæringsdelen
§ 7.1 Opplæringsdelens formål
Ph.d.- utdanningen skal være lagt opp slik at den skal kunne fullføres innenfor normert
tidsramme.
Institusjonen har ansvar for at opplæringsdelen, sammen med avhandlingsarbeidet, gir
utdanning på høyt faglig nivå og etter internasjonal standard, med gjennomføring av et
vitenskapelig arbeid, trening i faglig formidling og innføring i forskningsetikk, vitenskapsteori
og vitenskapsmetode. Opplæringen skal sammen med forskningsarbeidet bidra til oppnåelse
av forventet læringsutbytte i tråd med kvalifikasjonsrammeverket.
Dersom institusjonen ikke selv tilbyr hele opplæringsdelen, skal forholdene legges til rette for
at ph.d.-kandidaten får tilsvarende opplæring ved andre institusjoner.
§ 7.2 Opplæringsdelens omfang
Opplæringsdelen skal tilsvare minst 30 studiepoeng, hvorav minst 20 studiepoeng skal
avlegges etter opptak. Elementer som skal inngå i opplæringsdelen, bør ikke være eldre enn
fem (5) år ved opptaksdato.
Opplæringsdelen skal være gjennomført og godkjent før avhandlingen innleveres. Alle
elementer som inngår i opplæringsdelen skal dokumenteres.

§ 7.3 Opplæringsdelens innhold
Opplæringsdelen av ph.d.-utdanningen skal inneholde faglig og metodisk skolering som er
ønskelig av hensyn til arbeidet med avhandlingen og for kvalifisering til yrker hvor det stilles
store krav til vitenskapelig innsikt. I tillegg skal opplæringsdelen gi trening i formidling av
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faglig arbeid overfor fagfeller, studenter og allmennheten. Opplæringsdelen skal inneholde
vitenskapsteori og etikk med ha et omfang som minst gir fem (5) studiepoeng.
Fakultetet er ansvarlig for å gi alle ph.d.-kandidater tilbud om opplæring på høyt
vitenskapelig nivå. Dersom fakultetet ikke selv arrangerer hele opplæringsdelen, skal
fakultetet legge til rette for at ph.d.-kandidaten får tilsvarende opplæring ved andre enheter/
fakulteter, eller ved en annen institusjon som gir godkjent doktorgradsopplæring. Faglige
nettverk og forskerskoler kan involveres.
Opplæringen kan gis dels som regelmessige forelesninger/seminarer, dels som kortere
intensive samlinger eller i annen form godkjent av fakultetet. I de fag der det ikke foreligger
egnet kurstilbud, kan individuelt lesepensum godkjennes som del av opplæringen.
Som et ledd i opplæringsdelen kan ph.d.-kandidaten holde vitenskapelige innlegg, seminar
eller forelesninger og på denne måten få øvelse i faglig formidling. Populærvitenskapelig
arbeid som krever tilnærmet samme arbeidsinnsats, kan godkjennes som tilsvarende
skolering i faglig formidling.
Alle som er tatt opp til ph.d.-utdanningen, skal følge opplæringsdelen. Det kreves
dokumentasjon for at ph.d.-kandidaten har tilegnet seg nødvendige faglige kunnskaper. Slik
dokumentasjon kan skje gjennom obligatoriske praktiske øvelser, skriftlige eller muntlige
prøver, forelesninger, seminarundervisning eller i form av vitenskapelige og/eller
populærvitenskapelige artikler eller i annen form godkjent av fakultetet.
Fakultetet kan likevel frita for deltakelse i deler av opplæringsprogrammet når tilsvarende
krav er oppfylt ved annen enhet/fakultet eller institusjon som gir godkjent opplæring. Det kan
også gis helt eller delvis fritak for slik deltakelse dersom annen opplæring eller
forskningsmessig erfaring som gir tilsvarende kompetanse, kan dokumenteres, for eksempel
ved forskningsopphold ved annen forskningsinstitusjon, gjennom faglige nettverk og
deltakelse i nasjonale eller internasjonale forskerkurs og forskerskoler.
§ 8 Ph.d.-kandidatens rettigheter ved permisjon
Ph.d.-kandidater som har foreldrepermisjon fra ph.d.-utdanningen, kan likevel følge
undervisning og avlegge eksamener i emner og kurs som skal inngå som en del av
kandidatens opplæringsdel under permisjonstiden, i tråd med lov om folketrygd
(folketrygdloven), kapittel 14, § 14-10, fjerde ledd.
§ 9 Rapportering
I løpet av avtaleperioden skal ph.d.-kandidaten og hovedveileder, hvert år levere separate
skriftlige rapporter om framdriften av ph.d.-utdanningen. Rapportene skal sendes til og
godkjennes av fakultetet eller av andre enheter som fakultetet har delegert dette til.
Fakultet, veileder(e) og ph.d.-kandidaten plikter aktivt å følge opp forhold som kan medføre
fare for forsinket eller manglende gjennomføring av ph.d.-utdanningen, slik at utdanningen,
så langt som mulig, kan bli gjennomført innenfor normert tidsramme.
Ph.d.-kandidat og veileder har et likeverdig ansvar for rapportering. Manglende eller
utilfredsstillende framdriftsrapportering kan medføre tvungen avslutning av ph.d.-utdanningen
før avtaleperiodens utløp. Veiledere som unnlater å følge opp rapporteringsplikten kan bli
fratatt veilederansvaret.
§ 10 ph.d.-avhandlingen
§ 10.1 Krav til avhandlingen
Avhandlingen skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid av internasjonal standard og på
et høyt faglig nivå når det gjelder problemformuleringer, begrepsmessig presisering,
metodisk, teoretisk og empirisk grunnlag, dokumentasjon og framstillingsform. Avhandlingen
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skal kunne bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ha et faglig nivå som tilsier at den vil
kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur.
Avhandlingen kan være et frittstående arbeid eller en videreføring av faglig arbeid som er
utført tidligere i studiet.
Flere arbeider kan godkjennes som deler av avhandlingen når de etter sitt innhold utgjør et
hele. I tillegg til de enkelte delene skal det da utarbeides et sammendrag som gjør nærmere
rede for helheten i avhandlingen.
Et arbeid eller deler av arbeid som ph.d.-kandidaten tidligere har fått godkjent for
doktorgraden ved norsk eller utenlandsk universitet eller høgskole, kan ikke bli gjenstand for
bedømmelse, selv om arbeidet innleveres i omarbeidet form.
§ 10.2 Fellesarbeid
Fellesarbeid godtas til bedømmelse (også som ett av flere arbeider, jf. 10.1) forutsatt at
ph.d.-kandidatens bidrag representerer en selvstendig innsats som kan identifiseres i den
utstrekning det er nødvendig for vurderingen. I slike tilfeller skal det innhentes erklæringer fra
de øvrige forfatterne, eller sentrale representanter for disse og eventuelt andre som har fulgt
arbeidet, slik at ph.d.-kandidatens innsats kan identifiseres. Fellesarbeid bør i størst mulig
grad avtales på forhånd.
Dersom et skriftlig arbeid er blitt til i samarbeid med andre forfattere, skal ph.d.-kandidaten
følge normene for medforfatterskap som er allment akseptert i fagmiljøet og i henhold til
internasjonale standarder.
1avhandlinger hvor det inngår arbeider med flere forfattere, skal det følge en underskrevet
erklæring som beskriver ph.d.-kandidatens innsats i hvert enkelt arbeid.
§ 10.3 Arbeider som ikke godtas
Arbeid som har vært godtatt som grunnlag for tidligere avlagte eksamener eller grader, kan
ikke antas til bedømmelse med mindre arbeidet inngår som en mindre del av en avhandling
som består av flere sammenhengende arbeider. Data, analyser eller metoder fra tidligere
grader kan likevel benyttes som grunnlag for arbeid med ph.d.-prosjektet.
Ved bruk av publiserte arbeider kan disse ikke godtas som del av avhandlingen hvis de ved
opptakstidspunkt er eldre enn fem (5) år fra publiseringsdato. Det kan dispensere fra dette
kravet dersom helt ekstraordinære forhold tilsier det.
Avhandlingen kan innleveres for bedømmelse ved kun ett lærested, jf § 11.3.
§ 10.4 Språk
Avhandlingen skal være skrevet på engelsk, norsk, svensk eller dansk. Dersom ph.dkandidaten ønsker å benytte et annet språk enn disse, skal det være søkt og gitt tillatelse til
dette ved opptak, jf. § 5.1.
§ 10.5 IPR- rettigheter
Universitetets IPR- reglement, se Reglement om håndtering av ansattes rettigheter til
forsknings- og arbeidsresultater ved Universitetet i Bergen, vedtatt av universitetsstyret i sak
74/10 (1.12.2010), gjelder for alle som er tatt opp som ph.d.-kandidater innenfor ph.d.utdanningen ved Universitetet i Bergen. Dersom ph.d.-kandidaten er ansatt ved en institusjon
som har et annet reglement enn det UiB har, må forhold knyttet til IPR og regulering av
rettigheter mellom samarbeidende institusjoner nedfelles i avtale.
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Den som skaper et forsknings- eller arbeidsresultat, har i utgangspunktet rettighetene til
dette med mindre annet følger av lov, avtale eller Reglement om håndtering av ansattes
rettigheter til forsknings- og arbeidsresultater ved Universitetet i Bergen. I reglementet er det
bestemmelser om plikten som er gitt i lov om å melde fra om resultater som fra forskning
som kan ha potensial for næringsmessig utnytting.

DEL IV FULLFØRING
§ 11 Bedømmelse
§ 11.1 Grunnlag for bedømmelse
Doktorgraden tildeles på grunnlag av:
Godkjent gjennomføring av opplæringsprogrammet, eventuelt annen godkjent faglig
skolering eller kompetanse
Godkjent vitenskapelig avhandling
Godkjent prøveforelesning over oppgitt emne og et tilfredsstillende forsvar i en offentlig
disputas

§ 11.2 Tidsbruk fra innlevering til disputas
Institusjonen må bestrebe at tiden fra innlevering av avhandlingen til disputas er kortest
mulig. Det skal normalt ikke gå mer enn fem (5) måneder fra innlevering til disputas.
Det er hovedveileders ansvar å gjøre fakultetet oppmerksom på at innlevering er nært
forestående, slik at nødvendige forberedelser kan starte.

§ 11.3 Innlevering, tilbaketrekking
Søknad om å få avhandlingen bedømt rettes til det fakultet ph.d.-kandidaten er knyttet til.
Med søknaden skal det følge det antallet eksemplarer av avhandlingen som fakultetet
bestemmer. Sammen med søknaden skal det foreligge dokumentasjon for at
opplæringsdelen er fullført og godkjent, jf § 7.2. Dersom avhandlingen godkjennes til
disputas, leveres ytterligere det antallet eksemplarer som kreves av det enkelte fakultet.
Avhandlingen leveres i standardisert format og i den form (papirbasert/elektronisk) fakultetet
bestemmer.
Et innlevert arbeid kan ikke trekkes tilbake før det er endelig avgjort om det er verdig til å
forsvares for ph.d.-graden. Avhandlingen vil bli vurdert slik den er innlevert.
Som vedlegg til søknaden skal følge:
Avhandlingen i godkjent format og i henhold til institusjonens bestemmelser i den
form og det antall eksemplarer institusjonen har bestemt
Dokumentasjon av nødvendige tillatelser, (jf § 5.1)
Medforfattererklæringer hvor dette er påkrevd i henhold til § 10.2
Erklæring om ph.d.-arbeidet leveres inn til bedømmelse for første eller andre
gang
Erklæring om at ph.d.-arbeidet ikke er levert inn til bedømmelse ved annen
institusjon
Fakultetet behandler søknad om å få avhandlingen bedømt. Fakultetet kan på selvstendig
grunnlag avvise søknad om å få avhandlingen bedømt dersom det er åpenbart at
avhandlingen ikke har høy nok vitenskapelig kvalitet og vil bli underkjent av en komite.
Søknader som ikke fyller kravene, skal avvises.

§ 11.4 Oppnevning av bedømmelseskomit
Til å bedømme avhandlingen og forsvaret av den, oppnevner fakultetet etter forslag fra
vedkommende institutt, en sakkyndig bedømmelseskomite på minst 3 medlemmer.
Begrunnelsen bør vise hvordan komiteen samlet dekker avhandlingens fagfelt.
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Fakultetet utpeker en av sine representanter til komMens leder. Når særlige grunner tilsier
det, kan fakultetet oppnevne en administrativ leder som ikke deltar i den faglige
bedømmelsen av avhandlingen. Så vidt mulig skal to av komitmedlemmene være uten
tilknytning til UiB. Minst ett av medlemmene bør være fra utenlandsk lærested. Medlemmene
skal ha doktorgrad eller tilsvarende faglig kompetanse. Det kjønn som ph.d.-kandidaten har,
bør være representert i komiteen. Komiteen skal normalt settes sammen slik at begge kjønn
er representert. Habilitetsreglene i forvaltningslovens §§ 6 flg. gjelder for komMens
medlemmer, jf. og lovens § 10.
Oppnevnt veileder kan ikke være medlem av komiten, men kan om ønskelig innkalles til
samtaler i denne for å gjøre rede for veiledningen og arbeid med avhandlingen. Oppnevnt
veileder kan heller ikke administrere komMens arbeid eller lede disputasen. Dette må
imidlertid ikke hindre samarbeid om grader med institusjoner som har en annen praksis.
Det bør normalt ikke gå mer enn én måned fra avhandlingen innleveres til ph.d.-kandidaten
underrettes om komMens sammensetning. Ph.d.-kandidaten skal gis anledning til å
innlevere skriftlige merknader om komMens sammensetning, senest innen én uke etter at
forslaget til sammensetning er gjort kjent for kandidaten.
Hvis en avhandling leveres inn i omarbeidet versjon for ny bedømmelse, se § 12.5, bør minst
ett medlem fra den opprinnelige bedømmelseskomMen delta i den nye komMens arbeid.
Ved omarbeiding på grunnlag av foreløpige merknader fra komiteen, se § 11.5 om
omarbeiding, skal som hovedregel hele den opprinnelige komiteen delta i bedømmelsen.
Komiteens innstilling skal normalt foreligge senest tre måneder etter at komiteen har mottatt
avhandlingen.
§ 12 Komitens innstilling og behandling av innstillingen
§ 12.1 Komitens innstilling og ph.d.-kandidatens merknader

KomMen gir en begrunnet innstilling innen en frist satt av fakultetet, eventuelt vedlagt
individuelle uttalelser, om hvorvidt arbeidet er verdig til å forsvares for ph.d.-graden.
Dissenser skal begrunnes. Komiten kan kreve framlagt ph.d.-kandidatens
grunnlagsmateriale og utfyllende eller oppklarende tilleggsinformasjon.
BedømmelseskomMens innstilling med eventuelle dissenser og individuelle uttalelser
sendes til fakultet, og skal så snart som mulig oversendes ph.d.-kandidaten, som gis en frist
på ti (10) arbeidsdager til å fremme skriftlige merknader til innstillingen.
Dersom ph.d.-kandidatens merknader kan ha betydning for spørsmålet om avhandlingen kan
godkjennes, bør merknadene forelegges bedømmelseskomiten før fakultetet gjør
realitetsvedtak i saken.
BedømmelseskomMens innstilling med eventuelle merknader behandles av fakultetsstyret
eller det organet dette bemyndiger.
§ 12.2 Retting av formelle feil i avhandlingen

Ph.d.-kandidaten kan etter innlevering søke om tillatelse til å rette formelle feil i
avhandlingen. Søknaden skal vedlegges en fullstendig oversikt over de feil (errata) som
ønskes rettet. Søknad om retting av formelle feil må leveres inn senest fire (4) uker før
komiteens frist for avlevering av innstilling og kan bare skje en gang.
§ 12.3 Fakultets behandling av enstemmig innstilling

Dekanen kan på fullmakt godkjenne en komMinnstilling når den enstemmig konkluderer med
at avhandlingen er verdig til å forsvares for doktorgraden.
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Dersom dekanen legger innstillingen fram for fakultetsstyret, og dersom minst 2/3 av
fakultetsstyrets frammøtte medlemmer finner at det er begrunnet tvil om en avhandling bør
godkjennes, skal fakultetsstyret innhente avklaring fra bedømmelseskomiteen. Hvis slik
kontakt ikke har gitt eller antas å ville gi ønsket avklaring, skal fakultetsstyret oppnevne to
nye sakkyndige som skal gi individuelle uttalelser om avhandlingen. Ph.d.-kandidaten skal
underrettes om denne oppnevningen. Slike tilleggsuttalelser eller individuelle uttalelser skal
forelegges ph.d.-kandidaten, som gis anledning til å komme med merknader innen en gitt
frist.
Dersom 2/3 av fakultetsstyrets frammøtte medlemmer stemmer mot den opprinnelige
innstillingen, kan fakultetsstyret vedta å gå mot den opprinnelige innstillingen, selv om
konklusjonen i den opprinnelige innstillingen får støtte av &I eller begge av de to nye
sakkyndige.
§ 12.4 Fakultetets behandling av delt innstilling

Dersom det er dissens i komMen, kan fakultetsstyret uten ytterligere bedømmelse gjøre
vedtak i saken med 2/3 flertall. Dersom 2/3 flertall ikke oppnås, skal fakultetsstyret søke
nærmere avklaring fra bedømmelseskomiteen, eller, hvis slik kontakt ikke har gitt eller antas
å ville gi ønsket avklaring, skal fakultetsstyret oppnevne to nye sakkyndige, som gir
individuelle uttalelser om avhandlingen. Ph.d.-kandidaten skal underrettes om denne
oppnevningen. Slike tilleggsuttalelser eller individuelle uttalelser skal forelegges ph.d.kandidaten, som gis anledning til å komme med merknader innen en gitt frist.
Dersom begge de nye sakkyndige slutter seg til konklusjonene fra flertallet i den opprinnelige
komMen, skal denne innstillingen følges. Dersom mindretallets konklusjon får støtte fra en
av eller begge de nye sakkyndige, kan fakultetsstyret selv gjøre vedtak med 2/3 flertall.
§ 12.5 Innlevering til ny bedømmelse

En avhandling som ikke er blitt godkjent ved en tidligere bedømmelse, kan innleveres til ny
bedømmelse i omarbeidet form, enten som eneste arbeid eller som ett av flere
sammenhengende arbeider.
En avhandling som ikke godkjennes for disputas, kan innleveres i omarbeidet
utgave først seks (6) måneder etter at institusjonen har vedtatt dette. Ny bedømmelse kan
bare finne sted én gang.
Ph.d.-kandidaten skal ved ny innlevering opplyse om at arbeidet tidligere har vært bedømt og
ikke blitt funnet verdig til å forsvares.
§ 12.6 Resultatet av behandlingen

Ph.d.-kandidaten underrettes om utfallet av behandlingen.
§ 12.7 Offentlig tilgjengelighet

Avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig senest to uker før disputasen holdes.
Avhandlingen gjøres tilgjengelig i den form den ble innlevert til bedømmelse, eventuelt etter
omarbeiding på grunnlag av komiteens foreløpige kommentarer, jf. § 11.5.
Det kan ikke gis restriksjoner på offentliggjøring og publisering av en doktorgradsavhandling,
med unntak for en på forhånd avtalt utsettelse av datoen for offentliggjørelse/publisering. Slik
utsettelse kan skje når ph.d.-utdanningen delvis eller i sin helhet er finansiert av en ekstern
part og for at den eksterne parten skal kunne ta stilling til patentering/kommersialisering, jf
opptaksavtalens del C. Ekstern part kan ikke stille vilkår om at hele eller deler av ph.d.avhandlingen ikke skal kunne offentliggjøres eller publiseres.
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Ved publisering av avhandlingen skal ph.d.-kandidater følge gjeldende retningslinjer for
kreditering av institusjoner. Hovedregelen er at en institusjon skal oppgis som adresse i en
publikasjon dersom den har gitt et nødvendig og vesentlig bidrag til eller grunnlag for en
forfatters medvirkning til det publiserte arbeidet. Samme forfatter skal oppgi også andre
institusjoner som adresse dersom disse i hvert enkelt tilfelle tilfredsstiller kravet til
medvirkning.

§ 12.8 Sammendrag av avhandlingen, pressemelding
Det skal utarbeides et sammendrag av avhandlingen på engelsk (1 - 3 sider), med sikte på å
gjøre avhandlingen og dens resultater kjent for forskningsmiljø i inn- og utland.
Sammendraget skal følge avhandlingen.
I god tid før disputasen finner sted, skal kandidaten utforme en pressemelding som sendes
fakultetet til godkjenning. Pressemeldingen skal utformes i samsvar med den malen som
vedtas. Fakultetet har ansvar for at pressemeldingen blir sendt til
Kommunikasjonsavdelingen,
senest to uker før disputasen finner sted.
Fakultetet har ansvar for informasjon til ph.d.-kandidatene om prosedyrene i forbindelse med
offentliggjøring av ph.d.-arbeidet. Retningslinjer og eksempler på pressemelding sendes
ph.d.-kandidaten når avhandlingen er godkjent.

§ 13 Prøveforelesning og disputas
Ph.d.-utdanningen avsluttes med
Godkjent prøveforelesning over oppgitt emne
Disputas

§ 13.1 Prøveforelesning
Etter at fakultetet har funnet avhandlingen verdig til å forsvares, jf. § 12.1, skal ph.d.kandidaten prøveforelese. Prøveforelesningen er en selvstendig del av ph.d.-prøven.
Hensikten er å prøve ph.d.-kandidatens evne til å tilegne seg kunnskaper utover
avhandlingens tema og evnen til å formidle disse i en forelesningssituasjon.
Prøveforelesningen skal være over oppgitt emne. Emne for prøveforelesningen bestemmes
av fakultetet og kunngjøres for doktoranden til (10) virkedager før forelesningen.
Prøveforelesningen
avhandlingsspråket

avholdes som hovedregel ved Universitetet i Bergen og skjer på
med mindre bedømmelseskomiteen godkjenner et annet språk.

Prøveforelesningen skal normalt holdes etter at avhandlingen er innlevert, men før
disputasen og skal godkjennes av en bedømmelseskomite nedsatt av fakultetet.
Etter prøveforelesningen sender bedømmelseskomiteen en innberetning til fakultetet, der
den gjør rede for hvordan den har vurdert prøveforelesningen. Innberetningen skal
konkludere med om forelesningen er godkjent/ikke godkjent. Det skal begrunnes dersom
prøveforelesningen ikke anbefales godkjent.
Dersom fakultetet ikke godkjenner prøveforelesningen, må det avholdes ny
prøveforelesning. Ny prøveforelesning må holdes over nytt emne og ikke senere enn seks
(6) måneder etter første forsøk. Ny prøveforelesning kan bare holdes én gang.
Forelesningen bedømmes så vidt mulig av den samme komMen som den opprinnelige,
dersom ikke institusjonen har bestemt noe annet.

§ 13.2 Disputas
Disputasen skal normalt finne sted etter at prøveforelesningen er avholdt og godkjent, og
innen to (2) måneder etter at institusjonen har funnet avhandlingen verdig til å forsvares.
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Tid og sted for disputasen skal kunngjøres minst ti (10) arbeidsdager før den avholdes.
Forelesning og disputas skal normalt skje på norsk, engelsk, dansk eller svensk.
Er avhandlingen skrevet på et annet språk i samsvar med §§ 5.1 og 10.4, kan fakultetet
tillate at disputasen holdes på vedkommende språk.
Disputasen skal være offentlig. Det skal normalt være to opponenter. De to opponentene
skal være medlemmer av bedømmelseskomMen
og oppnevnes av fakultetet. I særlige
tilfeller kan det oppnevnes opponenter som ikke har vært medlemmer av komiten.
Disputasen ledes av dekanen, eller den dekanen bemyndiger. Den som leder disputasen,
gjør kort rede for innleveringen og bedømmelsen av avhandlingen og for prøveforelesningen
og bedømmelsen av denne. Deretter gjør ph.d.-kandidaten rede for hensikten med og
resultatet av den vitenskapelige undersøkelsen. Første opponent innleder diskusjonen og
annen opponent avslutter disputasen. Det enkelte fakultet kan likevel fastsette en annen
rekkefølge og oppgavefordeling mellom ph.d.-kandidaten og opponentene. Øvrige
tilstedeværende som ønsker å opponere ex auditorio, må under disputasen gi melding om
dette til disputasens leder innen det tidspunktet som denne fastsetter.
Etter disputasen sender bedømmelseskomiten
en innberetning til fakultetet, der den gjør
rede for hvordan den har vurdert forsvaret av avhandlingen. Innberetningen skal konkludere
med om disputasen er godkjent/ikke godkjent. Det skal begrunnes dersom disputasen ikke
anbefales godkjent.
Hvis disputasen ikke godkjennes, kan ny disputas holdes en gang. Ny disputas kan tidligst
avholdes etter seks (6) måneder og bedømmes så vidt mulig av den samme kom ité som den
opprinnelige. Disputasen skal finnes tilfredsstillende før vitnemål kan tildeles.
§ 14 Kreering og vitnemål
På grunnlag av innberetning om at prøveforelesningen og disputasen er godkjent, kreerer
universitetsstyret ph.d.-kandidaten til philosophiae doctor.
Vitnemålet utferdiges av institusjonen. På vitnemålet skal tittelen på avhandlingen for
oppnådd ph.d.-grad føres opp. Opplysninger om det faglige opplæringsprogrammet ph.d.kandidaten har deltatt i skal vedlegges vitnemålet. Det kan gis nærmere regler om
utformingen av vitnemålet og om øvrige opplysninger som skal framgå av dokumentet og av
vedlegget (Diploma Supplement).
,

§ 15 Vedlegg til vitnemål (Diploma Supplement)
Det skal utstedes vedlegg til vitnemålet i tråd med gjeldende retningslinjer for Diploma
Supplement.
§ 16 Klage
Klage over avslag på søknad om opptak, vedtak om opphør av studierett, klage over
avslag på søknad om godkjenning av elementer i opplæringsdelen
Avslag på søknad om opptak, vedtak om opphør av studierett og klage over avslag på
søknad om godkjenning av elementer i opplæringsdelen, kan påklages etter reglene i
forvaltningslovens §§ 28 flg. Begrunnet klage sendes til fakultetet. Blir avslaget opprettholdt,
sendes klagen uten ugrunnet opphold til Den sentrale klagenemnd til avgjørelse.
§ 17 Klage over eksamen i opplæringsdelen
Eksamener som er avlagt under opplæringsdelen, kan påklages etter lov om universiteter og
høyskoler 1. april 2005, § 5-3 "Klage over karakterfastsetting" og § 5-2 "Klage over formelle
feil ved eksamen".
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§ 18 Klage over avslag på søknad om bedømmelse, underkjenning av avhandling,
prøveforelesning eller forsvar
Underkjenning av avhandling, prøveforelesning eller forsvar kan påklages etter reglene i
forvaltningslovens §§ 28 flg. Begrunnet klage sendes fakultetet. Fakultetet kan, etter at
saken først er lagt fram for bedømmelseskomiten, oppheve eller endre vedtaket hvis det
finner klagen begrunnet. Hvis ikke fakultetet tar klagen til følge, sendes klagen til Den
sentrale klagenemnd til avgjørelse. Klagenemnda kan prøve alle sider ved det påklagede
vedtaket.
Dersom underinstansen eller klageinstansen finner grunn til det, kan det oppnevnes et utvalg
eller enkeltpersoner til å foreta en vurdering av den foretatte bedømmelse og de kriterier
denne bygger på, eller til å foreta en ny eller supplerende sakkyndig vurdering.
§ 19 Fellesgrader og cotutelle-avtaler
§ 19.1 Fellesgrader og cotutelle-avtaler
Institusjonen kan inngå samarbeid med en eller flere norske eller utenlandske institusjoner
om samarbeid i form av fellesgrader eller cotutelle-avtaler.
I avtaler om fellesgradssamarbeid og cotutelle kan det gjøres unntak for bestemmelsene,
dersom det er nødvendig av hensyn til regelverket ved de samarbeidende institusjonene.
Slike unntak skal, både enkeltvis og samlet, fremstå som fullt ut forsvarlige, se og § 19.4.
§ 19.2 Fellesgrader og fellesgradsavtaler
Med fellesgrader menes et samarbeid mellom flere institusjoner, der alle i fellesskap har
ansvar for opptak, veiledning og gradstildeling. Samarbeidet organiseres normalt i et
konsortium og reguleres i avtale mellom konsortiedeltakerne. For fullført fellesgrad utstedes
felles vitnemål i form av:
et vitnemålsdokument utstedt av alle konsortiemedlemmene,
et vitnemål fra hver av konsortiedeltakerne, eller en kombinasjon av a) og b).
Fellesgradsavtaler skal normalt bare inngås dersom det fra før er et etablert, stabilt faglig
samarbeid mellom universitetet og minst en av de andre konsortiedeltakerne. Styret vedtar
retningslinjer for fellesgradssamarbeid, inkludert mal for samarbeidsavtaler jf. første ledd.
§ 19.3 Cotutelle-avtaler
Med cotutelle-avtaler menes felles veiledning av ph.d.-kandidater og samarbeid om
utdanning av ph.d-kandidater. Cotutelle-avtalen inngås for hver enkelt ph.d.-kandidat og bør
bygges på et stabilt, faglig institusjonelt samarbeid.
§ 19.4 Krav ved fellesgrader og cotutelle
Kvalifikasjonskrav for opptak, krav om at avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig, krav
om offentlig disputas med en habil bedømmelseskomM kan ikke fravikes.
§ 20 Delegasjon
Fakultetets myndighet etter denne forskriften kan ikke delegeres til instituttnivå, dersom dette
ikke eksplisitt er nevnt i forskriften.
§ 21 lkrafttredelse
Forskriften trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift for graden philosophiae doctor
(ph.d.) ved Universitetet i Bergen vedtatt av universitetsstyret 12.06.03.
§ 22 Overgangsbestemmelser
Den som når denne forskriften trer i kraft er tatt opp ved ph.d.-utdanningen etter forskrift for
graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen vedtatt 12.06.03, beholder de
rettighetene som følger av den dersom dette er til gunst for vedkommende.
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Med dette sendes forslag til revidert forskrift for ph.d. graden ved UiB til høring.
I Handlingsplan for forskerutdanningen ved UiB (2008-2015) er det å revidere forskriften ett
av tiltakspunktene. Arbeidet med å revidere forskriften ble påbegynt i 2010. Universitets- og
høyskolerådet (UHR) arbeidet parallelt med veiledende retningslinjer for ph.d. graden. Det
var ønskelig at arbeidet i regi av UHR skulle sluttføres før universitetets arbeid med eget
reglement ble sluttført. Universitetet ga høringsuttalelse til arbeidet i UHR (jnr. 10/13748). De
veiledende retningslinjene fra UHR ble vedtatt i mai 2011, de erstatter veiledende forskrift for
ph.d.-graden fra 2004.
Universitetets egen forskrift fra 12.06.03 og veiledende retningslinjer fra UHR er lagt til grunn
i arbeidet med forslaget, men det er gjort endringer og tilføyelser for det som kjennetegner
institusjonen og praksis her. Tema fra handlingsplanen for forskerutdanningen og uttalelsen i
høringen av utkastet fra UHR er videre viktige grunnlagsdokumenter.
Forslaget til revidert forskrift innebærer endring i forskriftens struktur. De opprinnelige reglene
foreslås i all hovedsak opprettholdt, men delvis med ny ordlyd og ny plassering i dokumentet.
I brev datert 5.2.2013 ble universitetet oversendt uttalelse fra Sivilombudsmannen i sak om
konsekvensene av underkjenning av en doktorgradsavhandling. Det er tatt hensyn til de
kommentarene Sivilombudsmannen ga til universitetets ph.d.- forskrift i det vedlagte
forslaget til revidert forskrift.
De viktigste forslagene til endringer og tilføyelser i forskriften er gjelder følgende punkter:
Det foreslås at Den sentrale klagenemnd gis kompetanse for behandling av klager
I § 6.1 tredje ledd er det foreslått en presisering om antall veiledere
I § 5.5.2 om tvungen avslutning foreslås det en presisering for fusk
I § 6.3 er det foreslått en ny bestemmelse om midtveisevaluering
I § 9 tredje ledd om rapportering foreslås det at ph.d.-kandidat og veileder har et
likeverdig ansvar for rapportering og det vises til virkning av manglende eller
utilfredsstillende framdriftsrapportering
Av hensyn til felles nasjonal begrepsbruk og ordlyden i universitets- og høyskoleloven
foreslås det å endre begrepsbruk fra diplom til vitnemål

Universitetsledelsen
Telefon 55 58 20 01/02
Telefaks 55 58 96 43

Postadresse
Postboks 7800
5020 Bergen

Besøksadresse
Museplass 1
Bergen

Saksbehandler

Marianne Seim

side 1 av 2

side 2 av 2

I de veiledende reglene fra UHR er det foreslått en § 11 som omhandler meldeplikt
om arbeidsresultater som har potensiale for næringsmessig utnyttelse. I dette
forslaget viser §10.6 til universitetets IPR-reglement, et reglement som også gjelder
ph.d. kandidater ved UiB.
I § 11.5 er det foreslått en ny regel om omarbeiding av innlevert avhandling
Det er foreslått en regel om vedlegg til vitnemål (Diploma Supplement) i § 15
Det er foreslått regler om fellesgrader og cotutelle i § 19
I høringsrunden bes det om kommentarer hele reglementet og til endringene spesielt. I tillegg
bes det om forslag til forhold som det eventuelt er ønskelig å regulere i forskriften og som
ikke er dekket i forslaget. Regelen om omarbeiding av innlevert avhandling i § 11.5 og hva
som skal anses å være en «mindre omarbeiding» av avhandlingen er eksempel på en
bestemmelse det bes om kommentarer til. Det bes også om kommentarer til om det er
ønskelig med en regel om midtveisevaluering (§6.3) og om det er behov for å klargjøre
konsekvenser av manglende eller utilfredsstillende framdriftsrapportering, slik det er foreslått
i § 9 tredje ledd.
Fristen til å komme med kommentarer er 5. april 2013, med sikte på at en revidert forskrift
skal kunne vedtas av universitetsstyret i juni 2013.
I det nevnte brevet fra Sivilombudsmannen framgår det også at han har sendt brev til
Kunnskapsdepartementet om at manglende lovregulering av doktoranders rettsstilling i saker
hvor det påstås at innlevert doktoravhandling ikke er i samsvar med kravene til vitenskapelig
redelighet, er en mangel ved lovverket.
I tillegg til kommentarer i denne høringsrunden, vil det også bli innhentet kommentar fra
Kunnskapsdepartementet.
Seniorkonsulent Marianne Seim ved Kollegiesekretariatet, 55582029 kan kontaktes om
forskriften og endringsforslagene, dersom det er ønskelig.

Vennlig hilsen

Sigmund Grønmo
rektor

Kari Tove Elvbakken
universitetsdirektør

Vedlegg:
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Veiledende retningslinjer for graden philosophiae doctor (ph.d.) vedtatt av styret i Universitets- og
høyskolerådet 28.04.2011.
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Utkast ti I:
FORSKRIFT FOR GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (Ph.d.) VED UNIVERSITETET I
BERGEN
Vedtatt av universitetsstyret ved Universitetet i Bergen
15 om universiteter og høyskoler § 3-3 og § 3-9.

med hjemmel i lov 1. april 2005 nr.

DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER
§ 1 Forskriftens virkeområde
Forskriften gjelder for all utdanning som fører frem til graden philosophiae doctor (ph.d.),
med disse unntakene:
Dersom det i den enkelte ph.d.-kandidats opplæringsdel inngår kurs/emner som normalt
tilbys på masternivå (300-emner), gjelder de reglene som er fastsatt for disse nivåene, jf. lov
om universiteter og høyskoler, forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved
Universietet i Bergen og fakultetenes utfyllende regler til nevnte forskrift, og de enkelte
studieplanene og emnebeskrivelsene.
For ph.d.-kandidater som i forbindelse med fellesgrader oppholder seg ved andre
institusjoner eller arbeidsplasser som ledd i forskerutdanningen, gjelder vedkommende
institusjons regler.
For opplæringsdelen, jf. § 7, gjelder universitets- og høyskolelovens disiplinærregler ved
siden av forskriften her, jf. lovens § 4-7. For øvrig gjelder disiplinærreglene i forskriften her, jf.
§ 5.5.2.
Dersom ph.d.-kandidaten også er arbeidstaker ved Universitetet i Bergen eller andre steder,
gjelder også lover og avtaler som er fastsatt for arbeidsforholdet.
§ 2 Målsetting, omfang og innhold for ph.d.-utdanningen
§ 2.1 Målsetting for ph.d.-utdanningen
Ph.d.-utdanningen skal kvalifisere for forskning av internasjonal standard og for annet arbeid
i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning, i samsvar
med god vitenskapelig skikk og forskningsetiske standarder.
Ph.d.-utdanningen skal gi ph.d.-kandidaten kunnskap, ferdigheter og kompetanse i tråd med
det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.
§ 2.2 Omfang av ph.d.-utdanningen
Utdanningen omfatter et selvstendig forskningsarbeid som skal dokumenteres med en
vitenskapelig avhandling av internasjonal standard på høyt faglig nivå. I tillegg skal ph.d.kandidaten ha en opplæringsdel i faglig kontekst, metode og teori som gir faglig dybde og
bredde i eget fag, samtidig som faget settes inn i en videre ramme. I forskerutdanningen skal
ph.d.- kandidaten også få trening i formidling av faglig arbeid overfor fagfeller, studenter og
allmennheten.
§ 2.2 Innhold i ph.d.-utdanningen
Ph.d.-utdanningen er normert til tre (3) års fulltidsstudier og inkluderer en opplæringsdel av
minimum 30 studiepoengs omfang.
Ph.d.-utdanningens viktigste komponent er et selvstendig forskningsarbeid som
gjennomføres under aktiv veiledning.
Ph.d.-graden ttildeles på grunnlag av:
1. Godkjent vitenskapelig avhandling
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Godkjent gjennomføring av kursdelen, eventuelt annen godkjent faglig skolering eller
kompetanse
Godkjent prøveforelesning over oppgitt emne
Godkjent offentlig forsvar av avhandlingen (disputas)
§ 3 Ansvaret for ph.d.-utdanningen
Styret ved Universitetet i Bergen har det overordnede ansvaret for forskerutdanningen ved
institusjonen. Ansvaret for gjennomføringen av forskerutdanningen er delegert til fakultetene
innenfor deres respektive fagområder. Ansvaret for koordinering av tverrfaglig og
tverrfakultær doktorgradsutdanning skal ivaretas av et vertsfakultet.
§ 4 Kvalitetssikring
Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved Universitetet i Bergen omfatter også ph.d.utdanningen. Fakultetene skal kvalitetssikre ph.d.-utdanningen i tråd med dette systemet.
DEL II OPPTAK
§ 5 Opptak
§ 5.1 Vilkår for opptak
For opptak til ph.d.-utdanningen må søkeren normalt ha en femårig mastergrad, jamfør
beskrivelsene i kvalifikasjonsrammeverket om andre syklus. Fakultetet kan etter særskilt
vurdering godkjenne annen likeverdig utdanning som grunnlag for opptak. Fakultetet kan i
utfyllende regler stille ytterligere krav til kvalifikasjoner etter kriterier som er åpent
tilgjengelige og i tråd med institusjonens rekrutteringspolitikk og faglige profil.
Søknad om opptak til organisert forskerutdanning:
Søknadsskjema
Avtale om opptak (her er det kommet ny mal fra UHR)
Søknaden bør inneholde:
Dokumentasjon for utdanningen som skal ligge til grunn for opptaket
Prosjektbeskrivelse som omfatter:
faglig redegjørelse for prosjektet
fremdriftsplan
finansieringsplan
dokumentasjon av spesielle behov for faglige og materielle ressurser
eventuelle planer for opphold ved annen (inkl, utenlandske) forskningsinstitusjon eller
virksomhet
faglig formidling
opplysninger om eventuelle immaterialrettslige restriksjoner for å beskytte andres
rettigheter
plan for opplæringsdelen og formidlingsdelen
forslag om minst én veileder og angivelse av tilknytning til aktivt forskningsmiljø
redegjørelse for eventuelle rettslige og etiske problemstillinger prosjektet reiser og
hvordan disse kan avklares. Det skal fremgå av søknaden om prosjektet er avhengig
av tillatelse fra forskningsetiske komiteer eller andre myndigheter eller fra private
(som informanter, pasienter og foreldre). Slike tillatelser bør om mulig være innhentet
og legges ved søknaden
Det fagmiljøet ph.d.-kandidaten skal knyttes til, skal delta aktivt i utformingen av
prosjektbeskrivelsen og i opplegget for selve forskerutdanningen.
Ph.d.-kandidaten og hovedveileder bør raskest mulig og senest innen tre (3) måneder etter
opptak sammen gå igjennom prosjektbeskrivelsen og vurdere eventuelle behov for
justeringer. Prosjektbeskrivelsen bør gjøre rede for tema, problemstillinger samt valg av teori
og metode.
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Institusjonen kan kreve residensplikt.
Det skal normalt søkes om opptak til ph.d.-utdanning innen tre (3) måneder etter oppstart av
det forskningsprosjektet som skal lede frem til ph.d.-graden. Dersom det gjenstår mindre enn
ett (1) års fulltidsarbeid med forskningsprosjektet ved søknadstidspunkt, skal søkeren
avvises, jf. § 5.3.
Dersom søker ønsker å bruke et annet språk i avhandlingen enn det som er godkjent i
forskriftens § 10.4, skal søknad om dette leveres sammen med planen for studiet.
Fakultetet fastsetter søknadsskjema og kan fastsette krav til ytterligere dokumentasjon.
Fakultetet kan sette ytterligere vilkår for opptak i sine utfyllende regler.
§ 5.2 Framgangsmåten ved opptak
Søknad om opptak skal stiles til det fakultetet som har det fagområdet det søkes opptak til og
sendes gjennom det instituttet søkeren ønsker å bli knyttet til. Fakultetet kan i sine utfyllende
regler fastsette kriterier for rangering mellom kvalifiserte søkere hvis antallet søkere
overstiger opptakskapasiteten.
Dersom søkers prosjekt tilsier at det kan være aktuelt med tilknytning til flere fagm iljø, skal
det før opptak innhentes uttalelse fra disse fagmiljøene og deres respektive institutter. Det
skal stilles opp en tentativ prosentvis fordeling av innsats fra fagmiljøene og fra eventuelle
eksterne partner.
Avgjørelsen om opptak baseres på en samlet vurdering av prosjektbeskrivelsen, søkerens
formelle kvalifikasjoner, tilstrekkelige ressurser for gjennomføringen og den innsendte planen
for forskerutdanning og skjer etter innstilling fra vedkommende institutt. Dersom prosjektets
art gir grunn til det, skal det legges vekt på planens redegjørelse for de rettslige og etiske
problemstillingene.
Fra tilsagn om opptak er gjort kjent for doktorgradskandidaten, skal det ikke gå mer enn én
måned før signert avtale om forskerutdanning foreligger.
§ 5.3 Opptaksvedtak
Vedtak om opptak gjøres av fakultetet selv. Vedtaket baseres på en samlet vurdering av
søknaden, se § 5.2 tredje ledd.
I vedtaket skal minst &.1veileder oppnevnes, ansvaret for håndtering av andre behov som er
skissert i søknaden plasseres, og avtaleperioden/opptaksperioden fastsettes med startdato
og sluttdato. Startdato settes lik startdato for finansiering. Eventuell forlengelse av
avtaleperioden må relateres til rettighet som arbeidstaker eller avklares spesielt i forhold til
kandidatens finansieringsgrunnlag.
Opptak skal nektes hvis:
avtaler med ekstern tredjepart er til hinder for offentliggjøring og offentlig forsvar av
avhandlingen
de immaterialrettslige avtalene som er inngått, er så urimelige at institusjonen ikke
bør medvirke i prosjektet
søkeren ikke vil kunne oppfylle kravet om at minimum ett år av prosjektet skal
gjennomføres etter at vedkommende er tatt opp til ph.d.-utdanningen, jf. § 5.1
§ 5.4 Opptaksperiode
Ph.d.-utdanningen er normert til tre (3) års fulltidsstudier. Det er ikke anledning til å planlegge
gjennomføring av ph.d.-utdanningen med en progresjon som gir lengre studieløp enn seks
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(6) år. Fakultetet kan i sine utfyllende regler ha strengere krav til progresjon under
studieløpet.
Maksimaltid på et ph.d.-program er 8 år fra startdato. Lovfestede permisjoner og pliktarbeid
medregnes ikke.
Avtaleperioden kan forlenges ved permisjoner som følger av kandidatens rettigheter som
arbeidstaker, eller gjennom rettigheter gitt gjennom andre finansieringskilder.
Ved lovhjemlede avbrudd forlenges opptaksperioden tilsvarende.
Opptaksperioden kan etter søknad forlenges på annet grunnlag. I søknaden må det
vedlegges en redegjørelse for hva som er gjort/publisert og hva som gjenstår av
doktorgradsarbeidet. Søknaden kan innvilges der fakultetet etter en samlet vurdering finner
at prosjektet vil kunne gjennomføres i forlengelsesperioden. Bekreftelse fra veileder og
grunnenhet om veiledning i forlengelsesperioden må foreligge.
Ved innvilgelse av forlengelsen kan fakultetet selv sette ytterligere vilkår.
Etter opptaksperiodens utløp opphører partenes rettigheter og plikter etter ph.d.-avtalen, slik
at ph.d.-kandidaten kan miste sin rett til veiledning, kursdeltakelse og tilgang til universitetets
infrastruktur. Ph.d.-kandidaten kan likevel søke om å få levere inn avhandlingen til
bedømmelse for ph.d.-graden.
§ 5.5 Avslutning før avtalt tid
§ 5.5.1 Frivillig avslutning
Ph.d.-kandidaten, veilederen eller fakultetet kan ta initiativ til å avtale at ph.d.-utdanningen
avsluttes før avtalt tid. Ved slik frivillig avslutning av ph.d.-utdanningen skal det ved egen
avtale fastsettes hvordan partene ordner spørsmål om eventuelle tilsettingsforhold,
finansiering, utstyr og rettigheter til resultater.
Ved frivillig avslutning som skyldes ph.d.-kandidatens ønske om å skifte prosjekt eller
overgang til annet fakultet, skal ph.d.-kandidaten søke nytt opptak på grunnlag av det nye
prosjektet.
En avhandling som er utarbeidet under organisert veiledning i et forskerutdanningsløp, kan
ikke leveres inn til bedømmelse som en fri doktorgrad.
§ 5.5.2 Tvungen avslutning
Fakultetet kan beslutte tvungen avslutning før avtalt tid av den organiserte
forskerutdanningen ph.d.-kandidaten er tatt opp til. Slik tvungen avslutning kan besluttes hvis
ett eller flere av følgende forhold foreligger:
Gjentatte og vesentlige brudd fra ph.d.-kandidaten side av informasjons,oppfølgings- eller rapporteringsplikt
Vesentlig forsinkelse i fremdriften av forskningsprosjektet av en slik art at det ska per
begrunnet tvil om ph.d.-kandidaten vil kunne fullføre prosjektet innenfor avtalt tid. For
å danne grunnlag for tvungen avslutning, må den vesentlige forsinkelsen skyldes
forhold som ph.d.-kandidaten selv har herredømme over
Vesentlig forsinkelse i gjennomføringen av opplæringsdelen, grunnet forhold som
ph.d.-kandidaten selv har herredømme over
Brudd på de forskningsetiske retningslinjer som gjelder for fagområdet, som fusk som
rammes av reglene i universitets- og høyskolelovens § 4-7
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Opptreden fra en kandidat som bryter med den tilliten som må foreligge mellom
universtitet og ph.d.-kandidat under gjennomføringen, også straffbare forhold knyttet
til gjennomføringen av ph.d.-utdanningen

Vedtak om tvungen avslutning gjøres av det fakultetet hvor ph.d.-kandidaten er opptatt etter
innstilling fra grunnenhet. Vedtaket kan klages til Den sentrale klagenemnd.
Dersom ph.h.-kandidaten er tilsatt ved universitetet, kan avtalen kun avsluttes dersom
vilkårene for oppsigelse eller avskjed i tjenestemannsloven er oppfylt.
§ 5.6 Ph.d.-avtalen
Opptak til ett av universitetets ph.d.-programmer formaliseres gjennom en skriftlig avtale
innenfor rammen av standardavtalen for opptak vedtatt av universitetsstyret. Avtalen
underskrives av ph.d.-kandidat, veileder(e), institutt og det fakultetet ph.d.-kandidaten er tatt
opp ved. Avtalen regulerer partenes rettigheter og plikter i opptaksperioden og skal sikre at
ph.d.-kandidaten deltar regelmessig i et aktivt forskermiljø og legge til rette for at ph.d.utdanningen skal kunne gjennomføres til avtalt tid. Veileder som eventuelt oppnevnes etter
opptakstidspunktet skal underskrive avtalen umiddelbart etter oppnevning. Minst én veileder
skal være oppnevnt ved opptakstidspunktet, jf § 5.3.
Ph.d.-kandidater som tilsettes ved Universitetet i Bergen undertegner egen arbeidsavtale.
For ph.d.-kandidater med finansiering fra, tilsetting hos eller andre bidrag fra en ekstern part,
skal det, i tråd med fastsatte retningslinjer, inngås egen avtale mellom kandidaten, fakultetet
og den eksterne parten.
Dersom ph.d.-kandidaten er knyttet til annen arbeidsplass, skal det inngås avtale som
regulerer arbeidsvilkårene, også tid til doktorgradsarbeidet, driftsmidler og behov for
vitenskapelig utstyr. Avtalen skal sikre at ph.d.-kandidaten deltar regelmessig i et aktivt
forskningsmiljø og legge til rette for at forskerutdanningen kan gjennomføres til avtalt tid.
I tilfeller hvor ph.d.-kandidaten skal ha tilknytning til utenlandske institusjoner, må
institusjonens retningslinjer for slikt samarbeid følges og egne avtaler inngås på fastsatte
skjema. Avtalen skal normalt foreligge sammen med opptaksavtalen.
Avtalen skal angi tidspunktet forskerutdanningen påbegynnes.
Vesentlige endringer i avtalen som påvirker gjennomføringen av forskningsprosjektet eller
opplæringsdelen, skal forelegges fakultetet til eventuell godkjenning.
§ 5.7 Infrastruktur
Ph.d.-kandidaten skal ha nødvendig infrastruktur for gjennomføring av forskningsprosjektet til
disposisjon. Avgjørelsen av hva som anses som nødvendig infrastruktur for gjennomføring,
tas ved grunnenhet/fakultet. For ph.d.-kandidaten med ekstern finansiering og/eller
arbeidsplass, inngås det avtale mellom grunnenhet/fakultet og ekstern part i forbindelse med
det enkelte forskningsprosjektet. Slik avtale skal som hovedregel foreligge på det tidspunkt
opptaksvedtaket for den aktuelle ph.d.-kandidaten gjøres, eller umiddelbart etterpå.
DEL III GJENNOMFØRING
§ 6. Veiledning
§ 6.1 Veiledning
Arbeidet med doktoravhandlingen skal foregå under individuell veiledning, og ph.d.kandidaten skal ha jevnlig kontakt med sin(e) veileder(e) og skal inngå i et aktivt
forskningsmiljø. Ph.d.-kandidaten skal ha anledning til å få sitt avhandlingsarbeid drøftet
seminar.
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Når arbeidet med en doktorgradsavhandling involverer flere institutt, skal faglig kreditt og
eventuell økonomisk uttelling for det enkelte institutt nedfelles i egen avtale (opptaksavtale
del B). Dette gjelder også når veilederne for en avhandling kommer fra ulike institutt. Se eget
punkt i opptaksavtalen om dette.
Ph.d.-kandidaten bør som hovedregel ha to veiledere, hvor en oppnevnes som
hovedveileder. Veilederne oppnevnes av fakultetet selv og hovedveileder bør være oppnevnt
på opptakstidspunktet. I tillegg kan det oppnevnes en eller flere medveiledere. Veileder(e)
skal ha doktorgrad eller tilsvarende faglig kompetanse innenfor fagfeltet og være aktive
forskere. Minst en av de oppnevnte veilederne bør ha tidligere erfaring fra veiledning av
kandidater på master- og/eller ph.d.-nivå.
Hovedveileder har det faglige og administrative hovedansvaret for forskerutdanningen for
ph.d.-kandidaten og skal være ph.d.-kandidatens primære kontakt i det daglige.
Hovedveileder skal normalt være tilsatt ved det fakultet der ph.d.-kandidaten er tatt opp, eller
fra institusjoner godkjent av fakultetet. Ekstern veileder kan være hovedveileder basert på
avtaler mellom den institusjonen vedkommende er ansatt ved og UiB. Dersom fakultetet
oppnevner ekstern hovedveileder, skal det oppnevnes medveileder fra fakultetet.
Medveileder(e) er øvrig(e) fagperson(er) som gir veiledning og som deler det faglige
ansvaret for ph.d.-kandidaten med hovedveileder.
Ekstern veileder er en veileder fra et annet fakultet enn det ph.d.-kandidaten er tatt opp ved,
eller som kommer fra en institusjon utenfor Universitetet i Bergen.
Habilitetsreglene i forvaltningslovens § 6 flg. gjelder for veilederne.
§ 6.2 Veiledningens

innhold

Ph.d.-kandidaten og veiledere bør ha jevnlig kontakt. Kontakthyppigheten bør fremgå av den
årlige fremdriftsrapporteringen, jf. § 9.
Veilederne plikter å holde seg orientert om fremdriften i ph.d.-kandidatens arbeid og vurdere
den i forhold til prosjektbeskrivelsens fremdriftsplan, jf. § 5.1.
Veileder plikter å følge opp faglige forhold som kan medføre forsinket gjennomføring av
forskerutdanningen, slik at denne kan fullføres innenfor normert tid.
Veilederne skal gi råd om formulering og avgrensning av tema og problemstillinger, drøfte og
vurdere hypoteser og metoder, drøfte resultater og tolkningen av disse, drøfte opplegg og
gjennomføring av fremstillingen, som disposisjon, språklig form og dokumentasjon og gi hjelp
til orientering i faglitteratur og datagrunnlag i forhold til bibliotek og arkiv. Veilederne bør gi
ph.d.-kandidaten veiledning i forskningsetiske spørsmål knyttet til avhandlingen.
§ 6.3 Midtveisevaluering

Hver ph.d.-kandidat skal gjennomgå en midtveisevaluering. Fakultetet bestemmer tidspunkt
og form og kan gi alminnelige retningslinjer. Som hovedregel skal midtveisevalueringen
inkludere faglige innspill fra forskere innenfor ph.d.-kandidatens eget fagfelt og/eHer
tilgrensende fagfelt.
Midtveisevalueringen, i likhet med den jevnlige rapporteringen, har som hovedformål å hjelpe
ph.d.-kandidaten, ved å identifisere forhold som medfører risiko for at prosjektet stanser opp
eller blir forsinket, samt å gi innspill som kan øke kvaliteten i arbeidet. Fakultet, veileder(e) og
ph.d.-kandidat plikter aktivt å følge opp forhold som kan medføre fare for forsinket eller
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manglende gjennomføring av forskerutdanningen, slik at utdanningen, så langt som mulig,
kanbII gjennomført jnnenfor normert tIdsramme.
§ 6.4 Avslutning

av veiledningen

Ph.d.-kandidaten og veileder kan ved enighet be fakultetet om å oppnevne ny veileder for
ph.d.-kandidaten. Veileder kan ikke fratre før ny veileder er oppnevnt.
Hvis en ph.d.-kandidat eller veileder finner at den annen part ikke etterlever sine forpliktelser
slik de er spesifisert i denne forskriften og i tilhørende avtaler, plikter den part som hevder at
det foreligger brudd på forpliktelser å ta dette opp med den annen part. Ph.d.-kandidaten og
veileder skal i fellesskap søke å finne en løsning på situasjonen som er oppstått.
Hvis partene etter drøfting ikke er kommet fram til enighet om hvordan situasjonen skal
løses, kan ph.d.-kandidaten eller veileder be om å bli løst fra veiledningsavtalen. En
anmodning om å bli løst fra veiledningsavtalen skal sendes til fakultetet, som eventuelt
vedtar å løse ph.d.-kandidat og veileder fra avtalen.
I forbindelse med denne beslutningen skal fakultetet påse at kandidaten skriver under
veilederavtale med ny veileder.
Veilederen/veilederne og fakultetet skal påse at rettighetstvister og eventuelle andre forhold
som kan medføre konflikter, i størst mulig grad avklares på et tidlig tidspunkt, slik at det ikke
oppstår fare for forsinkelse i ph.d.-kandidatens prosjekt.
Tvister om veileders og ph.d.-kandidatens faglIge rettigheter og plikter kan bringes inn av
partene til behandling og avgjørelse ved vedkommende fakultetet. Avgjørelsen fra fakultetet
kan påklages til Den sentrale klagenemnd.
§ 7 Opplæringsdelen
§ 7.1 Opplæringsdelen

formål

Ph.d.- utdanningen skaI være lagt opp slik at den skal kunne fullføres innenfor normert
tidsramme.
Institusjonen har ansvar for at opplæringsdelen, sammen med avhandlingsarbeidet, gir
utdanning på høyt faglig nivå og etter internasjonal standard, med gjennomføring av et
vitenskapelig arbeid, trening i faglig formidling og innføring i forskningsetikk, vitenskapsteori
og vitenskapsmetode. Opplæringen skal sammen med forskningsarbeidet bidra til oppnåelse
av forventet læringsutbytte i tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.
Dersom institusjonen ikke selv tilbyr hele opplæringsdelen, skal forholdene legges til rette for
at ph.d.-kandidaten får tilsvarende opplæring ved andre institusjoner.
§ 7.2 Opplæringsdelen

omfang

Opplæringsdelen skal tilsvare minst 30 studiepoeng, hvorav minst 20 studiepoeng skal
avlegges etter opptak. Elementer som skal inngå i opplæringsdelen, bør ikke være eldre enn
fem (5) år ved opptaksdato.
Opplæringsdelen skal være gjennomført og godkjent før avhandlingen innleveres. Alle
elementer som inngår i opplæringsdelen skal dokumenteres.
§ 7.3 Opplæringsdelen

innhold

Opplæringsdelen av forskerutdanningen skal inneholde faglig og metodisk skolering som er
ønskelig av hensyn til arbeidet med avhandlingen og for kvalifisering til yrker hvor det stilles
store krav til vItenskapeIlg innskt, I tfflegg skaI oppIzerIngsdeIen gI trenIng i formidfing av
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faglig arbeid overfor fagfeller, studenter og allmennheten. Opplæringsdelen skal inneholde
vitenskapsteori og etikk med ha et omfang som minst gir fem (5) studiepoeng.
Fakultetet er ansvarlig for å gi alle ph.d.-kandidater tilbud om opplæring på høyt
vitenskapelig nivå. Dersom fakultetet ikke selv arrangerer hele opplæringsdelen, skal
fakultetet legge til rette for at ph.d.-kandidaten får tilsvarende opplæring ved andre enheter/
fakulteter, eller ved en annen institusjon som gir godkjent doktorgradsopplæring. Faglige
nettverk og forskerskoler kan involveres.
Opplæringen kan gis dels som regelmessige forelesninger/seminarer, dels som kortere
intensive samlinger eller i annen form godkjent av fakultetet. I de fag der det ikke foreligger
egnet kurstilbud, kan individuelt lesepensum godkjennes som del av opplæringen.
Som et ledd i opplæringsdelen kan ph.d.-kandidaten holde vitenskapelige innlegg, seminar
eller forelesninger og på denne måten få øvelse i faglig formidling. Populærvitenskapelig
arbeid som krever tilnærmet samme arbeidsinnsats, kan godkjennes som tilsvarende
skolering i faglig formidling.
Alle som er tatt opp til forskerutdanning, skal følge opplæringsdelen. Det kreves
dokumentasjon for at ph.d.-kandidaten har tilegnet seg nødvendige faglige kunnskaper. Slik
dokumentasjon kan skje gjennom obligatoriske praktiske øvelser, skriftlige eller muntlige
prøver, forelesninger, seminarundervisning eller i form av vitenskapelige og/eller
populærvitenskapelige artikler eller i annen form godkjent av fakultetet.
Fakultetet kan likevel frita for deltakelse i deler av opplæringsprogrammet når tilsvarende
krav er oppfylt ved annen enhet/fakultet eller institusjon som gir godkjent opplæring. Det kan
også gis helt eller delvis fritak for slik deltakelse dersom annen opplæring eller
forskningsmessig erfaring som gir tilsvarende kompetanse, kan dokumenteres, for eksempel
ved forskningsopphold ved annen forskningsinstitusjon, gjennom faglige nettverk og
deltakelse i nasjonale eller internasjonale forskerkurs og forskerskoler.
§ 8 Ph.d.-kandidatens

rettigheter

ved permisjon

Ph.d.-kandidater som har foreldrepermisjon fra ph.d.-utdanningen, kan likevel følge
undervisning og avlegge eksamener i emner og kurs som skal inngå som en del av
kandidatens opplæringsdel under permisjonstiden, i tråd med lov om folketrygd
(folketrygdloven), kapittel 14, § 14-10, fjerde ledd.
§ 9 Rapportering

I løpet av avtaleperioden skal ph.d.-kandidaten og hovedveileder, hvert år levere separate
skriftlige rapporter om framdriften av forskerutdanningen. Rapportene skal sendes til og
godkjennes av fakultetet eller av andre enheter som fakultetet har delegert dette til.
Fakultet, veileder(e) og ph.d.-kandidaten plikter aktivt å følge opp forhold som kan medføre
fare for forsinket eller manglende gjennomføring av forskerutdanningen, slik at utdanningen,
så langt som mulig, kan bli gjennomført innenfor normert tidsramme.
Ph.d.-kandidat og veileder har et likeverdig ansvar for rapportering. Manglende eller
utilfredsstillende framdriftsrapportering kan medføre tvungen avslutning av
forskerutdanningen før avtaleperiodens utløp. Veiledere som unnlater å følge opp
rapporteringsplikten kan bli fratatt veilederansvaret.
§ 10 ph.d.-avhandlingen
§ 10.1 Krav til avhandlingen

Avhandlingen skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid av internasjonal standard og på
et høyt faglig nivå når det gjelder problemformuleringer, begrepsmessig presisering,
metodisk, teoretisk og empirisk grunnlag, dokumentasjon og framstillingsform. Avhandlingen
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skal kunne bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ha et faglig nivå som tilsier at den vil
kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur.
Avhandlingen kan være et frittstående arbeid eller en videreføring av faglig arbeid som er
utført tidligere i studiet.
Flere arbeider kan godkjennes som deler av avhandlingen når de etter sitt innhold utgjør et
hele. I tillegg til de enkelte delene skal det da utarbeides et sammendrag som gjør nærmere
rede for helheten i avhandlingen.
Et arbeid eller deler av arbeid som ph.d.-kandidaten tidligere har fått godkjent for
doktorgraden ved norsk eller utenlandsk universitet eller høgskole, kan ikke bli gjenstand for
bedømmelse, selv om arbeidet innleveres i omarbeidet form.
§ 10.2 Fellesarbeid
Fellesarbeid godtas til bedømmelse (også som ett av flere arbeider, jf. 10.1) forutsatt at
ph.d.-kandidatens bidrag representerer en selvstendig innsats som kan identifiseres i den
utstrekning det er nødvendig for vurderingen. I slike tilfeller skal det innhentes erklæringer fra
de øvrige forfatterne, eller sentrale representanter for disse og eventuelt andre som har fulgt
arbeidet, slik at ph.d.-kandidatens innsats kan identifiseres. Fellesarbeid bør i størst mulig
grad avtales på forhånd.
Dersom et skriftlig arbeid er blitt til i samarbeid med andre forfattere, skal ph.d.-kandidaten
følge normene for medforfatterskap som er allment akseptert i fagmiljøet og i henhold til
internasjonale standarder.
I avhandlinger hvor det inngår arbeider med flere forfattere, skal det følge en underskrevet
erklæring som beskriver ph.d.-kandidatens innsats i hvert enkelt arbeid.
§ 10.3 Arbeider som ikke godtas
Arbeid som har vært godtatt som grunnlag for tidligere avlagte eksamener eller grader, kan
ikke antas til bedømmelse med mindre arbeidet inngår som en mindre del av en avhandling
som består av flere sammenhengende arbeider. Data, analyser eller metoder fra tidligere
grader kan likevel benyttes som grunnlag for arbeid med ph.d.-prosjektet.
Ved bruk av publiserte arbeider kan disse ikke godtas som del av avhandlingen hvis de ved
opptakstidspunkt er eldre enn fem (5) år fra publiseringsdato. Det kan dispensere fra dette
kravet dersom helt ekstraordinære forhold tilsier det.
Avhandlingen kan innleveres for bedømmelse ved kun ett lærested, jf § 11.3.
§ 10.4 Språk
Avhandlingen skal være skrevet på engelsk, norsk, svensk, dansk, tysk eller fransk. Dersom
doktorgradskandidaten ønsker å benytte et annet språk enn disse, skal det være søkt og gitt
særskilt tillatelse til dette ved opptak, jf. § 5.1.
§ 10.5 Offentlig tilgjengelighet
Avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig senest to uker før disputasen holdes.
Avhandlingen gjøres tilgjengelig i den form den ble innlevert til bedømmelse, eventuelt etter
omarbeiding på grunnlag av komiteens foreløpige kommentarer, jf. § 11.5.
Det kan ikke gis restriksjoner på offentliggjøring og publisering av en doktorgradsavhandling,
med unntak for en på forhånd avtalt utsettelse av datoen for offentliggjørelse/publisering. Slik
utsettelse kan skje når forskerutdanningen delvis eller i sin helhet er finansiert av en ekstern
part og for at den eksterne parten skal kunne ta stilling til patentering/kommersialisering, jf
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opptaksavtalens del C. Ekstern part kan ikke stille vilkår om at hele eller deler av
doktorgradsavhandlingen ikke skal kunne offentliggjøres eller publiseres.
Ved publisering av avhandlingen skal ph.d.-kandidater følge gjeldende retningslinjer for
kreditering av institusjoner. Hovedregelen er at en institusjon skal oppgis som adresse i en
publikasjon dersom den har gitt et nødvendig og vesentlig bidrag til eller grunnlag for en
forfatters medvirkning til det publiserte arbeidet. Samme forfatter skal oppgi også andre
institusjoner som adresse dersom disse i hvert enkelt tilfelle tilfredsstiller kravet til
medvirkning.
§ 10.6 IPR- rettigheter
Universitetets IPR- reglement gjelder for alle som er tatt opp som kandidater innenfor et
doktorgradsprogram ved Universitetet i Bergen. Dersom kandidaten er ansatt ved en
institusjon som har et annet reglement enn det UiB har, må forhold knyttet til IPR og
regulering av rettigheter mellom samarbeidende institusjoner nedfelles i avtale.
Den som skaper et forsknings- eller arbeidsresultat, har i utgangspunktet rettighetene til
dette med mindre annet følger av lov, avtale eller Reglement om håndtering av ansattes
rettigheter til forsknings- og arbeidsresultater ved Universitetet i Bergen. I reglementet er det
bestemmelser om plikten som er gitt i lov om å melde fra om resultater som fra forskning
som kan ha potensial for næringsmessig utnytting.
§ 10.7 Innlevering til ny bedømmelse
En doktorgradsavhandling som ikke er blitt godkjent ved en tidligere bedømmelse, kan
innleveres til ny bedømmelse i omarbeidet form, enten som eneste arbeid eller som ett av
flere sammenhengende arbeider.
En avhandling som ikke godkjennes for disputas, kan bedømmes i omarbeidet
utgave først seks (6) måneder etter at institusjonen har vedtatt dette. Ny bedømmelse kan
bare finne sted en gang.
Ph.d.-kandidaten skal ved ny innlevering opplyse om at arbeidet tidligere har vært bedømt og
ikke blitt funnet verdig til å forsvares.
§ 10.8 Sammendrag av avhandlingen, pressemelding
Det skal utarbeides et sammendrag av avhandlingen på engelsk (1 - 3 sider), med sikte på å
gjøre avhandlingen og dens resultater kjent for forskningsmiljø i inn- og utland.
Sammendraget skal følge avhandlingen.
I god tid før disputasen finner sted, skal kandidaten utforme en pressemelding som sendes
fakultetet til godkjenning. Pressemeldingen skal utformes i samsvar med den malen som
vedtas.
Fakultetet har ansvar for at pressemeldingen blir sendt til Kommunikasjonsavdelingen,
senest to uker før disputasen finner sted.
Fakultetet har ansvar for informasjon til ph.d.-kandidatene om prosedyrene i forbindelse med
offentliggjøring av doktorgradsarbeidet. Retningslinjer og eksempler på pressemelding
sendes doktoranden når avhandlingen er godkjent.
DEL IV FULLFØRING
§ 11 Bedømmelse
§ 11.1 Grunnlag for bedømmelse
Doktorgraden tildeles på grunnlag av:
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a, Godkjent gjennomføring av opplæringsprogrammet, eventuelt annen godkjent faglig
skolering eller kompetanse
Godkjent vitenskapelig avhandling
Godkjent prøveforelesning over oppgitt emne og et tilfredsstillende forsvar i en offentlig
disputas
§ 11.2 Tidsbruk

fra innlevering

til disputas

Institusjonen må bestrebe at tiden fra innlevering av avhandlingen til disputas er kortest
mulig. Det skal normalt ikke gå mer enn fem (5) måneder fra innlevering til disputas.
Det er hovedveileders ansvar å gjøre fakultetet oppmerksom på at innlevering er nært
forestående, slik at nødvendige forberedelser kan starte.
§ 11.3 Innlevering,

tilbaketrekking

Søknad om å få avhandlingen bedømt rettes til det fakultet ph.d.-kandidaten er knyttet til.
Med søknaden skal det følge det antallet eksemplarer av avhandlingen som fakultetet
bestemmer. Sammen med søknaden skal det foreligge dokumentasjon for at
opplæringsdelen er fullført og godkjent, jf § 7.2. Dersom avhandlingen godkjennes til
disputas, leveres ytterligere det antallet eksemplarer som kreves av det enkelte fakultet.
Avhandlingen leveres i standardisert format og i den form (papirbasert/elektronisk) fakultetet
bestemmer.
Et innlevert arbeid kan ikke trekkes tilbake før det er endelig avgjort om det er verdig til å
forsvares for ph.d.-graden. Avhandlingen vil bli vurdert slik den er innlevert.
Som vedlegg til søknaden skal følge:
Avhandlingen i godkjent format og i henhold til institusjonens bestemmelser i den
form og det antall eksemplarer institusjonen har bestemt
Dokumentasjon av nødvendige tillatelser, (jf § 5.1)
Medforfattererklæringer hvor dette er påkrevd i henhold til (§ 10.1)
Erklæring om doktorgradsarbeidet leveres inn til bedømmelse for første eller andre
gang
Erklæring om at doktorgradsarbeidet ikke er levert inn til bedømmelse ved annen
institusjon
Fakultetet behandler søknad om å få avhandlingen bedømt. Fakultetet kan på selvstendig
grunnlag avvise søknad om å få avhandlingen bedømt dersom det er åpenbart at
avhandlingen ikke har høy nok vitenskapelig kvalitet og vil bli underkjent av en
Søknader som ikke fyller kravene, skal avvises.
§ 11.4 Oppnevning

av bedømmelseskom»

Til å bedømme avhandlingen og forsvaret av den, oppnevner fakultetet etter forslag fra
vedkommende institutt, en sakkyndig bedømmelseskomM på minst 3 medlemmer.
Begrunnelsen bør vise hvordan komMen samlet dekker avhandlingens fagfelt.
Fakultetet utpeker en av sine representanter til komitens leder. Når særlige grunner tilsier
det, kan fakultetet oppnevne en administrativ leder som ikke deltar i den faglige
bedømmelsen av avhandlingen. Så vidt mulig skal to av komitmedlemmene være uten
tilknytning til UiB. Minst ett av medlemmene bør være fra utenlandsk lærested. Medlemmene
skal ha doktorgrad eller tilsvarende faglig kompetanse. Det kjønn som doktoranden har, bør
være representert i komiteen. Komiteen skal normalt settes sammen slik at begge kjønn er
representert. Habilitetsreglene i forvaltningslovens §§ 6 flg. gjelder for komitens
medlemmer, jf. og lovens § 10.
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Oppnevnt veileder kan ikke være medlem av komMen, men kan om ønskelig innkalles til
samtaler i denne for å gjøre rede for veiledningen og arbeid med avhandlingen. Oppnevnt
veileder kan heller ikke administrere komitens arbeid eller lede disputasen. Dette må
imidlertid ikke hindre samarbeid om grader med institusjoner som har en annen praksis.
Det bør normalt ikke gå mer enn én måned fra avhandlingen innleveres til ph.d.-kandidaten
underrettes om komMens sammensetning. Ph.d.-kandidaten skal gis anledning til å
innlevere skriftlige merknader om komitens sammensetning, senest innen én uke etter at
forslaget til sammensetning er gjort kjent for kandidaten.
Hvis en avhandling leveres inn i omarbeidet versjon for ny bedømmelse, se § 10.7, bør minst
ett medlem fra den opprinnelige bedømmelseskomiten delta i den nye komMens arbeid.
Ved omarbeiding på grunnlag av foreløpige merknader fra komiteen, se § 11.5 om
omarbeiding, skal som hovedregel hele den opprinnelige komiteen delta i bedømmelsen.
Komiteens innstilling bør normalt foreligge så raskt at fakultetet kan behandle innstillingen og
disputasen kan holdes innen tre (3) måneder etter at komiteen har mottatt avhandlingen.
§ 11.5 Omarbeiding

av innlevert

avhandling

Bedømmelseskomiteen kan på grunnlag av den innleverte avhandlingen og eventuelt
tilleggsmateriale, anbefale at fakultetet gir tillatelse til mindre omarbeiding før endelig
innstilling foreligger. Komiteen skal gi en konkret oversikt over hva ph.d.-kandidaten må
omarbeide i skriftlig form.
Tillater institusjonen en mindre omarbeiding av avhandlingen, skal det gis en frist for slik
omarbeiding som normalt ikke skal være lengre enn tre (3) måneder. Det skal også
fastsettes en ny frist for oversendelse av komiteens endelige innstilling.
Fakultetets vedtak etter denne paragrafen kan ikke påklages av ph.d.-kandidaten.
Dersom komiteen finner at dyptgripende endringer vedrørende teori, hypotese, materiale
eller metode er nødvendige for at arbeidet skal kunne anbefales til disputas, skal komiteen
underkjenne avhandlingen.
§ 12 Kom»ens
innstilling og behandling av innstillingen
§ 12.1 Komitens
innstilling og ph.d.-kandidatens
merknader

KomMen gir en begrunnet innstilling innen en frist satt av fakultetet, eventuelt vedlagt
individuelle uttalelser, om hvorvidt arbeidet er verdig til å forsvares for doktorgraden.
Dissenser skal begrunnes. KomMen kan kreve framlagt ph.d.-kandidatens
grunnlagsmateriale og utfyllende eller oppklarende tilleggsinformasjon.
BedømmelseskomMens innstilling med eventuelle dissenser og individuelle uttalelser
sendes til fakultet, og skal så snart som mulig oversendes ph.d.-kandidaten, som gis en frist
på 14 dager til å fremme skriftlige merknader til innstillingen.
Dersom ph.d.-kandidatens merknader kan ha betydning for spørsmålet om avhandlingen kan
godkjennes, bør merknadene forelegges bedømmelseskomMen før fakultetet gjør
realitetsvedtak i saken.
BedømmelseskomMens innstilling med eventuelle merknader behandles av fakultetsstyret
eller det organet dette bemyndiger.
§ 12.2 Retting av formelle feil i avhandlingen

Ph.d.-kandidaten kan etter innlevering søke om tillatelse til å rette formelle feil i
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avhandlingen. Søknaden skal vedlegges en fullstendig oversikt over de feil (errata) som
ønskes rettet. Søknad om retting av formelle feil må leveres inn senest fire (4) uker før
komiteens frist for avlevering av innstilling og kan bare skje en gang.
§ 12.3 Fakultets behandling av enstemmig innstilling
Dekanen kan på fullmakt godkjenne en komMinnstilling når den enstemmig konkluderer med
at avhandlingen er verdig til å forsvares for doktorgraden.
Dersom dekanen legger innstillingen fram for fakultetsstyret, og dersom minst 2/3 av
fakultetsstyrets frammøtte medlemmer finner at det er begrunnet tvil om en avhandling bør
godkjennes, skal fakultetsstyret innhente avklaring fra bedømmelseskomiteen. Hvis slik
kontakt ikke har gitt eller antas å ville gi ønsket avklaring, skal fakultetsstyret oppnevne to
nye sakkyndige som skal gi individuelle uttalelser om avhandlingen. Ph.d.-kandidaten skal
underrettes om denne oppnevningen. Slike tilleggsuttalelser eller individuelle uttalelser skal
forelegges ph.d.-kandidaten, som gis anledning til å komme med merknader innen en gitt
frist.
Dersom 2/3 av fakultetsstyrets frammøtte medlemmer stemmer mot den opprinnelige
innstillingen, kan fakultetsstyret vedta å gå mot den opprinnelige innstillingen, selv om
konklusjonen i den opprinnelige innstillingen får støtte av &I eller begge av de to nye
sakkyndige.
§ 12.4 Fakultetets behandling av delt innstilling
Dersom det er dissens i komMen, kan fakultetsstyret uten ytterligere bedømmelse gjøre
vedtak i saken med 2/3 flertall. Dersom 2/3 flertall ikke oppnås, skal fakultetsstyret søke
nærmere avklaring fra bedømmelseskomiteen, eller, hvis slik kontakt ikke har gitt eller antas
å ville gi ønsket avklaring, skal fakultetsstyret oppnevne to nye sakkyndige, som gir
individuelle uttalelser om avhandlingen. Ph.d.-kandidaten skal underrettes om denne
oppnevningen. Slike tilleggsuttalelser eller individuelle uttalelser skal forelegges ph.d.kandidaten, som gis anledning til å komme med merknader innen en gitt frist.
Dersom begge de nye sakkyndige slutter seg til konklusjonene fra flertallet i den opprinnelige
komMen, skal denne innstillingen følges. Dersom mindretallets konklusjon får støtte fra en
av eller begge de nye sakkyndige, kan fakultetsstyret selv gjøre vedtak med 2/3 flertall.
§ 12.5 Omarbeiding for ny bedømmelse
En avhandling som ikke godkjennes for disputas, kan likevel anbefales innlevert i omarbeidet
versjon for ny bedømmelse, jf. § 10.7.
§ 12.6 Resultatet av behandlingen
Doktorgradskandidaten underrettes om utfallet av behandlingen.
§ 13 Prøveforelesning og disputas
Doktorgradsutdanningen avsluttes med
Godkjent prøveforelesning over oppgitt emne
Disputas
§ 13.1 Prøveforelesning
Etter at fakultetet har funnet avhandlingen verdig til å forsvares, jf. § 12.1, skal ph.d.kandidaten prøveforelese. Prøveforelesningen er en selvstendig del av doktorgradsprøven.
Hensikten er å prøve ph.d.-kandidatens evne til å tilegne seg kunnskaper utover
avhandlingens tema og evnen til å formidle disse i en forelesningssituasjon.
Prøveforelesningen skal være over oppgitt emne. Emne for prøveforelesningen bestemmes
av fakultetet og kunngjøres for doktoranden 10 virkedager før forelesningen.
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Prøveforelesningen avholdes som hovedregel ved Universitetet i Bergen og skjer på
avhandlingsspråket med mindre bedømmelseskomiteen godkjenner et annet språk.
Prøveforelesningen skal normalt holdes etter at avhandlingen er innlevert, men før
disputasen og skal godkjennes av en bedømmelseskomite nedsatt av fakultetet.
Etter prøveforelesningen sender bedømmelseskomiteen en innberetning til fakultetet, der
den gjør rede for hvordan den har vurdert prøveforelesningen. Innberetningen skal
konkludere med om forelesningen er godkjent/ikke godkjent. Det skal begrunnes dersom
prøveforelesningen ikke anbefales godkjent.
Dersom fakultetet ikke godkjenner prøveforelesningen, må det avholdes ny
prøveforelesning. Ny prøveforelesning må holdes over nytt emne og ikke senere enn seks
(6) måneder etter første forsøk. Ny prøveforelesning kan bare holdes én gang.
Forelesningen bedømmes så vidt mulig av den samme komMen som den opprinnelige,
dersom ikke institusjonen har bestemt noe annet.
§ 13.2 Disputas

Disputasen skal normalt finne sted etter at prøveforelesningen er avholdt og godkjent, og
innen to (2) måneder etter at institusjonen har funnet avhandlingen verdig til å forsvares.
Tid og sted for disputasen skal kunngjøres minst ti (10) arbeidsdager før den avholdes.
Forelesning og disputas skal normalt skje på norsk, engelsk, dansk eller svensk.
Er avhandlingen skrevet på et annet språk i samsvar med §§ 5.1 og 10.4, kan fakultetet
tillate at disputasen holdes på vedkommende språk.
Disputasen skal være offentlig. Det skal normalt være to opponenter. De to opponentene
skal være medlemmer av bedømmelseskomMen og oppnevnes av fakultetet. I særlige
tilfeller kan det oppnevnes opponenter som ikke har vært medlemmer av komMen.
Disputasen ledes av dekanen, eller den dekanen bemyndiger. Den som leder disputasen,
gjør kort rede for innleveringen og bedømmelsen av avhandlingen og for prøveforelesningen
og bedømmelsen av denne. Deretter gjør ph.d.-kandidaten rede for hensikten med og
resultatet av den vitenskapelige undersøkelsen. Første opponent innleder diskusjonen og
annen opponent avslutter disputasen. Det enkelte fakultet kan likevel fastsette en annen
rekkefølge og oppgavefordeling mellom ph.d.-kandidaten og opponentene. Øvrige
tilstedeværende som ønsker å opponere ex auditorio, må under disputasen gi melding om
dette til disputasens leder innen det tidspunktet som denne fastsetter.
Etter disputasen sender bedømmelseskomiten en innberetning til fakultetet, der den gjør
rede for hvordan den har vurdert forsvaret av avhandlingen. Innberetningen skal konkludere
med om disputasen er godkjent/ikke godkjent. Det skal begrunnes dersom disputasen ikke
anbefales godkjent.
Hvis disputasen ikke godkjennes, kan ny disputas holdes en gang. Ny disputas kan tidligst
avholdes etter seks (6) måneder og bedømmes så vidt mulig av den samme komM som den
opprinnelige. Disputasen skal finnes tilfredsstillende før vitnemål kan tildeles.
§ 14 Kreering

og vitnemål

På grunnlag av innberetning om at prøveforelesningen og disputasen er godkjent, kreerer
universitetsstyret ph.d.-kandidaten til philosophiae doctor.
Vitnemålet ufferdiges av institusjonen. På vitnemålet skal tittelen på avhandlingen for
oppnådd ph.d.-grad føres opp. Opplysninger om det faglige opplæringsprogrammet ph.d.kandidaten har deltatt i, skal vedlegges vitnemålet. Det kan gis nærmere regler om
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utformingen av vitnemålet og om øvrige opplysninger som skal framgå av dokumentet og av
vedlegget (Diploma Supplement).
§ 15 Vedlegg

til vitnemål

(Diploma

Supplement)

Det skal utstedes vedlegg til vitnemålet i tråd med gjeldende retningslinjer for Diploma
Supplement.
§ 16 Klage
Klage over avslag på søknad om opptak, vedtak om opphør av studierett,
avslag på søknad om godkjenning av elementer i opplæringsdelen

klage over

Avslag på søknad om opptak, vedtak om opphør av studierett og klage over avslag på
søknad om godkjenning av elementer i opplæringsdelen, kan påklages etter reglene i
forvaltningslovens §§ 28 flg. Begrunnet klage sendes til fakultetet. Blir avslaget opprettholdt,
sendes klagen uten ugrunnet opphold til Den sentrale klagenemnd til avgjørelse.
§ 17 Klage over eksamen

i opplæringsdelen

Eksamener som er avlagt under opplæringsdelen, kan påklages etter lov om universiteter og
høyskoler 1. april 2005, § 5-3 "Klage over karakterfastsetting" og § 5-2 "Klage over formelle
feil ved eksamen".
§ 18 Klage over avslag på søknad om bedømmelse,
prøveforelesning
eller forsvar

underkjenning

av avhandling,

Underkjenning av avhandling, prøveforelesning eller forsvar kan påklages etter reglene i
forvaltningslovens §§28 flg. Begrunnet klage sendes fakultetet. Fakultetet kan, etter at saken
først er lagt fram for bedømmelseskomiten, oppheve eller endre vedtaket hvis det finner
klagen begrunnet. Hvis ikke fakultetet tar klagen til følge, sendes klagen til den sentrale
klagenemnd til avgjørelse. Klagenemnda kan prøve alle sider ved det påklagede vedtaket.
Dersom underinstansen eller klageinstansen finner grunn til det, kan det oppnevnes et utvalg
eller enkeltpersoner til å foreta en vurdering av den foretatte bedømmelse og de kriterier
denne bygger på, eller til å foreta en ny eller supplerende sakkyndig vurdering.
§ 19 Fellesgrader og cotutelle-avtaler
§ 19.1 Fellesgrader og cotutelle-avtaler

Institusjonen kan inngå samarbeid med en eller flere norske eller utenlandske institusjoner
om samarbeid i form av fellesgrader eller cotutelle-avtaler.
I avtaler om fellesgradssamarbeid og cotutelle kan det gjøres unntak for bestemmelsene,
dersom det er nødvendig av hensyn til regelverket ved de samarbeidende institusjonene.
Slike unntak skal, både enkeltvis og samlet, fremstå som fullt ut forsvarlige, se og § 19.4.
§ 19.2 Fellesgrader

og fellesgradsavtaler

Med fellesgrader menes et samarbeid mellom flere institusjoner, der alle i fellesskap har
ansvar for opptak, veiledning og gradstildeling. Samarbeidet organiseres normalt i et
konsortium og reguleres i avtale mellom konsortiedeltakerne. For fullført fellesgrad utstedes
felles vitnemål i form av:
et vitnemålsdokument utstedt av alle konsortiemedlemmene,
et vitnemål fra hver av konsortiedeltakerne,
eller en kombinasjon av a) og b).
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Fellesgradsavtaler skal normalt bare inngås dersom det fra før er et etablert, stabilt faglig
samarbeid mellom universitetet og minst en av de andre konsortiedeltakerne. Styret vedtar
retningslinjer for fellesgradssamarbeid, inkludert mal for samarbeidsavtaler jf. første ledd.
§ 19.3 Cotutelle-avtaler
Med cotutelle-avtaler menes felles veiledning av ph.d.-kandidater og samarbeid om
utdanning av ph.d-kandidater. Cotutelle-avtalen inngås for hver enkelt ph.d.-kandidat og bør
bygges på et stabilt, faglig institusjonelt samarbeid.
§ 19.4 Krav ved fellesgrader og cotutelle
Kvalifikasjonskrav for opptak, krav om at avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig, krav
om offentlig disputas med en habil bedømmelseskomité kan ikke fravikes.
§ 20 Delegasjon
Fakultetets myndighet etter denne forskriften kan ikke delegeres til instituttnivå, dersom dette
ikke eksplisitt er nevnt i forskriften.
§ 21 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift fra 12.06.03.
§ 22 Overgangsbestemmelser
Den som når denne forskriften trer i kraft har opptak på ph.d.-program etter forskrift av
12.06.03, beholder de rettighetene som følger av den dersom dette er til gunst for
vedkommende.
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Vi viser til brev datert 04.03.13 angående utkast til revidert forskrift for ph.d.-graden ved
Universitetet i Bergen. Forskriften skal erstatte Reglement for graden philosophiae doctor
(PhD) ved Universitetet i Bergen, godkjent av universitetsstyret
12.06.03.
Fakultetet stiller seg i hovedsak positive til de foreslåtte endringene og tilleggene i revidert
forskrift for ph.d.-graden ved UiB og ser at forslaget imøtekommer flere uttalte behov på
institusjonsnivå.
Fakultetet har imidlertid kommentarer til enkelte punkter.
Først vil fakultetet påpeke at forslaget skaper usikkerhet omkring antall ph.d.-programmer.
UiB har ifølge gjeldende reglement ett felles ph.d.-program, og hvert fakultet har egen
studieplan for opplæringsdelen.
Fakultetet har tidligere ikke fått tillatelse til å ha egne
utfyllende regler.

I forslaget til revidert forskrift § 5.6 heter det i første setning: Opptak til ett av universitetets
ph.d.-programmer.... Også første setning i § 10.6 antyder at det skal være flere ph.d.programmer.

Fakultetsspesifikke

utfyllende

regler blir nevnt i tredje setning og siste setning i

§ 5.1 samt i andre setning i § 5.2. Muligheten for å utarbeide egne utfyllende regler stiller
fakultetet

seg positivt til.

Siden det tas sikte på at den reviderte forskriften skal vedtas av universitetsstyret
i juni 2013
med umiddelbar ikrafttredelse, er det av stor betydning å få avklart snarest om det skal
opprettes fakultetsvise ph.d.-programmer,
eventuelt om hvert fakultet skal utarbeide egne
utfyllende regler til forskriften.
Etter vår oppfatning gjør den foreslåtte endringen i struktur og språk forskriften mer
oversiktlig og lettere tilgjengelig for leser. Vi finner det videre positivt at det er tatt inn
henvisninger til relevante lover, forskrifter og rammeverk. Det er også bra at de foreslåtte
retningslinjene omfatter fellesgrader og cotutelle.
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Forslagets § 5 Opptak inneholder presisering av opptakskravene. Derved blir grunnlaget for
å avvise eventuelle søkere som ikke tilfredsstiller kravene, tydeliggjort for alle involverte
parter. Vi savner imidlertid en bestemmelse om at søkere med utenlandsk utdanning må
fremlegge vitnemål i original senest ved oppstart av ph.d.-utdanningen. Forfalskning av
vitnemål er blitt en stor industri i enkelte deler av verden, og en slik bestemmelse vil være et
viktig ledd i kvalitetssikringen av kandidatene.
I § 5.1 Vilkår for opptak under oversikt over hva søknaden bør inneholde, punkt 2, står det
at søkerne bør legge ved plan for opplæringsdelen og formidlingsdelen. Er det meningen at
det skal være en egen formidlingsdel som ikke inngår i opplæringsdelen? I avsnittet under
oversikten over hva søknaden bør inneholde, heter det at det fagmiljøet ph.d.-kandidatene
skal knyttes til, skal delta aktivt i utformingen av prosjektbeskrivelsen. Vi mener at denne
bestemmelsen bør utgå fordi en slik bistand vil være svært fakultetsavhengig og antakelig er
relatert til fagmiljøer der de fleste ph.d.-kandidatene knyttes til større prosjekt. Søkere til
stipendiatstillinger ved Det humanistiske fakultet har som regel individuelle prosjekter.
Søkerne blir bedømt blant annet på grunnlag av prosjektbeskrivelsen, og i samsvar med
Handlingsplan for forskerutdanningen ved U1B(2008-2015) praktiserer fakultetet tilsetting og
opptak i samme prosess. Det er derfor av avgjørende betydning at en tilfredsstillende
prosjektbeskrivelse er vedlagt søknaden. Fakultetet har svært mange søkere til ledige
stipendiatstillinger, både nasjonale og internasjonale, og det ville bli praktisk ugjennomførbart
hvis alle først måtte kontakte fagmiljøene for assistanse med prosjektbeskrivelsen. Også
søkere til ph.d.-programmet med ekstern finansiering blir vurdert på grunnlag av framlagt
prosjektbeskrivelse. Vi er imidlertid enige formuleringene i neste avsnitt om at ph.d.kandidaten og hovedveileder sammen skal gå gjennom prosjektbeskrivelsen innen tre
måneder etter opptak.
Av § 5.3 Opptaksvedtak går det fram at startdato for avtaleperioden settes lik startdato for
finansiering. Dette har ofte vært et uklart punkt, og det er bra at det nå legges opp til felles
forståelse av oppstart for perioden.
I siste avsnitt i § 5.4 Opptaksperiode står det at "[e]tter opptaksperiodens utløp opphører
partenes rettigheter og plikter etter ph.d.-avtalen, slik at ph.d.-kandidaten kan miste sin rett til
veiledning". Innebærer ikke opphør av partenes rettigheter og plikter at rett til veiledning
faktisk opphører, og at det derfor bør stå mister i stedet for kan miste?
Vi finner det positivt at formuleringene i § 5.5 Avslutning før avtalt tid er så tydelige. Vi
synes imidlertid at formuleringene i andre avsnitt i § 5.5.1 Frivillig avslutning gjør det vel
byråkratisk å skifte prosjekt eller søke overgang til annet fakultet. Det skulle være
unødvendig å måtte søke om nytt opptak til ph.d.-programmet i slike tilfeller. Det er bra at det
er tatt inn formuleringer om fusk i § 5.5.2 Tvungen avslutning. Vi vil imidlertid påpeke at
punktene i § 5.5.2 kan være vanskelige å håndtere i praksis, og vil kunne legge et unødig
press på kandidaten som neppe er formålstjenlig. Her savnes også en liste over tiltak som
må ha vært gjennomført før institusjonen iverksetter en prosess for tvungen avslutning. Bør
for eksempel kandidaten informeres om at dette vurderes? I denne sammenhengen bør også
veileders ansvar spesifiseres med hensyn til varsling både til stipendiat og
institusjon/forskningskoordinator.
Av § 7.1 Opplæringsdelens formål går det fram at opplæringsdelen er et institusjonelt
ansvar samtidig som institusjonene må åpne opp for utveksling og eksterne kurs der de ikke
selv kan tilby en fullverdig opplæringsdel i ph.d.-graden. Dette er viktige presiseringer. Det er
også bra et det henvises til forventet læringsutbytte i tråd med det nasjonale
kvalifikasjonsrammeverket.
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Fakultetet finner det også positivt at § 7.3 Opplæringsdelens
innhold inneholder
formuleringer om at vitenskapsteori og etikk skal ha et omfang på minst 5 studiepoeng.
Utover dette finner fakultetet beskrivelsen i § 7.3 unødvendig detaljert og mener at tredje og
fjerde avsnitt med fordel kan utgå. Ansvar for innholdet i opplæringsdelen bør legges på
fakultetet, og det bør også framgå at fakultetet utarbeider egen studieplan for
opplæringsdelen. Dokumentasjon av opplæringsdelen er viktig, men fortrinnsvis i form av
kursbevis, deltakerbevis m.v.
§ 8 omhandler ph.d.-kandidatenes rettigheter ved permisjon. Vi finner det rart at det her bare

er omtalt rettigheter i forbindelse med foreldrepermisjon, og ikke rettigheter som framgår av
den sentrale Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat,
vitenskapelig assistent og spesialistkandidat,
§ 2-3.
I § 9 Rapportering bør det gjerne framgå at rapporteringen skjer elektronisk. Det bør videre
presiseres at ph.d.-kandidat og hovedveileder ikke har innsyn i hverandres rapporter.

Av § 10.4 Språk framgår det at avhandlingen skal være skrevet på engelsk, norsk, svensk,
dansk, tysk eller fransk. Vi mener at avhandlingen bør være skrevet på et skandinavisk språk
eller engelsk, og at det bør være søkt og gitt særskilt tillatelse til dette ved opptak hvis den
skal skrives på et annet språk (jf. § 5.1). Vi viser også til § 13.1 Prøveforelesning,
andre
avsnitt, der det går fram at prøveforelesningen skal foregå på avhandlingsspråket med
mindre bedømmelseskomiteen godkjenner et annet språk, og til § 13.2 Disputas, andre
avsnitt, der det går fram at forelesning og disputas normalt skal skje på norsk, engelsk,
dansk eller svensk. Det er viktig bestemmelsene om språk i § 10.4, § 13.1 og § 13.2
harmoniseres med hverandre slik at det blir helt klart for alle parter når det må søkes om
særskilt tillatelse.
§ 10.6 IPR-rettigheter
omhandler opphavsrettigheter og kan gjerne kalles dette. Det bør
videre gå fram av paragrafen hva forkortelsen IPR står for.
I § 10.7 Innlevering til ny bedømmelse heter det at ny bedømmelse tidligst kan finne sted 6
måneder etter at institusjonen har fattet vedtak om underkjenning. Dette er strengere enn
gjeldende ph.d.-reglement, som ikke angir krav med hensyn til hvor lang tid det må gå. Vi
savner en begrunnelse for en slik frist. Det burde kanskje heller vært en bestemmelse om
maksimaltid før ny innlevering.

Terminologi og rekkefølge av punktene i § 11.1 Grunnlag for bedømmelse
harmoniseres med § 2.2 Innhold i ph.d.-utdanningen.

bør

I § 11.3 Innlevering, tilbaketrekking
går det fram hva som skal legges ved søknad om å få
avhandlingen bedømt. Vi savner dokumentasjon på gjennomført og godkjent opplæringsdel.
Vi stiller oss videre undrende til nestsiste avsnitt i paragrafen der det går fram at fakultetet på
selvstendig grunnlag kan avvise søknad om å få avhandlingen bedømt dersom det er
åpenbart at den ikke har høy nok vitenskapelig kvalitet og vil bli underkjent av en komM.
Dette er en bestemmelse vi har etterlyst i dr.philos.-reglementet, men vi kan ikke se at den
har særlig relevans for en avhandling som inngår i den organiserte forskerutdanningen, og
som er skrevet under veiledning. Vi vil også påpeke at det mangler formuleringer om
klageadgang og klageinstans i forbindelse med avvist søknad i § 18 Klage over avslag på
søknad om bedømmelse,

underkjenning

av avhandling,

prøveforelesning

eller forsvar.

Av § 11.4 Oppnevning av bedømmelseskomité
går det fram at komiteen skal ha minst tre
medlemmer. Det bør legges inn føringer for at antall medlemmer fortrinnsvis skal være et
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oddetall for å forebygge problemer ved en eventuell dissens. Det går fram av andre avsnitt at
oppnevnt veileder ikke kan lede disputasen. Denne bestemmelsen bør flyttes til, eventuelt
også stå i, § 13.2 Disputas, fjerde avsnitt, hvor det omtales hvem som skal lede disputasen.

§ 11.5 Omarbeiding av innlevert avhandling åpner opp for mindre omarbeidinger

før
endelig innstilling foreligger. Vi synes det er bra at vi får en slik bestemmelse da det kan
Det kan imidlertid med fordel tydeliggjøres i enda større grad
bidra til færre underkjenninger.
at anledningen til finpuss ikke skal regnes som en bedømmelse og derfor ikke berører
anledningen til ny innlevering dersom avhandlingen likevel skulle bli underkjent.

§ 12.4 omhandler fakultetets behandling av delt innstilling. Som påpekt over, gir § 11.4 ingen
skal være et oddetall. I cotutelleføringer for at antall medlemmer i bedømmelseskomiteen
avtaler er det som regel bestemmelser om at like mange medlemmer skal oppnevnes fra
hver institusjon, og antall medlemmer i komiteen vil da være et partall. § 12.4 gir imidlertid
ingen retningslinjer for hvordan en delt innstilling skal behandles dersom antall medlemmer
er et partall, og komiteen deler seg med like mange for og mot en underkjenning. I siste
avsnitt i § 12.4 mangler det retningslinjer for hvordan saken skal behandles videre dersom
2/3 flertall ikke oppnås i fakultetsstyret.
I § 12.5 Omarbeiding for ny bedømmelse står det at avhandling som ikke godkjennes for
disputas, likevel kan anbefales innlevert i omarbeidet versjon for ny bedømmelse. Alle har
imidlertid rett til å levere en avhandling som ikke er blitt godkjent til ny bedømmelse i
omarbeidet form uavhengig av om det er anbefalt. Vi foreslår derfor at anbefales innlevert
i § 10.7.
erstattes med innleveres i tråd med bestemmelsene
skal prøveforelese
I første setning i § 13.1 Prøveforelesning står det at ph.d.-kandidaten
etter at fakultetet har funnet avhandlingen verdig til å forsvares. Dette er i tråd med den
praksis fakultetet alltid har hatt. Dette står imidlertid i motsetning til formuleringen i tredje
normalt skal holdes etter at avhandlingen er
avsnitt der det heter at prøveforelesningen
innlevert, men før disputasen. Det må gå tydelig fram av forskriften om avhandlingen må
eller om det er nok at den er innlevert.
være godkjent for disputas før prøveforelesningen,
kan være forskjellig
Det er også usikkert om komiteen som bedømmer prøveforelesningen
fra komiteen som bedømmer avhandlingen. Dette bør gå fram av paragrafen. Hvis det er
snakk om to ulike komiteer, bør det også gå fram hvilke krav som stilles til sammensetning
med hensyn til interne og eksterne medlemmer.
av komiteen for prøveforelesningen
Fakultetet stiller seg imidlertid positiv til to komiteer.
I siste setning i § 13.1 og i første setning i § 13.2 Disputas vises det til institusjonen. Det bør
her. Siste avsnitt i denne
gå klart fram om det refereres til fakultets- eller universitetsnivå
paragrafen omhandler disputas som ikke godkjennes. Avhandlingen må være funnet verdig
før disputas, og det er vanskelig å forestille seg tilfeller der avhandlingen blir funnet verdig,
mens disputasen ikke godkjennes, og vi kjenner heller ikke til tilfeller der dette har skjedd.
Det bør derfor eventuelt spesifiseres hva grunnlaget for underkjenning av disputasen kan
være. Vi mener videre at seks måneder er for lenge å vente på ny disputas dersom den ikke
skulle bli godkjent. Dette innebærer en skjerpelse i forhold til gjeldende reglement, og igjen
savner vi en begrunnelse. Avhandlingen skal jo i slike tilfeller ikke omarbeides. Fristen bør
jf. siste avsnitt i § 13.1.
heller være i tråd med bestemmelsene for ny prøveforelesning,
I § 21 Ikrafttredelse og § 22 Overgangsbestemmelser omtales gjeldende reglement som
forskrift. For å unngå forvirring bør en vise til Reglement for graden philosophiae doctor
(PhD) ved Universitetet i Bergen, vedtatt 12.06.03.
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Vi vil til slutt påpeke noen inkonsekvenser i den reviderte forskriften. Ifølge § 11.2 Tidsbruk
fra innlevering til disputas skal det normalt ikke gå mer enn fem måneder fra innlevering til
disputas. Ifølge § 11.4 Oppnevning av bedømmelseskomM skal innstillingen foreligge så
raskt at disputasen kan holdes innen tre måneder etter at komiteen har mottatt avhandlingen.
Ifølge § 12.1 Komiteens innstilling og ph.d.-kandidatens merknader skal komiteen gi en
begrunnet innstilling innen en frist satt av fakultetet, og ph.d.-kandidaten har 14 dagers
merknadsfrist på innstillingen. Ifølge § 12.2 Retting av formelle feil i avhandlingen må
søknad om retting leveres senest fire uker før komiteens frist for å avlevere innstilling. Videre
skal prøveforelesningen ifølge § 13.1 holdes etter at avhandlingen er godkjent og emnet
kunngjøres for kandidaten 10 virkedager før forelesningen. Disputas skal ifølge § 13.2. finne
sted innen to måneder etter at avhandlingen er funnet verdig til å forsvares. Vi har vanskelig
å se hvordan de ulike tidsbestemmelsene harmonerer med hverandre og anbefaler en
gjennomgang. Det blir svært vanskelig både for ph.d.-kandidat og fakultet å håndtere
avslutningsfasen dersom ikke komiteen har en fastsatt frist for å levere innstillingen, og vi
anbefaler derfor å beholde bestemmelsen om at komiteen får en frist på tre måneder i tråd
med veiledende retningslinjer fra UHR og gjeldende reglement.
Vi har også merket oss at terminologien ikke er konsekvent. Det står både forskerutdanning,
doktorgradsutdanning og ph.d.-utdanning. Videre brukes både ph.d.-program og
doktorgradsprogram samt doktorgradskandidat, ph.d.-kandidat og doktorand. Vi anbefaler
også en gjennomgang av forskriften med tanke på terminologi.
Vi vil til slutt påpeke at Universitetet i Bergen våren 2010 innførte ph.d.-registrering på
studentweb hvert semester for alle aktive ph.d.-kandidater. Ph.d.-registrering er også et viktig
utgangspunkt i forbindelse med elektronisk framdriftsrapportering. Det står imidlertid ikke noe
om dette i forskriften. Hvis vi skal kunne kreve at alle aktive ph.d.-kandidater må registrere
seg hvert semester, finner vi det naturlig at dette blir hjemlet i forskriften.

Vennlig hilsen

Gjert Kristoffersen
dekan

Trine Moe
fakultetsdirektør

I BERGEN

UNIVERSITETET

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Universitetsdirektørens kontor

Referanse

Dato

2013/2457-GROHE

25.04.2013

Høringssvar fra Det samfunnsvitenskapelige

fakultet

Vi viser til høring om forslag til revisjon av forskrift for ph.d.-graden ved UiB med høringsfrist
26. april 2013.
Det samfunnsvitenskapelige fakultet er positiv til at forskriften er under revisjon, og vi setter
pris på å få bidra med innspill i denne prosessen.
I oversendelsesbrevet datert 04.03.2013 er vi spesielt bedt om å kommentere de viktigste
forslagene til endringer og tilføyinger i forskriften, omtalt i ti punkt. Fakultetet er positive til de
omtalte endringene, med unntak av punkt 8 som omhandler forslag til ny regel om
omarbeiding av innlevert avhandling (§11.5). Fakultetets hovedinnvending til forslaget er at
dette vil øke arbeidsmengden betraktelig for vitenskapelig og administrativ stab som er
involvert i bedømmingsprosessen, og det vil forlenge tiden fra innlevering til disputas.
Fakultetets kommentarer til de enkelte paragrafene er vedlagt i eget dokument.

Vennlig hilsen

Knut Helland
dekan

Lise Gundersen
fakultetsdirektør

Vedlegg
1 Fakultetets kommentarer til høringsforslag for revidert ph.d.-forskrift

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Det samfunnsvitenskapelige
Telefon 55589050 /51
Telefaks 55589052
post@svfa.uib.no

fakultet

Postadresse
Postboks 7802
5020 Bergen

Besøksadresse
Fosswinckelsgate
Bergen
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Fakultetets kommentarer til høringsforslag for revidert ph.d.-forskrift

DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER

Utdrag fra tekst:
§ 3 Ansvaret for ph.d.-utdanningen
Styret ved Universitetet i Bergen har det overordnede ansvaret for
forskerutdanningen ved institusjonen. Ansvaret for gjennomføringen av
forskerutdanningen er delegert til fakultetene innenfor deres respektive
fagområder. Ansvaret for koordinering av tverrfaglig og tverrfakultær
doktorgradsutdanning skal ivaretas av et vertsfakultet.

Det er vedtatt at Universitetet i Bergen skal ha én ph.d.-grad og ett enkelt ph.d.-program (jfr.
Universitetsstyrets sak 5 i 2004). Dette må fremgå av reglementet, gjerne under § 3 Ansvaret
for ph.d.-utdanningen.

DEL II OPPTAK

Utdrag fra tekst:
§ 5.4 Opptaksperiode

Maksimaltid på et ph.d.-program er 8 år fra startdato. Lovfestede permisjoner og
pliktarbeid medregnes ikke.
Avtaleperioden kan forlenges ved permisjoner som følger av kandidatens
rettigheter som arbeidstaker, eller gjennom rettigheter gitt gjennom andre
finansieringskilder.
Ved lovhjemlede avbrudd forlenges opptaksperioden tilsvarende.
Opptaksperioden kan etter søknad forlenges på annet grunnlag. I søknaden må
det vedlegges en redegjørelse for hva som er gjort/publisert og hva som gjenstår
av doktorgradsarbeidet. Søknaden kan innvilges der fakultetet etter en samlet
vurdering finner at prosjektet vil kunne gjennomføres i forlengelsesperioden.
Bekreftelse fra veileder og grunnenhet om veiledning i forlengelsesperioden må
foreligge.
Ved innvilgelse av forlengelsen kan fakultetet selv sette ytterligere vilkår.
Etter opptaksperiodens utløp opphører partenes rettigheter og plikter etter ph.d.avtalen, slik at ph.d.-kandidaten kan miste sin rett til veiledning, kursdeltakelse og
tilgang til universitetets infrastruktur. Ph.d.-kandidaten kan likevel søke om å få
levere inn avhandlingen til bedømmelse for ph.d.-graden.

Vi er usikre på begrepene "avtaleperiode" og "opptaksperiode". Er "avtaleperiode" det
samme som perioden med doktorgradsfinansiering? Betyr "opptaksperiode" det samme som
studierettsperiode? Begrepene må klargjøres.
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Det fremgår relativt tydelig at avtaleperioden kan forlenges på bakgrunn av lovfestede
permisjoner og pliktarbeid. Videre kan opptaksperioden etter søknad forlenges på annet
grunnlag. Betyr dette at man kan søke om forlengelse av studieretten når maksimaltiden på
8 år er over? Dette må gå klart frem av forskriften.
SV-fakultetet støtter muligheten for at personer som er skrevet ut av ph.d.-programmet kan
søke om å få levere inn avhandling til bedømmelse for ph.d.-graden etter utskrivning.

Utdrag fra tekst:
§ 5.51 Tvungen avslutning
Fakultetet kan beslutte tvungen avslutning før avtalt tid av den organiserte
forskerutdanningen ph.d.-kandidaten er tatt opp til. Slik tvungen avslutning kan
besluttes hvis ett eller flere av følgende forhold foreligger:

-Brudd på de forskningsetiske retningslinjer som gjelder for fagområdet, som fusk
som rammes av reglene i universitets- og høyskolelovens § 4-7

Vedtak om tvungen avslutning gjøres av det fakultetet hvor ph.d.-kandidaten er
opptatt etter innstilling fra grunnenhet. Vedtaket kan klages til Den sentrale
klagenemnd.

SV-fakultetet støtter presiseringen om at fusk kan være grunnlag for tvungen avslutning.
SV-fakultetet har ingen innvendinger mot at Den sentrale klagenemnd skal være klageorgan
for klagesaker i forskerutdanningen.
SV-fakultetet foreslår ellers at § 5.5 Avslutning før avtalt tid flyttes under Del III
Gjennomføring.

Utdrag fra tekst:
§ 5.6 Ph.d.-avtalen
Opptak til ett av universitetets ph.d.-programmer...
Det er vedtatt at UiB skal ha ett ph.d.-program (se over). Da bør forskriften være i tråd med
dette vedtaket.

DEL III GJENNOMFØRING

Utdrag fra tekst:
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§ 6.1 Veiledning
Ph.d.-kandidaten bør som hovedregel ha to veiledere, hvor en oppnevnes som
hovedveileder.
SV fakultetet
-

har som del av implementeringen av Handlingsplanen for forskerutdanning

innført ordningen med minst to veiledere som en hovedregel. Vi støtter at dette tas inn i
ph.d.-forskriften.
Begrepet "medveileder" brukes flere steder under § 6.1. SV-fakultetet foreslår at dette
erstattes med "biveileder".

Utdrag fra tekst
§ 6.3 Midtveisevaluering
Hver ph.d.-kandidat skal gjennomgå en midtveisevaluering. Fakultetet bestemmer
tidspunkt og form og kan gi alminnelige retningslinjer. Som hovedregel skal
midtveisevalueringen inkludere faglige innspill fra forskere innenfor ph.d.kandidatens eget fagfelt og/eller tilgrensende fagfelt.
har som del av implementeringen av Handlingsplanen for forskerutdanning
innført midtveisevaluering for våre ph.d.-kandidater. Vi støtter at dette tas inn i ph.d.forskriften. Vi mener at fakultetene i tillegg må gi retningslinjer for midtveisevalueringen.
SV fakultetet
-

Utdrag fra tekst:
§ 9 Rapportering
(...)
Ph.d.-kandidat og veileder har et likeverdig ansvar for rapportering. Manglende
eller utilfredsstillende framdriftsrapportering kan medføre tvungen avslutning av
forskerutdanningen før avtaleperiodens utløp. Veiledere som unnlater å følge opp
rapporteringsplikten kan bli fratatt veilederansvaret.
SV fakultetet
-

støtter at veiledere

som unnlater å følge opp rapporteringsplikten kan bli fratatt

veilederansvaret.

Utdrag fra tekst:
§10.6 IPR- rettigheter
Universitetets IPR- reglement gjelder for alle som er tatt opp som kandidater
innenfor et doktorgradsprogram ved Universitetet i Bergen. Dersom kandidaten er
ansatt ved en institusjon som har et annet reglement enn det UiB har, må forhold
knyttet til IPR og regulering av rettigheter mellom samarbeidende institusjoner
nedfelles i avtale.
Den som skaper et forsknings- eller arbeidsresultat, har i utgangspunktet
rettighetene til dette med mindre annet følger av lov, avtale eller Reglement om
håndtering av ansattes rettigheter til forsknings- og arbeidsresultater ved
Universitetet i Bergen. I reglementet er det bestemmelser om plikten som er gitt i
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lov om å melde fra om resultater som fra forskning som kan ha potensial for
næringsmessig utnytting.

SV-fakultetet støtter at ph.d.-forskriften henviser til universitetets regler for Intellectual
property rights (IPR). Forkortelsen IPR må forklares i forskriften.

Utdrag fra tekst:
§ 10.7 Innlevering til ny bedømmelse
(...)
En avhandling som ikke godkjennes for disputas, kan bedømmes i omarbeidet
utgave først seks (6) måneder etter at institusjonen har vedtatt dette. Ny
bedømmelse kan bare finne sted én gang.

SV-fakultetet ønsker å beholde dagens ordning med mulighet for ny innlevering av
omarbeidet avhandling. Det er imidlertid uklart om seks måneders ventetid gjelder for ny
innlevering eller selve bedømmingen. Tidligere veiledning fra UHR inneholdt for øvrig annen
nyttig informasjon som med fordel kunne vært presisert i forskriften. Det fremgikk tidligere
(UHR 2007) at komiteen bare burde gi anbefaling om innlevering av samme arbeid i
omarbeidet versjon for ny bedømmelse dersom komiteen mener at en omarbeiding vil kunne
gi tilfredsstillende resultat innen rammen av ca seks måneders arbeidsinnsats. Vår erfaring
er at det er uklart hva seks måneders grensen faktisk refererer til, ventetid eller forventet
arbeidsinnsats. Dette bør derfor presiseres.

DEL IV FULLFØR1NG

Utdrag fra tekst:
§ 11.2 Tidsbruk fra innlevering til disputas
Institusjonen må bestrebe at tiden fra innievering av avhandlingen til disputas er
kortest mulig. Det skal normalt ikke gå mer enn fem (5) måneder fra innlevering til
disputas.

SV-fakultetet støtter forslaget om at det ikke bør gå mer enn fem måneder fra innlevering til
disputas. Dette vil komme kandidatene til gode, og samtidig være overkommelig å
gjennomføre sett fra fakultetets side. SV-fakultetet har i dag som praksis at det ikke skaf gå
mer enn seks måneder fra innlevering til disputas.

Utdrag fra tekst:
§ 11.3 Innlevering, tilbaketrekking
(...)
Fakultetet behandler søknad om å få avhandlingen bedømt. Fakultetet kan på
selvstendig grunnlag awise søknad om å få avhandlingen bedømt dersom det er

4

åpenbart at avhandlingen ikke har høy nok vitenskapelig kvalitet og vil bli
underkjent av en komita.
Søknader som ikke fyller kravene, skal awises.

En slik endring kan være nyttig hvis dette innebærer at fakultetene får mulighet til å avvise
avhandlinger på grunnlag av formalistiske feil i avhandlingen. Vi mener imidlertid at det er
problematisk hvis fakultetet på selvstendig grunnlag skal kunne avvise en avhandling fordi
den ikke har høy nok vitenskapelig kvalitet. Dersom dette skal tas med i forskriften må det
forklares hva det innebærer at en avhandling ikke har høy nok vitenskapelig kvalitet.
Forskriften bør videre beskrive hvem som skal gjøre denne vurderingen. Vil en slik avvisning
være å anse som en underkjenning, der kandidaten bare har mulighet for å levere inn ån
gang til?

Utdrag fra tekst:
§ 11.4 Oppnevning av bedømmelseskomite
(...)
Komiteens innstilling bør normalt foreligge så raskt at fakultetet kan behandle
innstillingen og disputasen kan holdes innen tre (3) måneder etter at komiteen har
mottatt avhandlingen.

Dette er en føring som impliserer at det skal brukes mindre tid enn hva som er oppgitt i §
11.2, hvis man tar utgangspunkt i at det går ån måned fra innlevering til komiteen er
oppnevnt. SV-fakultetet støtter forslaget i § 11.2, og mener derFor at avsnittet under § 11.4
kan strykes.

Utdrag fra tekst:
§ 11.5 Omarbeiding av innlevert avhandling
Bedømmelseskomiteen kan på grunnlag av den innleverte avhandlingen og
eventuelt tilleggsmateriale, anbefale at fakultetet gir tillatelse til mindre omarbeiding
før endelig innstilling foreligger. Komiteen skal gi en konkret oversikt over hva
ph.d.-kandidaten må omarbeide i skriftlig form.
Tillater institusjonen en mindre omarbeiding av avhandlingen, skal det gis en frist
for slik omarbeiding som normalt ikke skal være lengre enn tre (3) måneder. Det
skal også fastsettes en ny frist for oversendelse av komiteens endelige innstilling.
Fakultetets vedtak etter denne paragrafen kan ikke påklages av ph.d.-kandidaten.
Dersom komiteen finner at dyptgripende endringer vedrørende teori, hypotese,
materiale eller metode er nødvendige for at arbeidet skal kunne anbefales til
disputas, skal komiteen underkjenne avhandlingen.

Dette forslaget innebærer en stor endring, og vil være i tråd med revise-and-resubmitprosedyren som mange vitenskapelig ansatte er kjent med. SV-fakultetet mener at forslaget
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har flere problematiske sider. Dette vil kunne øke arbeidsmengden betraktelig for
vitenskapelig og administrativ stab som er involvert i bedømmingsprosessen. Det vil også
forlenge tiden det tar fra innlevering til disputas, noe som vi ellers forsøker å korte ned.
Fakultetet mener at kommentarer og mindre innsigelser som komiteen har heller bør komme
til uttrykk i en disputas, slik det gjøres i dag.
Hvis man skulle innføre en slik ordning, vil trolig mange komiteer komme til å anbefale en
mindre omarbeiding av avhandlingen, noe som ytterligere vil forsterke de negative
konsekvensene som er nevnt ovenfor. SV-fakultetet ønsker derfor ikke å støtte et forslag om
at det skal være mulig å gjøre mindre omarbeidinger før den endelige innstillingen foreligger.

Utdrag fra tekst:
§ 15 Vedlegg til vitnemål (Diploma Supplement)
Det skal utstedes vedlegg til vitnemålet i tråd med gjeldende retningslinjer for
Diploma Supplement.

SV-fakultetet støtter forslaget om at det skal utstedes Diploma Supplement som vedlegg til
vitnemålet. Diploma Supplement brukes allerede i dag som vedlegg til vitnemål for bachelorog mastergrader. SV-fakultetet støtter også bruken av begrepet "vitnemål" istedenfor
"diplom".

Utdrag fra tekst:
§ 19 Fellesgrader og cotutelle-avtaler
§ 19.1 Fellesgrader og cotutelle-avtaler
Institusjonen kan inngå samarbeid med en eller flere norske eller utenlandske
institusjoner om samarbeid i form av fellesgrader eller cotutelle-avtaler.
I avtaler om fellesgradssamarbeid og cotutelle kan det gjøres unntak for
bestemmelsene, dersom det er nødvendig av hensyn til regelverket ved de
samarbeidende institusjonene. Slike unntak skal, både enkeltvis og samlet, fremstå
som fullt ut forsvarlige, se og § 19.4.

SV-fakultetet støtter forslaget om at fellesgrader og cotutelle-avtaler omtales i forskriften,
med de presiseringer som fremgår ovenfor.
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Høyringssvar om framlegg til revisjon av forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved UiB frå
Det psykologiske fakultet
Vi viser til brev frå universitetsleiinga

datert 4. mars 2013 som gjeld framlegg til revisjon av forskrift

for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen. Framlegget til revisjon av forskrifta
har vore på høyring hjå stipendiatutvalet
handsama i Programutvalet

og dei fem institutta

for forskarutdanninga

ved fakultetet,

og har også vore

og Forskings- og forskarutdanningsutvalet

(FFU)

ved fa kultetet.
Fakultetet er i hovudsak positive til det reviderte framlegget til forskrift. Det vert teke høgd for fleire
viktige utviklingstrekk som følgje av implementeringa

av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk

utdanning som gjeld innføringa av doktorgradsutdanning
Det psykologiske fakultet

for høgre

(ph.d.) som tredje syklus.

vil først peika på det som berre implisitt

går fram av det reviderte

framlegget til forskrift. Dette gjeld for det første omtalen av at det ved UiB no finst fleire fakultetsvise
ph.d.-program, t.d. i § 5.6, første lekken. Dette er nytt i høve til tidlegare, då det vart presisert at det
berre fanst éitt ph.d.-program ved UiB. Når, og på kva grunnlag, vart det gjort endringar i høve til
dette? Det andre som implisitt går fram av det reviderte framlegget til forskrift er fakulteta sine høve
til å gje utfyllande reglar til forskrifta.

Dette er t.d. nemnt i § 5.1, siste lekken, men kvar er dette

heimla, og korleis skal det utførast? Er det slik at desse brigda, fakultetsvise versjonane av forskrifta
skal godkjennast av UiB? Kan det såleis verta store avvik i høve til korleis fakulteta praktiserer UiBregelverket? Desse spørsmåla bør avklarast for fakulteta snarast.
Når det gjeld dei endringar og tillegg som UiB i høyringsbrevet held fram som dei viktigaste:
Det er positivt at det i § 18 vert foreslått at Den sentrale klagenemnda får utvida kompetanse
til å handsama klager frå ph.d.-kandidatane. Det psykologiske fakultet meiner dette vil styrka
rettstryggleiken

både for institusjon og kandidat, og gje auka legitimitet til avgjerdene som

vert fatta.
Det er også viktig at alle ph.d.-kandidatar sin rett til to rettleiarar vert presisert i § 6.1. Dette
vil kunna styrka kandidatane si gjennomføringskraft.
Fakultetet støttar også presiseringa om tvungen avslutning ved fusk i § 5.5.2
Det er særs positivt og ynskjeleg at det er teke inn ein eigen paragraf om midtvegsevaluering
i framlegget til revidert ph.d.-forskrift
om positive

erfaringar

institusjonalisering

(§ 6.3). Fakultetet sine eigne forskarskular rapporterer

med midtvegsevalueringar

av dette

progresjonstiltaket

av ph.d.-kandidatane
vil truleg

betra

til

no, og ei

gjennomstrøyminga

i

i § 9, tredje lekken, synest fakultetet

at

forskarutdanninga.
Når det gjeld framlegget om framdriftsrappportering
det

er viktig

at det vert

framdriftsrapportering.
ansvar for rapportering»

vist

til

konsekvensar

av manglande

Formuleringa om at «Ph.d.-kandidat
bør omformulerast

separat levere rapport om fremdriften

og utilfredsstillande

og veileder har et likeverdig

til «Både ph.d.-kandidat

og hovedveileder skal

i kandidatens forskerutdanning».

Fakultetet er einig i at bruk av omgrep vert endra frå diplom til vitnemål.
Det er positivt at det refererast til IPR-reglementet i ny § 10.6 i forskrifta,
foreslår endra paragraftittel til «10.6 Immaterielle rettigheter (IPR)»
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men fakultetet

§11.5 foreslår ein ny regel om omarbeiding av innlevert avhandling. Fakultetet støttar dette,
men foreslår endra paragraftittel

til «Mindre omarbeiding

av innlevert avhandling» for å

kunna halda det frå omgrepet omarbeiding slik det er omtalt i § 10.7.
Referansen til retningsliner for Diploma Supplement i § 15 er på sin plass, og fakultetet

ser

fram til at det vert lagt til rette for ein eintydig praksis når det gjeld vitnemålstillegg ved UiB.
Når det gjeld fellesgradar og cotutelle-avtalar

i § 19 er fakultetet

positive til at dette også

vert teke inn i den reviderte ph.d.-forskrifta.
Det psykologiske fakultet meiner som sagt at framlegget til revisjon av ph.d.-forskrifta stort sett er eit
godt gjennomarbeida dokument. Vi ser at hovudstrukturen i Universitets- og høgskolerådet (UHR)
sine retningsliner er følgde, sjølv om noko er omforma og utelatt.
Fakultetet har særleg lagt merke til at følgjande formulering om føremål, innhald og omfang av
opplæringsdelen frå tredje lekken i § 8.1 i UHR-retningslinene ikkje er med i UiB sitt reviderte
framlegg: «Institusjonen bør tilby ph.d.-kandidaten veiledning om fremtidige yrkesmuligheter i og
utenfor akademia, herunder bevisstgjøring om den kompetansen som kandidaten har oppnådd
gjennom forskningsarbeidet». Fakultetet meiner dette bør inn som tredje lekk i UiB sin § 7.1. Sett på
bakgrunn av eit aukande tal på avlagde doktorgradar og eit ynskjeleg auka fokus på karriererettleiing
for ph.d.-kandidatar, vil denne formuleringa kunna vera eit verdifullt utgangspunkt for at UiB i større
grad tilbyr transferrable skills-kurs som del av den organiserte forskarutdanninga. Dette vil også vera
i samsvar med UiB sin handlingsplan for forskarutdanninga.
Når det gjeld regelen om mindre omarbeiding av innlevert avhandling i § 11.5 og universitetsleiinga
sitt spørsmål om «... hva som skal anses å være en «mindre omarbeiding» av avhandlingen...» har
fakultetet følgjande kommentar: Den siste lekken i paragrafen svarar indirekte på dette ved å peika
på kva som er «dyptgripende endringer vedrørende teori, hypotese, materiale eller metode», men
fakultetet meiner det er vanskeleg å svara på kva som er ei mindre omarbeiding. Slik formuleringa
står no, vert vurderingskomiteen gjeve eit visst handlingsrom, noko fakultetet er komfortabelt med.
Når det gjeld andre kommentarar frå fakultetet til revisjonsframlegget til ny forskrift vil vi
kommentera dei i paragrafrekkjefølgje nedanfor.
§ 1, andre lekken: «... Universitetet i Bergen»
§ 1, tredje lekken bør visa til § 19 slik: «For ph.d.-kandidater som i forbindelse med
fellesgrader oppholder seg ved andre institusjoner eller arbeidsplasser som ledd i
forskerutdanningen, gjelder vedkommende institusjons regler, jf. § 19»
I § 2.2 bør etikk nemnast særskilt slik: «... en opplæringsdel ifaglig kontekst, metode, etikk
og
Det er lista 2 stk. § 2.2. Den siste skal truleg vera § 2.3.
I siste lekken av paragrafen som truleg skal vera § 2.3, punkt 2. bør omgrepet kursdelen
av
slik: «2. Godkjent gjennomføring
opplæringsdelen
bytast ut med omgrepet
opplæringsdelen...»
§ 5.1 omtalar vilkåra for opptak. Her vert både Søknadsskjema og Avtale om opptak nemnt.
Fakultetet understrekar at det er viktig å utarbeida både eit godt og tenleg søknadsskjema og
ein god avtale om opptak til bruk ved UiB. Fakultetet vil vera særs interessert i å sjå utkast og
koma med innspel til desse nye dokumenta før dei vert tekne i bruk. Vi ser at det i nest siste
lekken står at «Fakultetet fastsetter søknadsskjema...», men fakultetet meiner UiB i alle fall
bør laga ein minimumsmal som fakulteta evt. seinare kan endra på.
§ 5.1, tredje lekken: «Det fagmiljøet ph.d.-kandidaten skal knyttes til, skal delta aktivt i
utformingen av prosjektbeskrivelsen og i opplegget for selve forskerutdanningen». Fakultetet
meiner formuleringa «... i opplegget for selve...» bør strykast, slik at setninga vert slik: «Det
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fagmiljøet
ph.d.-kandidaten
skal knyttes til, skal delta aktivt i utformingen
av
prosjektbeskrivelsen og forskerutdanningen».
§ 5.1, fjerde lekken: «Ph.d.-kandidaten og hovedveileder bør raskest mulig og senest innen
tre (3) måneder etter opptak sammen gå igjennom prosjektbeskrivelsen og vurdere
eventuelle behov for justeringer». Fakultetet meiner at ein fortløpande må ha fokus på
prosjektskildringa og føreslår difor denne formuleringa: «Ph.d.-kandidaten og hovedveileder
bør fortløpende vurdere eventuelle behov for justeringer av prosjektbeskrivelsen».
§ 5.1, femte lekken: «Institusjonen kan kreve residensplikt» bør omformulerast strengare og
meir operativt, slik at setninga vert: «UiB krever residensplikt for ph.d.-kandidater tilsatt ved
universitetet». UHRs retningslinjer opnar for dette, og fakultetet meiner IJiB bør ha
residensplikt som eit krav.
§ 5.2, andre lekken omtalar tilknyting til andre fagmiljø: «Dersom søkers prosjekt tilsier at det
kan være aktuelt med tilknytning til flere fagmiljø, skal det før opptak innhentes uttalelse fra
disse fagmiljøene og deres respektive institutter. Det skal stilles opp en tentativ prosentvis
fordeling av innsats fra fagmiljøene og fra eventuelle eksterne partner». Fakultetet meiner
denne passusen kan strykast, evt. spesifiserast nærare i Avtale om opptak.
I §§ 5.3, 5.4, 5.6 vert nemningane avtaleperiode og opptaksperiode nytta om einannan.
Fakultetet meiner omgrepet avtaleperiode bør nyttast gjennomgåande — også som
paragraftittel i § 5.4.
§ 5.3, andre lekken, siste punktum: «Eventuell forlengelse av avtaleperioden må relateres til
rettighet
som
arbeidstaker
eller
avklares
spesielt
i forhold
til
kandidatens
finansieringsgrunnlag». Fakultetet meiner denne passusen kan strykast her, sidan det same
står meir riktig plassert i § 5.4, tredje lekken.
I § 5.4 bør universitetet ta høgde for at dobbelkompetanseutdanning
(i psykologi, odontologi
og medisin)
gjer at utdanningsløpet
kan strekkja
seg utover
seks (6) år.
Dobbelkompetanseutdanninga
i psykologi har eit 7-årig utdanningsløp, sjølv om ph.d.utdanningsdelen
er normert
til 3 års fulltidsstudiar.
Jamfør også Forskrift om
ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og
spesialistkandidat, § 1-6. Dette gjer også at maksimaltida i ph.d.-programmet bør aukast til
11 år for kandidatar i dobbelkompetanseutdanning.
§ 5.5.1, siste lekken: For å klargjera bør det føyast til dr.philos i ein parentes, slik at setninga
vert: «En avhandling som er utarbeidet under organisert veiledning i et forskerutdanningsløp,
kan ikke leveres inn til bedømmelse som en fri doktorgrad (dr.philos)».
§ 5.5.2, første lekken, fjerde strekpunkt: Fakultetet foreslår å halda på den meir presise
formuleringa frå UHR sine retningsliner: «Brudd på de forskningsetiske retningslinjer som
gjelder for fagomradet, herunder fusk som rammes av reglene
§ 5.5.2, siste lekken: «Dersom ph.d.-kandidaten er tilsatt ved universitetet, kan avtalen kun
avsluttes dersom vilkårene for oppsigelse eller avskjed i tjenestemannsloven er oppfylt». Det
er noko uklart om dette gjeld både avtale om opplæringsprogrammet og tilsettingstilhøvet
ved UiB, eller om dette kun gjeld tilsettingstilhøvet ved UiB. Fakultetet meiner dette er
klårare i UHR sine retningsliner som nyttar formuleringa «Ph.d.-kandidater kan sies opp fra
sin stilling når...». Fakultetet ser det slik at ph.d.-kandidatar kan skrivast ut av den organiserte
forskarutdanninga
etter denne paragrafen, sjølv om tenestemannslova
set strenge
avgrensingar når det gjeld kva grunnlag universitetsstipendiatar og andre universitetstilsette
kan seiast opp på.
§ 5.6, første lekken, siste punktum: Fakultetet meiner at både hovud- og medrettleiar bør
vera klare ved opptakstidspunktet.
§ 5.7, tredje punktum: «For ph.d.-kandidater med ekstern...»
Fakultetet meiner at det bør nemnast ein stad i forskrifta under DEL Il OPPTAK at kandidatar
med dokumenterte
særskilte behov og/eller funksjonshemmingar
må få rett til
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tilrettelegging/tilpassing
av arbeidsforhold,
tidsrammer
og infrastruktur.
Dette bør
presiserast/klargjerast ved opptak/tilsetting.
§ 6.1, andre ledd: «Når arbeidet med en doktorgradsavhandling involverer flere institutt, skal
faglig kreditt og eventuell økonomisk uttelling for det enkelte institutt nedfelles i egen avtale
(opptaksavtale del B). Dette gjelder også når veilederne for en avhandling kommer fra ulike
institutt. Se eget punkt i opptaksavtalen om dette». Fakultetet meiner denne passusen kan
strykast, evt. spesifiserast nærare i Avtale om opptak.
§ 6.1, andre lekken, siste punktum: «Minst én av de oppnevnte...».

§ 6.1, tredje lekken: «... Ekstern veileder kan være hovedveileder basert på avtaler mellom
den institusjonen vedkommende er ansatt ved og U1B». Fakultetet meiner denne passusen
kan strykast. Det som står i setninga før og i setninga er etter fakultetet si meining dekkande,
§ 6.2, første lekken: «Ph.d.-kandidaten og veiledere bør ha jevnlig kontakt». Her bør det
vurderast å operasjonalisera omgrepet jevnlig for å gje ph.d.-kandidatane eit klarare bilete av
kva dei kan forventa når det gjeld rettleiing.
§ 6.2: For å sikra kandidaten bør det vurderast å ta inn ei formulering her om at kandidaten
har rett på rask tilbakemelding på rettleiingsspørsmål.
§ 6.4, første lekken: «Ph.d.-kandidaten og veileder kan ved enighet be fakultetet om å
oppnevne ny veileder for ph.d.-kandidaten.». Fakultetet meiner formuleringa «...ved enighet»
bør strykast slik at setninga vert: «Ph.d.-kandidaten og veileder kan be fakultetet om å
oppnevne ny veileder for ph.d.-kandidaten». Det er ein asymmetri i makttilhøvet mellom
kandidat og rettleiar, og semje bør ikkje vera eit krav for at ny rettleiar vert oppnemnt. Det
bør også visast til Etiske retningslinjer for relasjonen mellom veileder og student eller
kandidat ved Universitetet i Bergen. Fakultetet meiner også at formuleringane i andre lekken
«... plikter den part som hevder at det foreligger brudd på forpliktelser å ta dette opp med
den annen part. Ph.d.-kandidaten og veileder skal i fellesskap søke å finne en løsning på
situasjonen som er oppstått» heller ikkje er uproblematisk, jf. asymmetrien i relasjonar og at
det kan vera vanskelege tema ein er pliktig å ta opp, slik det er formulert her.
§ 7.1, siste lekken: «Dersom institusjonen ikke selv tilbyr hele opplæringsdelen, skal
forholdene legges til rette for at ph.d.-kandidaten får tilsvarende opplæring ved andre
institusjoner». Fakultetet meiner denne passusen kan strykast her, sidan det same står meir
utfyllande i § 7.3, andre lekken, andre punktum. Dersom det er ynskjeleg at dette står
akkurat her bør formuleringa i § 7.3 flyttast fram.
§ 7.2: «Elementer som skal inngå i opplæringsdelen, bør ikke være eldre enn fem (5) år ved
opptaksdato». Her bør ordet bør bytast ut med skal slik at setninga vert: «Elementer som skal
inngå i opplæringsdelen, skal ikke være eldre enn fem (5) år ved opptaksdato». Fakultetet
meiner at oppdatert kunnskap er eit viktig krav i ph.d.-utdanninga.
§ 7.3, første lekken: «Opplæringsdelen av forskerutdanningen
skal inneholde faglig og
metodisk skolering som er ønskelig av hensyn til arbeidet...». Her bør ordet ønskelig bytast ut
med nødvendig, slik at setninga vert: «Opplæringsdelen av forskerutdanningen skal inneholde
faglig og metodisk skolering som er nødvendig av hensyn til arbeidet...». Fakultetet meiner ei
slik formulering gjev meir tyngd til opplæringsdelen.
§ 10 Ph.d.-avhandlingen
§ 10.2: Det er ein litt uklar bruk av omgrep i denne paragrafen. Fakultetet meiner
paragraftittelen bør endrast til «Fellesarbeid og medforfatterskap», sidan fellesarbeid og
medforfattarskap er to ulike omgrep. Det psykologiske fakultet meiner det framleis bør vera
opning for at ei avhandling unntaksvis kan vera eit fellesarbeid for to ph.d.-kandidatar. Det
må då spesifiserast kva bidraget frå den einskilde kandidaten skal vera. Fakultetet føreslår
difor denne formuleringa som ny første lekk i denne paragrafen: «En avhandling kan
unntaksvis i sin helhet være et fellesarbeid for to ph.d.-kandidater. Avhandlingen skal da i
omfang tilsvare to vanlige ph.d.-avhandlinger. I tillegg skal hver enkelt ph.d.-kandidats
selvstendige innsats være klart definert og utgjøre omkring halvparten av det vitenskapelige
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arbeidet. Dette gjelder også sammendraget (kappen)». Framlegget til denne distinksjonen og
dette tillegget gjer også at neste lekk i paragrafen bør endrast slik: «Medforfatterskap
godtas til bedømmelse (også som ett av flere arbeider, jf. § 10.1) forutsatt at ph.d.kandidatens bidrag representerer en selvstendig innsats som kan identifiseres i den
utstrekning det er nødvendig for vurderingen». Setninga i andre punktum «... I slike tilfeller
skal det innhentes erklæringer fra de øvrige forfatterne, eller sentrale representanter for disse
og eventuelt andre som har fulgt arbeidet, slik at ph.d.-kandidatens innsats kan identifiseres.
Fellesarbeid bør i størst mulig grad avtales på forhånd.» vert føreslått fjerna sidan dette kan
presiserast i siste lekken av paragrafen, sjå neste kulepunkt under.
§ 10.2, siste lekken: «I avhandlinger hvor det inngår arbeider med flere forfattere, skal det
følge en underskrevet erklæring som beskriver ph.d.-kandidatens innsats i hvert enkelt
arbeid». Her bør det spesifiserast kven som skal signera erklæringa. Er det kandidat og
rettleiar eller alle evt. medforfattarar eller sentrale representantar for desse? Å innhenta
underskrift frå alle medforfattarar
kan verta særs omfattande i enkelte fagmiljø sine
publiseringskulturar.
§ 10.3, andre lekken, andre punktum: «Det kan dispenseres fra dette...».
§ 10.4: Når det gjeld språk i avhandlinga bør det presiserast at avhandlinga også kan vera ei
blanding av desse 6 språka —at det er mogleg å skriva ulike deler av avhandlinga på ulike
språk (t.d. 3 engelskspråklege artiklar og kappen (samandraget) på norsk).
§ 10.6 om immaterielle rettar, første lekken: Omtalen av IPR-reglementet i første punktum
bør skrivast ut, kursiverast og endrast slik at første setning vert slik: «Reglement om
håndtering av ansattes rettigheter til forsknings og arbeidsresultater ved Universitetet i
Bergen (IPR reglementet) gjelder for alle som er tatt opp som kandidater i et
doktorgradsprogram ved Universitetet i Bergen». Andre lekken, første setning bør då endrast
slik: «Den som skaper et forsknings- eller arbeidsresultat, har i utgangspunktet rettighetene
til dette med mindre annet følger av lov, avtale eller IPR reglementet.»
§ 10. 7 Innlevering til ny bedømmelse er nært knytt til andre paragrafar i forskrifta, og dette
bør gå fram av teksten. Særleg er innlevering til ny vurdering knytt til omgrepa omarbeiding
og underkjenning. Fakultetet føreslår difor at paragrafen endrast slik: «En underkjent
doktorgradsavhandling,
kan innleveres til ny bedømmelse i omarbeidet form, enten som
eneste arbeid eller som ett av flere sammenhengende arbeider. En underkjent avhandling
kan bedømmes i omarbeidet utgave først seks (6) måneder etter at institusjonen har vedtatt
dette. Ny bedømmelse kan bare finne sted en gang. Ph.d.-kandidaten skal ved ny innlevering
opplyse om at arbeidet tidligere har vært bedømt og ikke blitt funnet verdig til å forsvares».
Fakultetet meiner det er best å nytta omgrepet underkjent tydeleg i denne paragrafen, slik
at forvirring m.o.t. mindre omarbeiding av innlevert avhandling vert unngått, jf. § 11.5.
§ 11.1: Fakultetet føreslår at bokstav c. i grunnlaget for tildeling av doktorgraden vert splitta
til ein ny bokstav d. slik, sidan dette er uavhengige element som skal vera godkjente: «a.
Godkjent gjennomføring
av opplæringsprogrammet,
eventuelt annen godkjent faglig
skolering eller kompetanse b. Godkjent vitenskapelig avhandling c. Godkjent prøveforelesning
over oppgitt emne og d. Et tilfredsstillende forsvar av avhandlingen i en offentlig disputas».
Dette er også i samsvar med inndelinga som følgjer av § 12.1 i UHR sine retningsliner.
§ 11.3: Fakultetet meiner det tydelegare må gå fram at hovudrettleiar skal godkjenna og «gå
god for» at avhandlinga held naudsynt vitskapleg kvalitet ved søknad om innlevering.
Hovudrettleiar må ha førstehandskjennskap til vedlegga og bør godkjenne alle vedlegg som
krevjast ved innlevering av avhandlinga (til dømes godkjenningar
frå NSD, REK,
medforfattarerklæringar
0.1.).
§ 11.3, tredje lekken, tredje strekpunkt om medforfattarerklæringar
bør også visa til § 10.2
slik: «Medforfattererklæringer
hvor dette er påkrevd i henhold til (jf. §§ 10.1 og 10.2)»
§ 11.4, andre lekken, siste setning: «... jf. også lovens § 10».
§ 12.1, andre lekken: Kvifor er ordet «... sendes» kursivert?
-

-

-
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§ 12.5: Sidan innhaldet i denne paragrafen er omtalt i § 10.7, bør det vurderast om denne
paragrafen kan strykast.
§ 12.6: Fakultetet meiner det er sjølvsagt og ein føresetnad at kandidaten til ei kvar tid vert
underretta om avgjerder som gjeld kandidaten si ph.d.-utdanning, og synest difor denne
paragrafen kan strykast eller setjast inn i ein vidare kontekst.
§ 14, første lekken: philosophiae doctor bør kursiverast.
Ad § 14: Fakultetet meiner det bør gå fram av vitnemålet for philosophiae doctor kva for
fagfelt kandidaten tek doktorgrad i. Slik det er i dag ved fakulteta står der ikkje i noko
dokument som kandidaten får kva for fagfelt han/ho har doktorgrad i og spesielt er dette
uheldig når personar skal søkja jobb i utlandet (der er det sjeldan tilstrekkeleg med tittelen
på avhandlinga). Dette bør difor stå tydleg på vitnemålet/doktordiplomet
(evt. på Diploma
Supplement).
Fakultetet meiner paragrafane som gjeld Fellesgrader og cotutelle-avtaler (§§ 19, 19.1-19.4)
bør skiljast ut som ein eigen DEL V i forskrifta, og ikkje haldast saman med klager og
sluttføresegner. Fakultetet føreslår å skilja ut desse føresegnene i ein eigen DEL VI KLAGE,
IKRAFTTREDELSE
OG OVERGANGSBESTEMMELSER,
jf. side 13 i UHR sine retningsliner.
§ 19.1, siste lekken: «..., se også § 19.4».
§ 19.2, siste lekken, siste punktum:
Kva styre skal vedta retningslinene
for
fellesgradssamarbeid? Dersom det er universitetsstyret det siktast til, bør det skrivast ut.
§ 19.4: Fakultetet meiner det er positivt at det vert føreslege tydelege krav i samband med
fellesgrader og cotutelle, men ser t.d. at det kan verta utfordrande å få ei sams forståing med
utanlandske institusjonar om kva som t.d. er ein «...habil bedømmelseskomité,...», sidan det i
mange land er vanleg at hovudrettleiar sit i vurderingskomiteen til ph.d.-kandidatar.
Generell kommentar: I utkastet til revidert forskrift bør komik") gjennomgåande skrivast
anten med eller utan aksent i bunden form eintal og i ubunden og bunden form fleirtal.
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Høringssvar fra Det juridiske fakultet - Revisjon av forskrift for
graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet har med interesse lest forslaget til revisjon av phd-forskriften ved
Universitetet i Bergen. Selv om opprinnelige regler i all hovedsak foreslås opprettholdt, er det
tale om en omfattende revisjon. Mange av revisjonsforslagene avspeiler veiledende
retningslinjer fra UHR vedtatt i mai 2011 som erstatter den veiledende forskriften for phdgraden fra 2004. Men utkastet tilforskriftsrevisjon går også på en rekke punkter atskillig
lenger i detaljeringsgrad enn UHRs retningslinjer. Det er dessuten foretatt institusjonelle
tilpasninger i forhold til UHRs retningslinjer. Rektor og universitetsdirektør har i
høringsbrevet av 4. mars 2013 uttrykkelig bedt fakultetene om kommentarer på:
Reglementet som helhet
De ti viktigste forslagene til endringer og tilføyelser
Eventuelle ytterlige forhold som det er ønskelig å regulere i forskriften og som ikke er
dekket av forslaget
Det juridiske fakultet vil i det følgende gi en kommentar til punktene i ovenfor nevnte rekkefølge. Fakultetet vedlegger dessuten et word-dokument av forslaget der et noe mer detaljert
forslag til språklige justeringer og endringer er lagt inn ved hjelp av funksjonen «spor
endri nger».
1.

Reglementet som helhet

a)

Ivaretakelsen av det faglige nivået som følger av kvalifikasjonsrammeverkets krav
til tredje syklus. Det juridiske fakultet finner det uheldig at forskriften på enkelte
punkter åpner for en nivåforskyvning i ph.d.-opplæringen som står i et tvilsomt forhold til
kvalifikasjonsrammeverkets krav til tredje syklus. Dette gjelder konkret:
§ 1 andre ledd som åpner for at kurs på masternivå (300-emner) kan inngå i
opplæringsdelen
§ 6.1 tredje ledd som ved forrnuleringen: "Minst en av de oppnevnte veilederne bør ha
tidligere erfaring fra veiledning av kandidater på master og/eller ph.d.-nivå" åpner for at
ingen av kandidatens veiledere har tidligere erfaring med ph.d.-nivå. Det juridiske
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fakultet vil i stedet foreslå at "Minst en av de oppnevnte veilederne bør ha tidligere
erfaring eller opplæring som veileder av kandidater på ph.d.-nivå"
§ 10.1 andre ledd som uttaler at "Avhandlingen kan være et frittstående arbeid eller en
videreforing av faglig arbeid som er utført tidligere i studiet". Bestemmelsen er
overflødig og gir etter Det juridiske fakultets oppfatning et uheldig signal i forhold til
ph.d.-nivået.
Det juridiske fakultet vil også peke på at UiBs håndbok for kvalitetssikring av studier pr i
dag ikke omtaler tredje syklus. Bestemmelsen om kvalitetssikring i § 4 står dermed i et
tvilsomt forhold til dagens realiteter.
«Orienteringsstoff». Det juridiske fakultet stiller spørsmål ved om det er hensiktsmessig
å etablere en forskrift for graden philosophia doctor som er så detaljert som utkastet. En
rekke detaljer har strengt tatt en mer orienterende enn normativ funksjon. I reguleringen
av opplæringsdelens innhold i § 7.3 er det for eksempel gitt en rekke eksempler på hva
opplæringsdelen kan bestå i og hvordan den nærmere kan dokumenteres, men fakultetet
står like fullt fritt til å godkjenne andre former for innhold og dokumentasjon enn de som
er nevnt. Forskriften vil bli supplert både av universitetets ph.d-avtale og av informasjonstekster på universitetets og fakultetenes web-sider. Det juridiske fakultet vilanbefale
at rent orienterende tekst tas ut av forskriften. Det fremgår i det vesentlige av vedlagte
word-dokument hvilken tekst som tilrås at tas ut av forskriften.
1). Det juridiske fakultet kan ikke se at avsnitt § 1
«Unntak» fra virkeområdet
andre, Flerde og femte ledd kan anses for «unntak» fra forskriftens virkeområde. Det er
tale om supplerende regulering. Det stilles spørsmål ved om ikke det samme er tilfelle for
andre ledd i bestemmelsen. Det er vel ikke slik at kandidater som oppholder seg ved
andre institusjoner i forbindelse med fellesgrader blir fritatt fra de plikter som følger av
UiBs phd-forskrift? Det juridiske fakultet vil tilrå at informasjon om supplerende
regulering legges ut på nettstedet der også forskriften skal være tilgjengelig. Andre til
femte ledd kan i så fall sløyfes i sin helhet.
Strukturelle svakheter. Det er flere svakheter i strukturen på utkastet til forskrift. Det
virker for eksempel pussig at punktet § 10.7 Innlevering til ny bedømmelse kommer før
punkt 11 Bedømmelse. Det ville også vært mer naturlig å sammenstille punkt 10.8 om
Sammendrag av avhandlingen, pressemelding med et punkt om Offentliggjoring av
avhandlingen før punkt 13 Prøveforelesning og disputas, slik retningslinjene fra UHR
gjør. Det juridiske fakultet har påpekt flere strukturelle svakheter i vedlegget.
Det juridiske fakultet er også skeptisk til hvor hensiktsmessig det er å foreta en så
detaljert sondring mellom ulike underpunkt som i utkastet. Dersom en oppdeling i ulike
underpunkter skal gi mening, må tekstbeskrivelsen under hvert underpunkt holde seg
strengt til underoverskriften. Et eksempel på at dette har bydd på problemer finnes i § 2
Målsetting, omfang og innhold for ph.d.-utdanningen der det sondres mellom Omfang og
Innhold i egne underpunkt. Under punktet om omfang omtales nærmere krav til innhold
("en opplæringsdel i faglig kontekst, metode og teorig som gir faglig dybde og bredde i
eget fag...") og under punktet om innhold angis det hvilket omfang phd-utdanningen skal
ha ("tre (3) års fulltidsstudier" og "30 studiepoengs omfang").
Dobbeltbehandling. Teksten fremstår en rekke steder som unødig omfangsrik og
tyngende ved at opplysninger gjentas og presiseres nærmere. Et eksempel på dette er at §
5.6 flerde ledd gjentar deler av tredje ledd. Tilsvarende gjelder for redegjørelsen av
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tilknytningsforholdet til hovedveileder i § 6.2. Det juridiske fakultet har lagt inn forslag
til strykning av tekst i vedlegget.
Betegnelser. Det juridiske fakultet har ikke institutter. Vi vil fraråde å binde myndighet i
forskrift, som krever endringsvedtak av universitetsstyret, til betegnelser som ikke
eksisterer ved alle enheter ved universitetet. Det juridiske fakultet reagerer også på
betegnelsen «fri doktorgrad» i § 5.5.1 tredje ledd. Uttrykket har ikke et definert innhold.
Dersom det siktes til en dr. philos.-grad, er det denne betegnelsen som bør benyttes.
Henvisninger til "det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket". Det juridiske fakultet vil
peke på at UiBs sentrale Forskningsutvalg har behandlet og vedtatt en institusjonell
tilpasning av beskrivelsene i kvalifikasjonsrammeverket for tredje syklus. I den grad
UiBs rammeverk skulle stille høyere kvalitetskrav til utdanningen enn det nasjonale
rammeverket, bør en referanse til referanse til kvalifikasjonsrammeverket sikte til den
høyere normen. Det juridiske fakultet vil foreslå å sløyfe "nasjonale" og at det heller
henvises til "kvalifikasjonsrammeverket".
Språk. I UHRs retningslinjer er det i § 10.1 sjuende ledd delegert til institusjonen å
bestemme hvilke språk som kan benyttes i en avhandling. Universitetet i Oslo har
implementert bestemmelsen slik at kompetansen er delegert til fakultetene. I utkastet til
UiBs forskrift § 10.4 er fakultetene bundet til å godta avhandlinger "skrevet på engelsk,
norsk, svensk, dansk, tysk eller fransk" og det er dessuten åpnet for at fakultetene kan gi
særskilt tillatelse til å benytte andre språk ved opptak på ph.d.-programmet. Tysk og
fransk er i dag ikke obligatoriske fag i grunnskolen. Oppslutningen om tysk og fransk
som valgfag er også betydelig svekket ved at spansk og andre mer eksotiske tredjespråk
som for eksempel kinesisk har fått økt oppslutning. Det juridiske fakultet vil foreslå at
tysk eller fransk tas ut av opplistingen i § 10.4 slik at det vil for fremtiden vil bero på
fakultetets skjønn å godta avhandlinger forfattet på disse språkene.
Annet. Det juridiske fakultet peker til slutt på enkelte mer spesifikke uheldige
bestemmelser som bør sløyfes eller endres:
§ 5.1 tredje ledd stiller et absolutt krav om at det fagmiljøet ph.d.-kandidaten skal knyttes
til, "skal delta aktivt i utformingen av prosjektbeskrivelsen og i opplegget for selve
forskerutdanningen". Dette er to absolutte krav som begge er vanskelige å gjennomføre
innenfor forskerutdanningen ved Det juridiske fakultet og det foreslås at bestemmelsen
sløyfes. Kravene har ingen parallell i UHRs retningslinjer.
§ 5.5.1 gir veilederen selvstendig initiativrett til frivillig avslutning av ph.d.-utdanningen
av kandidaten. Slik initiativrett bør være forbeholdt ph.d.-kandidaten og fakultetet.
§ 6.1. 4 ledd: Hovedveileder er tillagt faglig og administrativt hovedansvar for
forskerutdanningen for ph.d.-kandidaten. Dette er ikke gjennomførbar praksis ved Det
juridiske fakultet. Hovedveileders ansvar er ved dette fakultetet et rent faglig, og ikke et
administrativt ansvar.
§ 7.2 åpner for at 5 år gamle elementer kan inngå i opplæringsdelen. UHRs retningslinjer
tillater ikke eldre elementer enn 2 år. Det juridiske fakultet vil fraråde utvidelse av
tidsrammen til 5 år.
§ 12.1 andre ledd gir en 14-dagers frist for merknader til innstillingen. Det juridiske
fakultet betrakter UHRs forslag om ti (10) arbeidsdagers merknadsfrist som mer presis.
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2. De ti viktigste forslagene til endringer og tilføyelser
2.1 Forslaget om at Den sentrale klagenemnd gis kompetanse for behandling av
klager
Det juridiske fakultet stiller seg positiv til forslaget.
2.2 Presisering om antall veiledere i § 6.1 tredje ledd
Det juridiske fakultet er positiv til at det fremgår at kandidaten som hovedregel bør ha
to veiledere. For øvrige kommentarer til veilederbestemmelsen, se vedlegget.
2.3 Presisering for fusk i § 5.5.2 om tvungen avslutning
Det juridiske fakultet har ikke motforestillinger til forslaget.
2.4 Ny bestemmelse om midtveisevaluering i § 6.3
Det juridiske fakultet finner det åpenbart ønskelig med en regel om midtveisevaluering
i forskriften. Det er i dag etablert en ordning med obligatorisk midtveisevaluering ved
alle fakultet og dette bør fremgå av reglementet.
2.5 Behovet for klargjøring av manglende eller utilfredsstillende rapportering i § 9.3
Det juridiske fakultet vil anbefale å følge UHRs retningslinjer som, tilsvarende
utkastet, presiserer at manglende eller utilfredsstillende fremdriftsrapportering kan
medføre tvungen avslutning av forskerutdanningen. Bestemmelsen tydeliggjør
betydningen av fremdriftsrapporteringen på en helt annen måte enn § 5.5.2 første ledd
første strekpunkt som omtaler gjentatte og vesentlige brudd på "informasjons-,
oppfølgnings- eller rapporteringsplikt" som fellesgrunnlag for tvungen avslutning.
2.6 Endret begrepsbruk fra diplom til vitnemål
Det juridiske fakultet støtter endringsforslaget.
2.7 Reguleringen av meldeplikt om arbeidsresultater som har potensiale for
næringsmessig utnyttelse
Det juridiske fakultet stiller seg i utgangspunktet positiv til at det i § 10.6 er tatt inn en
uttrykkelig bestemmelse som henviser til UiBs IPR-reglement og at denne
bestemmelsen konsumerer UHRs veiledende retningslinjer § 11 om meldeplikt om
arbeidsresultater med potensiale for næringsmessig utnyttelse. Når det er sagt, stilles
det spørsmål ved hensiktsmessigheten av å gjenta regulering fra IPR-reglementet i
ph.d.-forskriften. Det juridiske fakultet vil anbefale at § 10.6 andre ledd første setning
strykes.
2.8 Ny regel om omarbeiding av innlevert avhandling i § 11.5
Det juridiske fakultet stiller seg positiv til den nye regelen om omarbeiding av
innlevert avhandling innen tre måneder. 1 og med at en beslutning om adgang til
omarbeiding har begrensede virkninger for kandidaten, kan fakultetet heller ikke se at
det er problematisk at kandidaten ikke blir gitt klagerett.
2.9 Foreslått regel om vedlegg til vitnemål (Diploma Supplement) i § 15
Det juridiske fakultet ser det som naturlig at bestemmelsen (fra UHRs retningsllinjer)
om vedlegg til vitnemål, som er et uttrykk for normert praksis, tas inn i forskriften til
UiB.
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2.10 Regler om fellesgrader og cotutelle i § 19
Det juridiske fakultet har registrert at bestemmelsene om fellesgrader og cotutelle
følger av UHRs retningslinjer, men at Universitetet i Oslo foreløpig ikke har tatt dem
inn i sin ph.d.-forskrift. Det juridiske fakultet stiller seg positiv til at UiB legger til
rette for økt internasjonalt samarbeid i ph.d.-utdanningen og støtter forslaget om å
inkludere bestemmelsene i forskriften. Det antas at innholdet av fellesgrader og
cotutelle er lite kjent i fagmiljøene og Det juridiske fakultet har derfor i vedlegget
foreslått enkelte presiseringer av teksten til § 19 slik at bestemmelsene i UiBs
reglement kan få et mer selvforklarende innhold enn de har i de veiledende
retningslinjene til UHR. For fellesgrader bør det fremgå av forskriften at kandidaten
ikke skal forsvare sin avhandling mer enn én gang. For cotutelle bør vitnemålskompetansen knyttes til disputasstedet.
3. Eventuelle ytterlige forhold som det er ønskelig å regulere i forskriften og som
ikke er dekket av forslaget
Hjemmel for krav om særskilt rapportering i § 9
I UHRs retningslinjer er det i § 9 tredje ledd gitt en regel om at institusjonen ved
behov kan kreve "særskilt rapportering". Hjemmelen for slikt krav om særskilt
rapportering er utelatt i utkastet til UiBs forskrift. Det juridiske fakultet vil anbefale at
fakultetene gis hjemmel for å kreve særskilt rapportering i ph.d.-forskriften. Det kan
også stilles spørsmål ved om ikke en slik hjemmel må ha vært benyttet før en evt.
tvungen avslutning av forskerutdanningen på bakgrunn av manglende eller
utilfredsstillende rapportering kan iverksettes.
Hjemmel for å gi opponenten adgang til innledende redegjørelse for
avhandlingen i § 13.2
Utkastet gjengir i § 13.2 saksgangen for disputas i tråd med § 19.2 i UHRs
retningslinjer. Saksgangen fremstilles slik at ph.d.-kandidaten selv skal gjøre rede for
"hensikten med og resultatet av den vitenskapelige undersøkelsen" før diskusjonen
med første opponenten begynner. Ved det juridiske fakultet i Bergen og i Oslo er
praksis annerledes ved at førsteopponenten redegjør for avhandlingen og åpner
diskusjonen med å spørre kandidaten om vedkommende har innvendinger mot
fremstillingen. I ph.d.-forskriften ved universitetet i Oslo er det i tråd med den
etablerte praksis (i § 18 sjuende ledd) tatt inn følgende setning: "Fakultetet kan
bestemme at første ordinære opponent skal redegjøre for dette i stedet for kandidaten".
Det juridiske fakultet vil be om at en tilsvarende bestemmelse tas inn som fierde
setning i § 13.2 f_jerdeledd.
Vennlig hilsen

Asbjørn Strandbakken
dekan

Øystein L. Iversen
fakultetsdirektør

Vedlegg: Word-dokument av utkast til ph.d.-forskrifi med forslag til endringer

Utkast til:
FORSKRIFT FOR GRADEN PHILOSOPHIAE
BERGEN

DOCTOR (Ph.d.) VED UNIVERSITETET

Vedtatt av universitetsstyret ved Universitetet i Bergen
15 om universiteter og høyskoler § 3-3 og § 3-9.

I

med hjemmel i lov 1. april 2005 nr.

DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER
§ 1 Forskriftens virkeområde
Forskriften gjelder for all utdanning som fører frem til graden philosophiae doctor (ph.d.),
med disse lunntakene:

Comment [RA1I: Er det "Unntak"det

er tale omher?

Persom det i den enkelte ph.d.-kandidats opplæringsdel inngår kurs/emner som normalt
tilbys på masternivå (300-emner), gjelder de reglene som er fastsatt for disse nivåene, jf. lov
om universiteter og høyskoler, forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved
Universietet i Bergen og fakultetenes utfyllende regler til nevnte forskrift, og de enkelte
studieplanene og emnebeskrivelsene.

Comment [RA2]: NoM som ikke holder
kvalifikasjonsrammeverkets
standard

rFor ph.d.-kandidater som i forbindelse med fellesgrader oppholder seg ved andre
institusjoner eller arbeidsplasser som ledd i forskerutdanningen, gjelder vedkommende
institusjons regler.

Comment

[RA3]: I stedetfor eller i

tillegg??

For opplæringsdelen, jf. § 7, gjelder universitets- og høyskolelovens disiplinærregler ved
siden av forskriften her, jf. lovens § 4-7. For øvrig gjelder disiplinærreglene i forskriften her, jf.
§ 5.5.2.
Dersom ph.d.-kandidaten også er arbeidstaker ved Universitetet i Bergen eller andre steder,
gjelder også lover og avtaler som er fastsatt for arbeidsforholdet
§ 2 Målsetting, omfang og innhold for ph.d.-utdanningen
§ 2.1 Målsetting for ph.d.-utdanningen
Ph.d.-utdanningen skal kvalifisere for forskning av internasjonal standard og for annet arbeid
i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning, i samsvar
med god vitenskapelig skikk og forskningsetiske standarder.
Ph.d.-utdanningen skal gi ph.d.-kandidaten
det nacjonale kvalifikasjonsrammeverket.

-

Comment [RA4]: Kansløyfes parallell
reguleringkanfremgåav nettstedetder
forskriftenblirlagt ut

kunnskap, ferdigheter og kompetanse i tråd med

§ 2.2 Omfang av ph.d. utdanningen
rUtdanningen omfatter et selvstendig forskningsarbeid som skal dokumenteres med en
vitenskapelig avhandling av internasjonal standard på høyt faglig nivå. I tillegg skal ph.d.kandidaten ha en opplæringsdel i faglig kontekst, metode og teori som gir faglig dybde og
bredde i eget fag, samtidig som faget settes inn i en videre ramme. I forskerutdanningen skal
ph.d.- kandidaten også få trening i formidling av faglig arbeld overfor fagfeller, studenter og
allmennheten.
-

Comment [RA5]: Heromtalesumhold,

ikkeomfang

§ 2.2 Innhold i ph.d. utdanningen
r3r).d.-utdanningen er normert til tre (3) års fulltidsstudier og inkluderer en opplæringsdel av
minimum 30 studiepoengs omfang.
Ph.d.-utdanningens viktigste komponent er et selvstendig forskningsarbeid som
gjennomføres under aktiv veiledning.
-

Ph.d.-graden tildeles på grunnlag av:
1. Godkjent vitenskapelig avhandling

Comment [12A6]: Detteer omfang,ikke

innhold

Godkjent gjennomføring av kursdclenopplærinosdelen
skolering eller
kompetanse
Godkjent prøveforelesning over oppgitt emne
Godkjent offentlig forsvar av avhandlingen (disputas)

eventuelt annen godkjent faglig

§ 3 Ansvaret for ph.d.-utdanningen
Styret ved Universitetet i Bergen har det overordnede ansvaret for forskerutdanningen ved
institusjonen. Ansvaret for gjennomføringen av forskerutdanningen er delegert til fakultetene
innenfor deres respektive fagområder. Ansvaret for koordinering av tverrfaglig og
tverrfakultær doktorgradsutdanning skal ivaretas av et vertsfakultet.
§ 4 Kvalitetssikring
Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved Universitetet i Bergen omfatter også ph.d.utdanningen. Fakultetene skal kvalitetssikre ph.d.-utdanningen i tråd med dette systemet.
DEL II OPPTAK
§ 5 Opptak
§ 5.1 Vilkår for opptak
For opptak til ph.d.-utdanningen må søkeren normalt ha en femårig mastergrad, jamfør
beskrivelsene i kvalifikasjonsrammeverket om andre syklus. Fakultetet kan etter særskilt
vurdering godkjenne annen likeverdig utdanning som grunnlag for opptak. Fakultetet kan i
utfyllende regler stille ytterligere krav til kvalifikasjoner etter kriterier som er åpent
tilgjengelige og i tråd med institusjonens rekrutteringspolitikk og faglige profil.

_ _-

Comment [RA7]: Merkat

Kvalitetshåndbokenidagikkeomtalerphdnivået

Søknad om opptak til organisert forskerutdanning: Søknadsskjema Avtale om opptak (her er
det kommet ny mal fra UHR)
Søknaden bør inneholde:
Dokumentasjon for utdanningen som skal ligge til grunn for opptaket
Prosjektbeskrivelse som omfatter:
- faglig redegjørelse for prosjektet
- fremdriftsplan
- finansieringsplan
- dokumentasjon av spesielle behov for faglige og materielle ressurser
eventuelle planer for opphold ved annen (inkl, utenlandske) forskningsinstitusjon eller
virksomhet
faglig formidling
- opplysninger om eventuelle immaterialrettslige restriksjoner for å beskytte andres
rettigheter
- plan for opplæringsdelen og formidlingsdelen
forslag om minst en veileder og angivelse av tilknytning til aktivt forskningsmiljø
- redegjørelse for eventuelle rettslige og etiske problemstillinger prosjektet reiser og hvordan
disse kan avklares. Det skal fremgå av søknaden om prosjektet er avhengig av tillatelse fra
forskningsetiske komiteer eller andre myndigheter eller fra private (som informanter,
pasienter og foreldre). Slike tillatelser bør om mulig være innhentet og legges ved søknaden
[Det fagmiljøet ph.d.-kandidaten skal knyttes til, skal delta aktivt i utformingen av
prosjektbeskrivelsen og i opplegget for selve forskerutdanningen.
Ph.d.-kandidaten og hovedveileder bør raskest mulig og senest innen tre (3) måneder etter
opptak sammen gå igjennom prosjektbeskrivelsen og vurdere eventuelle behov for
justeringer. Prosjektbeskrivelsen bør gjøre rede for tema, problemstillinger samt valg av teori
og metode.

Comment [RA8I: Ingenav delene

gjelmomforbartsomabsoluttebetingelser
for detjuridiskefagmiljoet
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Det skal normalt søkes om opptak til ph.d.-utdanning innen tre (3) måneder etter oppstart av
det forskningsprosjektet som skal lede frem til ph.d.-graden. Dersom det gjenstår mindre enn
ett (1) års fulltidsarbeid med forskningsprosjektet ved søknadstidspunkt, skal søkeren
avvises, jf. § 5.3.
Dersom søker ønsker å bruke et annet språk i avhandlingen enn det som er godkjent i
forskriftens § 10.4, skal søknad om dette leveres sammen med planen for studiet.
Fakultetet fastsetter søknadsskjema og kan fastsette krav til ytterligere dokumentasjon.
Fakultetet kan sette ytterligere vilkår for opptak i sine utfyllende regler.
§ 5.2 Framgangsmåten ved opptak
Søknad om opptak skal stiles til det fakultetet som har det fagområdet det søkes opptak til log
sendes gjennom det instituttet søkeren ønsker å bli knyttet til. [Fakultetet kan i sine utllende
regler fastsette kriterier for rangering mellom kvalifiserte søkere hvis antallet søkere
overstiger opptakskapasiteten.

_-
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Dersom søkers prosjekt tilsier at det kan være aktuelt med tilknytning til flere fagmiljø, skal
det før opptak innhentes uttalelse fra disse fagmiljøen
Det
skal stilles opp en tentativ prosentvis fordeling av innsats fra fagmiljøene og fra eventuelle
eksterne partner.
Avgjørelsen om opptak baseres på en samlet vurdering av prosjektbeskrivelsen, søkerens
formelle kvalifikasjoner, tilstrekkelige ressurser for gjennomføringen og den innsendte planen
for forskerutdanning
. Dersom prosjektets
art gir grunn til det, skal det legges vekt på planens redegjørelse for de rettslige ogletiske
problemstillingene.
Fra tilsagn om opptak er gjort kjent for doktorgradskandidaten,
måned før signert avtale om forskerutdanning foreligger.

skal det ikke gå mer enn ån

§ 5.3 Opptaksvedtak
Vedtak om opptak gjøres av fakultetet selv. Vedtaket baseres på en samlet vurdering av
søknaden, se § 5.2 tredje ledd.
I vedtaket skal minst ån veileder oppnevnes, ansvaret for håndtering av andre behov som er
skissert i søknaden plasseres, og avtaleperioden/opptaksperioden
fastsettes med startdato
og sluttdato. Startdato settes lik startdato for finansiering. Eventuell forlengelse av
avtaleperioden må relateres til rettighet som arbeidstaker eller avklares spesielt i forhold til
kandidatens finansieringsgrunnlag.
Opptak skal nektes hvis:
- avtaler med ekstern tredjepart er til hinder for offentliggjøring og offentlig forsvar av
avhandlingen
- de immaterialrettslige avtalene som er inngått, er så urimelige at institusjonen ikke bør
medvirke i prosjektet
- søkeren ikke vil kunne oppfylle kravet om at minimum ett år av prosjektet skal
gjennomføres etter at vedkommende er tatt opp til ph.d.-utdanningen, jf. § 5.1
§ 5.4 Opptaksperiode
Ph.d.-utdanningen er normert til tre (3) års fulltidsstudier. Det er ikke anledning til å planlegge
gjennomføring av ph.d.-utdanningen med en progresjon som gir lengre studieløp enn seks 4

-
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(6) år. Fakultetet kan i sine utfyllende regler ha strengere krav til progresjon under
studieløpet.
Maksimaltid på et ph.d.-program er 8 år fra startdato. Lovfestede permisjoner og pliktarbeid
medregnes ikke.
Avtaleperioden kan forlenges ved permisjoner som følger av kandidatens rettigheter som
arbeidstaker, eller gjennom rettigheter gitt gjennom andre finansieringskilder.
Ved lovhjemlede avbrudd forlenges opptaksperioden tilsvarende.
Opptaksperioden kan etter søknad forlenges på annet grunnlag. I søknaden må det
vedlegges en redegjørelse for hva som er gjortipublisert og hva som gjenstår av
doktorgradsarbeidet. Søknaden kan innvilges der fakultetet etter en samlet vurdering finner
at prosjektet vil kunne gjennomføres i forlengelsesperioden. Bekreftelse fra veileder og
grunnenhet om veiledning i forlengelsesperioden må foreligge.
Ved nnvilgelce innvilqet aN,Lforlengelsegkan fakultetet celv sette ytterligere vilkår.
Etter opptaksperiodens utløp opphører partenes rettigheter og plikter etter ph.d.-avtalen, slik
at ph.d.-kandidaten kan miste sin rett til veiledning, kursdeltakelse og tilgang til universitetets
infrastruktur. Ph.d.-kandidaten kan likevel søke om å få levere inn avhandlingen til
bedømmelse for ph.d.-graden.
§ 5.5 Avslutning før avtalt tid
§ 5.5.1 Frivillig avslutning
eller fakultetet kan ta initiativ til å avtale at ph.d.-utdanningen
Ph.d.-kandidatengen
avsluttes før avtalt tid. Ved slik frivillig avslutning av ph.d.-utdanningen skal det ved egen
avtale fastsettes hvordan partene ordner spørsmål om eventuelle tilsettingsforhold,
finansiering, utstyr og rettigheter til resultater.
Ved frivillig avslutning som skyldes ph.d.-kandidatens ønske om å skifte prosjekt eller
overgang til annet fakultet, skal ph.d.-kandidaten søke nytt opptak på grunnlag av det nye
prosjektet.
En avhandling som er utarbeidet under organisert veiledning i et forskerutdanningsløp,
ikke leveres inn til bedømmelse som en fri doktorgrad.1

kan

§ 5.5.2 Tvungen avslutning
Fakultetet kan beslutte tvungen avslutning før avtalt tid av den organiserte
forskerutdanningen ph.d.-kandidaten er tatt opp til. Slik tvungen avslutning kan besluttes hvis
ett eller flere av følgende forhold foreligger:
- Gjentatte og vesentfige brudd fra ph.d.-kandidaten side av informasjons,- oppfølgings- eller
rapporteringsplikt
iVesentlidforsinkelse i fremdriften av forskningsprosjektet av en slik art at det skaper
begrunnet tvil om ph.d.-kandidaten vil kunne fullføre prosjektet innenfor avtalt tid. For å
danne grunnlag for tvungen avslutning, må den vesentlige forsinkelsen skyldes forhold som
ph.d.-kandidaten selv har herredømme over
- Vesentlig forsinkelse i gjennomføringen av opplæringsdelen, grunnet forhold som ph.d.kandidaten selv har herredømme over
Brudd på de forskningsetiske retningslinjer som gjelder for fagområdet, som fusk som
rammes av reglene i universitets- og høyskolelovens § 4-7

-
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- Opptreden fra en kandidat som bryter med den tilliten som må foreligge mellom universitet
og ph.d.-kandidat under gjennomføringen, også straffbare forhold knyttet til gjennomføringen
av ph.d.-utdanningen
Vedtak om tvungen avslutning gjøres av det fakultetet hvor ph.d.-kandidaten er opptatt etter
innstilling fra grunnenhet. Vedtaket kan klages til Den sentrate klagenemnd.
Dersom ph.h.-kandidaten er tilsatt ved universitetet, kan avtalen kun avsluttes dersom
vilkårene for oppsigelse eller avskjed i tjenestemannsloven er oppfylt.
§ 5.6 Ph.d. avtalen
Opptak til ett av universitetets ph.d.-programmer formaliseres gjennom en skriftlig avtale
innenfor rammen av standardavtalen for opptak vedtatt av universitetsstyret. Avtalen
underskrives av ph.d.-kandidat, veileder(e), institutt og det fakultetet ph.d.-kandidaten er tatt
opp ved. Avtalen regulerer partenes rettigheter og plikter i opptaksperioden og skal sikre at
ph.d.-kandidaten deltar regelmessig i et aktivt forskermiljø og legge til rette for at ph.d.utdanningen skal kunne gjennomføres til avtalt tid.
-

Ph.d.-kandidater som tilsettes ved Universitetet i Bergen undertegner egen arbeidsavtale.
For ph.d.-kandidater med finansiering fra, tilsetting hos eller andre bidrag fra en ekstern part,
skal det, i tråd med fastsatte retningslinjer, inngås egen avtale mellom kandidaten, fakultetet
og den eksterne parten.
Dersom ph.d.-kandidaten er knyttet til annen arbeidsplass, skal det inngås avtale som
regulerer arbeidsvilkårene, også tid til doktorgradsarbeidet, driftsmidler og behov for
vitenskapelig utstyr. Avtalen skal sikre at ph.d.-kandidaten deltar regelmessig i et aktivt
forskningsmiljø og legge til rette for at forskerutdanningen kan gjennomføres til avtalt tid.
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I tilfeller hvor ph.d.-kandidaten skal ha tilknytning til utenlandske institusjoner, må
institusjonens retningslinjer for slikt samarbeid følges og egne avtaler inngås på fastsatte
skjema. Avtalen skal normalt foreligge sammen med opptaksavtalen.
Avtalen skal angi tidspunktet forskerutdanningen

påbegynnes.

Vesentlige endringer i avtalen som påvirker gjennomføringen av forskningsprosjektet
opplæringsdelen, skal forelegges fakultetet til eventuell godkjenning.

eller

§ 5.7 Infrastruktur
Ph.d.-kandidaten skal ha nødvendig infrastruktur for gjennomføring av forskningsprosjektet til
disposisjon. Avgjørelsen av hva som anses som nødvendig infrastruktur for gjennomføring,
tas ved grunnenhet/fakultet. For ph.d.-kandidaten med ekstern finansiering og/eller
arbeidsplass, inngås det avtale mellom grunnenhet/fakultet og ekstern part i forbindelse med
det enkelte forskningsprosjektet. Slik avtale skal som hovedregel foreligge på det tidspunkt
opptaksvedtaket for den aktuelle ph.d.-kandidaten gjøres, eller umiddelbart etterpå.
DEL
GJENNOMFØRING
§ 6. Veiledning
§ 6.1 Veiledning
Arbeidet med doktoravhandlingen skal foregå under individuell veiledning, og ph.d.kandidaten skal ha jevnlig kontakt med sin(e) veileder(e) og skal inngå i et aktivt
forskningsmiljø.
. .
cominar.

og forbeholdes

avtaleregulering

Ph.d.-kandidaten Ibørtsom hovedregel ha to veiledere, hvor en op_pnevnes som
hovedveileder. Veilederne oppnevnes av fakultetet sely og hovedveileder bør være oppnevnt
på opptakstidspunktet. I tillegg kan det oppnevnes en eller flere medveiledere. Veileder(e)
skal ha doktorgrad eller tilsvarende fagfig-kompetanse innenfor fagfeltet og være aktive
forskere. Minst en av de oppnevnte veilederne bør ha tidligere erfaring fra veiledningeller
o lærin som veileder av kandidater på master og/eller ph.d.-nivå.
Hovedveileder har det faglige og administrative hovedansvaret for forskerutdanningen for
ph.d.-kandidaten og skal være ph.d.-kandidatens primære kontakt i det daglige.
Hovedveileder skal normalt være tilsatt ved det fakultet der ph.d.-kandidaten er tatt opp, eller
fra institusjoner godkjent av fakultetet Ekstern veileder kan være hovedveileder basert på
avtaler mellom den institusjonen vedkommende er ansatt ved og UlB.[Dersom fakultetet
oppnevner ekstern hovedveileder, skal det oppnevnes medveileder fra fakultetet.
Medveileder(e) er øvrig(e) fagperson(er) som gir veiledning og som deler det faglige
ansvaret for ph.d.-kandidaten med hovedveileder.
Ekstern veileder er en veileder fra et annet fakultet enn det ph.d.-kandidaten er tatt opp ved,
eller som kommer fra en institusjon utenfor Universitetet i Bergen.
Habilitetsreglene i forvaltningslovens

§ 6 flg. gjelder for veilederne.

§ 6.2 Veiledningens innhold
Ph.d.-kandidaten og veiledere bør ha jevnlig kontakt. Kontakthyppigheten
årlige fremdriftsrapporteringen, jf. § 9.
Veilederne plikter å holde seg orientert om fremdriften i ph.d.-kandidatens
den i forhold til prosjektbeskrivelsens fremdriftsplan, jf. § 5.1.

bør fremgå av den

arbeid og vurdere

Veileder plikter å følge opp faglige forhold som kan medføre forsinket gjennomføring av
forskerutdanningen, slik at denne kan fullføres innenfor normert tid.
Veilederne skal gi råd om formulering og avgrensning av tema og problemstillinger, drøfte og
vurdere hypoteser og metoder, drøfte resultater og tolkningen av disse, drøfte opplegg og
gjennomføring av fremstillingen, som disposisjon, språklig form og dokumentasjon og gi hjelp
til orientering i faglitteratur og datagrunnlag i forhold til bibliotek og arkiv. Veilederne bør gi
ph.d.-kandidaten veiledning i forskningsetiske spørsmål knyttet til avhandlingen.
§ 6.3 Midtveisevaluering
Hver ph.d.-kandidat skal gjennomgå en midtveisevaluering. Fakultetet bestemmer tidspunkt
og form og kan gi alminnelige retningslinjer. Som hovedregel skal midtveisevalueringen
inkludere faglige innspill fra forskere innenfor ph.d.-kandidatens eget fagfelt og/eller
tilgrensende fagfelt.
Midtveisevalueringen_,
, har som hovedformål å
hjelpe ph.d.-kandidaten, ved å identifisere forhold som medfører risiko for at prosjektet
stanser opp eller blir forsinket, samt å gi innspill som kan øke kvaliteten i arbeidet. Fakultet,
veileder(e) og ph.d.-kandidat plikter aktivt å følge opp forhold som kan medføre fare for
forsinket eller

-

_-
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§ 6.4 Avslutning av veiledningen
Ph.d.-kandidaten og veileder kan ved enighet be fakultetet om å oppnevne ny veileder for
ph.d.-kandidaten. Veileder kan ikke fratre før ny veileder er oppnevnt.
Hvis en ph.d.-kandidat eller veileder finner at den annen part ikke etterlever sine forpliktelser
slik de er spesifisert i denne forskriften og i tilhørende avtaler, plikter den part som hevder at
det foreligger brudd på forpliktelser å ta dette opp med den annen part. Ph.d.-kandidaten og
veileder skal i fellesskap søke å finne en løsning på situasjonen som er oppstått. I
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Hvis partene etter drøfting ikke er kommet fram til enighet om hvordan situasjonen skal
løses, kan ph.d.-kandidaten eller veileder be om å bli løst fra veiledningsavtalen. En
anmodning om å bli løst fra veiledningsavtalen skal sendes til fakultetet, som eventuelt
vedtar å løse ph.d.-kandidat og veileder fra avtalen.
I forbindelse med denne beslutningen skal fakultetet påse at kandidaten skriver under
veilederavtale med ny veileder.
Veilederen/veilederne og fakultetet skal påse at rettighetstvister og eventuelle andre forhold
som kan medføre konflikter, i størst mulig grad avklares på et tidlig tidspunkt, slik at det ikke
oppstår fare for forsinkelse i ph.d.-kandidatens prosjekt.

L

_
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Tvister om veileders og ph.d.-kandidatens faglige rettigheter og plikter kan bringes inn av
partene til behandling og avgjørelse ved vedkommende fakultetet. Avgjørelsen fra fakultetet
kan påklages til Den sentrale klagenemnd.
§ 7 Opplæringsdelen
§ 7.1 Opplæringsdelen formål
Ph.d.- utdanningen skal være lagt opp slik at den skal kunne fullføres innenfor normert
tidsramme.
Institusjonen har ansvar for at opplæringsdelen, sammen med avhandlingsarbeidet, gir
utdanning på høyt faglig nivå og etter internasjonal standard, med gjennomføring av et
vitenskapelig arbeid, trening i faglig formidling og innføring i forskningsetikk, vitenskapsteori
og vitenskapsmetode. Opplæringen skal sammen med forskningsarbeidet bidra til oppnåelse
av forventet læringsutbytte i tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.
Dersom institusjonen ikke selv tilbyr hele opplæringsdelen, skal forholdene legges til rette for
at ph.d.-kandidaten får tilsvarende opplæring ved andre institusjoner.
§ 7.2 Opplæringsdelen omfang
Opplæringsdelen skal tilsvare minst 30 studiepoeng, hvorav minst 20 studiepoeng skal
avlegges etter opptak. Elementer som skal inngå i opplæringsdelen, bør ikke være eldre enn
Ifem (5) Iår ved opptaksdato.
Opplæringsdelen skal være gjennomført og godkjent før avhandlingen innleveres. Alle
elementer som inngår i opplæringsdelen skal dokumenteres.
§ 7.3 Opplæringsdelen innhold
Opplæringsdelen av forskerutdanningen skal inneholde faglig og metodisk skolering som er
ønskelig av hensyn til arbeidet med avhandlingen og for kvalifisering til yrker hvor det stilles
store krav til vitenskapelig innsikt. I tillegg skal opplæringsdelen gi trening i formidling av
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faglig arbeid overfor fagfeller, studenter og allmennheten. Opplæringsdelen skal inneholde
vitenskapsteori og etikk med ha et omfang som minst gir fem (5) studiepoeng.
Fakultetet er ansvarlig for å gi alle ph.d.-kandidater tilbud om opplæring på høyt
vitenskapelig nivå. Dersom fakultetet ikke selv arrangerer hele opplæringsdelen, skal
fakultetet legge til rette for at ph.d.-kandidaten får tilsvarende opplæring ved andre enheter/
fakulteter, eller ved en annen institusjon som gir godkjent doktorgradsopplæring. Faglige
nettverk og forskerskoler kan involveres.

Comment [RA21]: Gjentakelse av 7.1
tredje ledd

Opplæringen kan gis dels som regelmessige forelesninger/seminarer, dels som kortere
intensive samlinger eller i annen form godkjent av fakultetet. I de fag der det ikke foreligger
egnet kurstilbud, kan individuelt lesepensum godkjennes som del av opplæringen.
Som et ledd i opplæringsdelen kan ph.d.-kandidaten holde vitenskapelige innlegg, seminar
eller forelesninger og på denne måten få øvelse i faglig formidling. Populærvitenskapelig
arbeid som krever tilnærmet samme arbeidsinnsats, kan godkjennes som tilsvarende
skolering i faglig formidling.
Alle som er tatt opp til forskerutdanning, skal følge opplæringsdelen. Det kreves
dokumentasjon for at ph.d.-kandidaten har tilegnet seg nødvendige faglige kunnskaper. Slik
dokumentasjon kan skje gjennom obligatoriske praktiske øvelser, skriftlige eller muntlige
prøver, forelesninger, seminarundervisning eller i form av vitenskapelige og/eller
populærvitenskapelige artikler eller i annen form godkjent av fakultetet.
Fakultetet kan likevel frita for deltakelse i deler av opplæringsprogrammet når tilsvarende
krav er oppfylt ved annen enhet/fakultet eller institusjon som gir godkjent opplæring. Det kan
også gis helt eller delvis fritak for slik deltakelse dersom annen opplæring eller
forskningsmessig erfaring som gir tilsvarende kompetanse, kan dokumenteres, for eksempel
ved forskningsopphold ved annen forskningsinstitusjon, gjennom faglige nettverk og
deltakelse i nasjonale eller internasjonale forskerkurs og forskerskoler.
§ 8 Ph.d. kandidatens rettigheter ved permisjon
Ph.d.-kandidater som har foreldrepermisjon fra ph.d.-utdanningen, kan likevel følge
undervisning og avlegge eksamener i emner og kurs som skal inngå som en del av
kandidatens opplæringsdel under permisjonstiden, i tråd med lov om folketrygd
(folketrygdloven), kapittel 14, § 14-10, fjerde ledd.

Comment [RA22]: Alt for deltaljert for
et forskriftsnivå og dels gjentakelser av
krav som har fremgått tidligere.

-

§ 9 Rapportering
I løpet av avtaleperioden skal ph.d.-kandidaten og hovedveileder, hvert år levere separate
skriftlige rapporter om framdriften av forskerutdanningen. Rapportene skal sendes til og
godkjennes av fakultetet eller av andre enheter som fakultetet har delegert dette til.
'Fakultet, veileder(e) og ph.d.-kandidaten plikter aktivt å følge opp forhold som kan medføre
fare for forsinket eller manglende gjennomføring av forskerutdanningen, slik at utdanningen,
så langt som mulig, kan bli gjennomført innenfor normert tidsramme.
Ph.d.-kandidat og veileder har et likeverdig ansvar for rapportering. Manglende eller
utilfredsstillende framdriftsrapportering kan medføre tvungen avslutning av
forskerutdanningen før avtaleperiodens utløp. Veiledere som unnlater å følge opp
rapporteringsplikten kan bli fratatt veilederansvaret.
1-1.emmelfor krav om særskilt ra
§ 10 ph.d.-avhandlingen
§ 10.1 Krav til avhandlingen

orterin

man ler
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Avhandlingen skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid av internasjonal standard og på
et høyt faglig nivå når det gjelder problemformuleringer, begrepsmessig presisering,
metodisk, teoretisk og empirisk grunnlag, dokumentasjon og framstillingsform. Avhandlingen
skal kunne bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ha et faglig nivå som tilsier at den vil
kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur.

[Flere arbeider kan godkjennes som deler av avhandlingen når de etter sitt innhold utgjør et
hele. I tillegg til de enkelte delene skal det da utarbeides et sammendrag som gjør nærmere
rede for helheten i avhandlingen.

_-
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Et arbeid eller deler av arbeid som ph.d.-kandidaten tidligere har fått godkjent for
doktorgraden ved norsk eller utenlandsk universitet eller høgskole, kan ikke bli gjenstand for
bedømmelse, selv om arbeidet innleveres i omarbeidet form.
§ 10.2 Fellesarbeid
Fellesarbeid godtas til bedømmelse (også som ett av flere arbeider, jf. 10.1) forutsatt at
ph.d.-kandidatens bidrag representerer en selvstendig innsats som kan identifiseres i den
utstrekning det er nødvendig for vurderingen. I slike tilfeller skal det innhentes erklæringer fra
de øvrige forfatterne, eller sentrale representanter for disse og eventuelt andre som har fulgt
arbeidet, slik at ph.d.-kandidatens innsats kan identifiseres. Fellesarbeid bør i størst mulig
grad avtales på forhånd.
Dersom et skriftlig arbeid er blitt til i samarbeid med andre forfattere, skal ph.d.-kandidaten
følge normene for medforfatterskap som er allment akseptert i fagmiljøet og i henhold til
internasjonale standarder.
I avhandlinger hvor det inngår arbeider med flere forfattere, skal det følge en underskrevet
erklæring som beskriver ph.d.-kandidatens innsats i hvert enkelt arbeid.
§ 10.3 Arbeider som ikke godtas
Arbeid som har vært godtatt som grunnlag for tidligere avlagte eksamener eller grader, kan
ikke antas til bedømmelse med mindre arbeidet inngår som en mindre del av en avhandling
som består av flere sammenhengende arbeider. Data, analyser eller metoder fra tidligere
grader kan likevel benyttes som grunnlag for arbeid med ph.d.-prosjektet.
Ved bruk av publiserte arbeider kan disse ikke godtas som del av avhandlingen hvis de ved
opptakstidspunkt er eldre enn fem (5) år fra publiseringsdato.-BetFakultetet?
kan dispensere
fra dette kravet dersom helt ekstraordinære forhold tilsier det.
Avhandlingen kan innleveres for bedømmelse ved kun ett lærested, jf § 11.3.
§ 10.4 Språk
Avhandlingen skal være skrevet på engelsk, norsk, svensk., eller dansk, tysk eller fransk.
Dersom doktorgradskandidaten ønsker å benytte et annet språk enn disse, skal det være
søkt og gitt særskilt tillatelse til dette ved opptak, jf. § 5.1.
§ 10.5 Offentlig tilgjengelighet
Avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig senest to uker før disputasen holdes.
Avhandlingen gjøres tilgjengelig i den form den ble innlevert til bedømmelse, eventuelt etter
omarbeiding på grunnlag av komiteens foreløpige kommentarer, jf. § 11.5.

Comment [RA25]:
12.5??

Flytte punkt til etter

Det kan ikke gis restriksjoner på offentliggjøring og publisering av en doktorgradsavhandling,
med unntak for en på forhånd avtalt utsettelse av datoen for offentliggjørelse/publisering.
Slik
utsettelse kan skje når forskerutdanningen delvis eller i sin helhet er finansiert av en ekstern
part og for at den eksterne parten skal kunne ta stilling til patentering/kommersialisering, jf
opptaksavtalens del C. Ekstern part kan ikke stille vilkår om at hele eller deler av
doktorgradsavhandlingen ikke skal kunne offentliggjøres eller publiseres.
Ved publisering av avhandlingen skal ph.d.-kandidater følge gjeldende retningslinjer for
kreditering av institusjoner. Hovedregelen er at en institusjon skal oppgis som adresse i en
publikasjon dersom den har gitt et nødvendig og vesentlig bidrag til eller grunnlag for en
forfatters medvirkning til det publiserte arbeidet. Samme forfatter skal oppgi også andre
institusjoner som adresse dersom disse i hvert enkelt tilfelle tilfredsstiller kravet til
medvirkning.
§ 10.6 IPR- rettigheter
Universitetets IPR- reglement gjelder for alle som er tatt opp som kandidater innenfor et
doktorgradsprogram ved Universitetet i Bergen. Dersom kandidaten er ansatt ved en
institusjon som har et annet reglement enn det UiB har, må forhold knyttet til IPR og
regulering av rettigheter mellom samarbeidende institusjoner nedfeHes i avtale. [

_

-
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Den som skaper et forsknings- eller arbeidsresultat, har i utgangspunktet rettighetene til
dette med mindre annet følger av lov, avtale eller Reglement om håndtering av ansattes
rettigheter til forsknings- og arbeidsresultater ved Universitetet i Bergen. I reglementet er det
bestemmelser om plikten som er gitt i lov om å melde fra om resultater som fra forskning
som kan ha potensial for næringsmessig utnytting.
§ 10.7 Innlevering til ny bedømmelse
En doktorgradsavhandling som ikke er blitt godkjent ved en tidligere bedømmelse, kan
innleveres til ny bedømmelse i omarbeidet form, enten som eneste arbeid eller som ett av
flere sammenhengende arbeider.

_ -
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En avhandling som ikke godkjennes for disputas, kan bedømmes i omarbeidet
utgave først seks (6) måneder etter at institusjonen har vedtatt dette. Ny bedømmelse kan
bare finne sted en gang.
Ph,d.-kandidaten skal ved ny innlevering opplyse om at arbeidet tidligere har vært bedømt og
ikke blitt funnet verdig til å forsvares.
§ 10.8 Sammendrag av avhandlingen, pressemelding
Det skal utarbeides et sammendrag av avhandlingen på engelsk (1 - 3 sider), med sikte på å
gjøre avhandlingen og dens resultater kjent for forskningsmiljø i inn- og utland.
Sammendraget skal følge avhandlingen.
god tid før disputasen finner sted, skal kandidaten utforme en pressemelding som sendes
fakultetet til godkjenning. Pressemeldingen skal utformes i samsvar med den malen som
vedtas.
Fakultetet har ansvar for at pressemeldingen blir sendt til Kommunikasjonsavdelingen,
senest to uker før disputasen finner sted.
Fakultetet har ansvar for informasjon til ph.d.-kandidatene om prosedyrene i forbindelse med
offentliggjøring av doktorgradsarbeidet. Retningslinjer og eksempler på pressemelding
sendes doktoranden når avhandlingen er godkjent.

-
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DEL IV FULLFØRING
§ 11 Bedømmelse

§ 11.1 Grunnlag for bedømmelse
Doktorgradentildeles på grunnlag av:

a. Godkjent gjennomføring av opplæringsprogrammet, eventuelt annen godkjent faglig
skolering eller kompetanse b. Godkjent vitenskapelig avhandling c. Godkjent
prøveforelesning over oppgitt emne og et tilfredsstillende forsvar i en offentlig disputas
§ 11.2 Tidsbruk fra innlevering til disputas
Institusjonen må bestrebe at tiden fra innlevering av avhandlingen til disputas er kortest
mulig. Det skal normalt ikke gå mer enn fem (5) måneder fra innlevering til disputas.
Det er hovedveileders ansvar å gjøre fakultetet oppmerksom på at innlevering er nært
forestående, slik at nødvendige forberedelser kan starte.
§ 11.3 Innlevering, tilbaketrekking
Søknad om å få avhandlingen bedømt rettes til det fakultet ph.d.-kandidaten er knyttet til.
Med søknaden skal det følge det antallet eksemplarer av avhandlingen som fakultetet
bestemmer. Sammen med søknaden skal det foreligge dokumentasjon for at
opplæringsdelen er fullført og godkjent, jf § 7.2. Dersom avhandlingen godkjennes til
disputas, leveres ytterligere det antallet eksemplarer som kreves av det enkelte fakultet.
Avhandlingen leveres i standardisert format og i den form (papirbasert/elektronisk) fakultetet
bestemmer.
Et innlevert arbeid kan ikke trekkes tilbake før det er endelig avgjort om det er verdig til å
forsvares for ph.d.-graden. Avhandlingen vil bli vurdert slik den er innlevert.
Som vedlegg til søknaden skal følge:
- Avhandlingen i godkjent format og i henhold til institusjonens bestemmelser i den
form og det antall eksemplarer institusjonen har bestemt
- Dokumentasjon av nødvendige tillatelser, (jf § 5.1)
Medforfattererklæringer hvor dette er påkrevd i henhold til (§ 10.1)
- Erklæring om doktorgradsarbeidet leveres inn til bedømmelse for første eller andre
gang
Erklæring om at doktorgradsarbeidet ikke er levert inn til bedømmelse ved annen
institusjon
Fakultetet behandler søknad om å få avhandlingen bedømt. Fakultetet kan på selvstendig
grunnlag avvise søknad om å få avhandlingen bedømt dersom det er åpenbart at
avhandlingen ikke har høy nok vitenskapelig kvalitet og vil bli underkjent av en
Søknader som ikke fyller kravene, skal avvises.
§ 11.4 Oppnevning av bedørnmelseskomit
Til å bedømme avhandlingen og forsvaret av den, oppnevner fakultetet cttcr forclag fra
, en sakkyndig bedømmelseskomM på minst 3 medlemmer.
[Begrunnelsen bør vise hvordan komiteen samlet dekker avhandlingens fagfelt.

L

Fakultetet utpeker en av sine representanter til komMens leder. Når særlige grunner tilsier
det, kan fakultetet oppnevne en administrativ leder som ikke deltar i den faglige
bedømmelsen av avhandlingen. Så vidt mulig skal to av komit&nedlemmene være uten
tilknytning til UiB. Minst ett av medlemmene bør være fra utenlandsk lærested. Medlemmene
skal ha doktorgrad eller tilsvarende faglig kompetanse. Det kjønn som doktoranden har, bør
være representert i komiteen. Komiteen skal normalt settes sammen slik at begge kjønn er
representert. Habilitetsreglene i forvaltningslovens §§ 6 flg. gjelder for komMens
medlemmer, jf. og lovens § 10. 12

-
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Oppnevnt veileder kan ikke være medlem av komiteen, men kan om ønskelig innkalles til
samtaler i denne for å gjøre rede for veiledningen og arbeid med avhandlingen. Oppnevnt
veileder kan heller ikke administrere komiteens arbeid eller lede disputasen.[Dette må
imidlertid ikke hindre samarbeid om grader med institusjoner som har en annen praksis. Det
bør normalt ikke gå mer enn en måned fra avhandlingen innleveres til ph.d.-kandidaten
underrettes om komiteens sammensetning. Ph.d.-kandidaten skal gis anledning til å
innlevere skriftlige merknader om komiteens sammensetning, senest innen en uke etter at
forslaget til sammensetning er gjort kjent for kandidaten.

_- -

Hvis en avhandling leveres inn i omarbeidet versjon for ny bedømmelse, se § 10.7, bør minst
ett medlem fra den opprinnelige bedømmelseskomiteen delta i den nye komiteens arbeid.
Ved omarbeiding på grunnlag av foreløpige merknader fra komiteen, se § 11.5 om
omarbeiding, skal som hovedregel hele den opprinnelige komiteen delta i bedømmelsen. _ _ __ _-
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Komiteens innstilling bør normalt foreligge så raskt at fakultetet kan behandle innstillingen og
disputasen kan holdes innen tre (3) måneder etter at komiteen har mottatt avhandlingen.
§ 11.5 Omarbeiding av innlevert avhandling
Bedømmelseskomiteen kan på grunnlag av den innleverte avhandlingen og eventuelt
tilleggsmateriale, anbefale at fakultetet gir tillatelse til mindre omarbeiding før endelig
innstilling foreligger. Komiteen skal gi en konkret oversikt over hva ph.d.-kandidaten må
omarbeide i skriftlig form.
Tillater institusjonen en mindre omarbeiding av avhandlingen, skal det gis en frist for slik
omarbeiding som normalt ikke skal være lengre enn tre (3) måneder. Det skal også
fastsettes en ny frist for oversendelse av komiteens endelige innstilling.
Fakultetets vedtak etter denne paragrafen kan ikke påklages av ph.d.-kandidaten.
Dersom komiteen finner at dyptgripende endringer vedrørende teori, hypotese, materiale
eller metode er nødvendige for at arbeidet skal kunne anbefales til disputas, skal komiteen
underkjenne avhandlingen.
§ 12 KomMens innstilling og behandling av innstillingen
§ 12.1 Komitens innstilling og ph.d.-kandidatens merknader
[Komiteen gir en begrunnet innstilling innen en frist satt av fakultetet, eventuelt vedlagt
individuelle uttalelser, om hvorvidt arbeidet er verdig til å forsvares for doktorgraden.
Dissenser skal begrunnes. IKomiteen kan kreve framlag_t_ph.d.-kandidatens
grunnlagsmateriale og utfyllende eller oppklarende tilleggsinformasjon.
Bedømmelseskomiteens innstilling
sendes til fakultet, og skal så snart som mulig oversendes ph.d.-kandidaten, som gis en frist
på 14 dager til å fremme skriftlige merknader til innstillingen.
Dersom ph.d.-kandidatens merknader kan ha betydning for spørsmålet om avhandlingen kan
godkjennes, bør merknadene forelegges bedømmelseskomiteen før fakultetet gjør
realitetsvedtak i saken.
Bedømmelseskomiteens innstilling med eventuelle merknader behandles av fakultetsstyret
eller det organet dette bemyndiger.
§ 12.2 Retting av formelle feil i avhandlingen
Ph.d.-kandidaten kan etter innlevering søke om tillatelse til å rette formelle feil i
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avhandlingen. Søknaden skal vedlegges en fullstendig oversikt over de feil (errata) som
ønskes rettet. Søknad om retting av formelle feil må leveres inn senest fire (4) uker før
komiteens frist for avlevering av innstilling og kan bare skje en gang.
§ 12.3 Fakultets behandling av enstemmig innstilling
Dekanen kan på fullmakt godkjenne en komiteinnstilling når den enstemmig konkluderer med
at avhandlingen er verdig til å forsvares for doktorgraden.
Dersom dekanen legger innstillingen fram for fakultetsstyret, og dersom minst 2/3 av
fakultetsstyrets frammøtte medlemmer finner at det er begrunnet tvil om en avhandling bør
godkjennes, skal fakultetsstyret innhente avklaring fra bedømmelseskomiteen. Hvis slik
kontakt ikke har gitt eller antas å ville gi ønsket avklaring, skal fakultetsstyret oppnevne to
nye sakkyndige som skal gi individuelle uttalelser om avhandlingen. Ph.d.-kandidaten skal
underrettes om denne oppnevningen. Slike tilleggsuttalelser eller individuelle uttalelser skal
forelegges ph.d.-kandidaten, som gis anledning til å komme med merknader innen en gitt
frist.
Dersom 2/3 av fakultetsstyrets frammøtte medlemmer stemmer mot den opprinnelige
innstillingen, kan fakultetsstyret vedta å gå mot den opprinnelige innstillingen, selv om
konklusjonen i den opprinnelige innstillingen får støtte av en eller begge av de to nye
sakkyndige.
§ 12.4 Fakultetets behandling av delt innstilling
Dersom det er dissens i komiteen, kan fakultetsstyret uten ytterligere bedømmelse gjøre
vedtak i saken med 2/3 flertall. Dersom 2/3 flertall ikke oppnås, skal fakultetsstyret søke
nærmere avklaring fra bedømmelseskomiteen, eller, hvis slik kontakt ikke har gitt eller antas
å ville gi ønsket avklaring, skal fakultetsstyret oppnevne to nye sakkyndige, som gir
individuelle uttalelser om avhandlingen. Ph.d.-kandidaten skal underrettes om denne
oppnevningen. Slike tilleggsuttalelser eller individuelle uttalelser skal forelegges ph.d.kandidaten, som gis anledning til å komme med merknader innen en gitt frist.
Dersom begge de nye sakkyndige slutter seg til konklusjonene fra flertallet i den opprinnelige
komiteen, skal denne innstillingen følges. Dersom mindretallets konklusjon får støtte fra en
av eller begge de nye sakkyndige, kan fakultetsstyret selv gjøre vedtak med 2/3 flertall.
§ 12.5 Omarbeiding for ny bedømmelse
En avhandling som ikke godkjennes for disputas, kan likevel anbefales innlevert i omarbeidet
versjon for ny bedømmelse{, jf. § 10.7.
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§ 12.6 Resultatet av behandlingen
Doktorgradskandidaten underrettes om utfallet av behandlingen.
§ 13 Prøveforelesning og disputas
Doktorgradsutdanningen avsluttes med
Godkjent prøveforelesning over oppgitt emne
Disputas
§ 13.1 Prøveforelesning
Etter at fakultetet har funnet avhandlingen verdig til å forsvares, jf. § 12.1, skal ph.d.kandidaten prøveforelese. Prøveforelesningen er en selvstendig del av doktorgradsprøven.
Hensikten er å prøve ph.d.-kandidatens evne til å tilegne seg kunnskaper utover
avhandlingens tema og evnen til å formidle disse i en forelesningssituasjon.

Prøveforelesningen skal være over oppgitt emne. Emne for prøveforelesningen
av fakultetet og kunngjøres for doktoranden 10 virkedager før forelesningen.

bestemmes
-

frøveforelesningen
avhandlingsspråket
Prøveforelesningen
disputasen og skal

avholdes som hovedregel ved Universitetet i Bergen og skjer på
med mindre bedømmelseskomiteen godkjenner et annet språk.,
skal normalt holdes etter at avhandlingen er innlevert, men før
godkjennes av en bedømmelseskomite nedsatt av fakultetet.

Etter prøveforelesningen sender bedømmelseskomiteen en innberetning til fakultetet, der
den gjør rede for hvordan den har vurdert prøveforelesningen. Innberetningen skal
konkludere med om forelesningen er godkjent/ikke godkjent. Det skal begrunnes dersom
prøveforelesningen ikke anbefales godkjent.

L

Dersom fakultetet ikke godkjenner prøveforelesningen, må det avholdes ny
prøveforelesning. Ny prøveforelesning må holdes over nytt emne og ikke senere enn seks
(6) måneder etter første forsøk. Ny prøveforelesning kan bare holdes én gang.
Forelesningen bedømmes så vidt mulig av den samme komiten som den opprinnelige,
dersom ikke institusjonen har bestemt noe annet.
§ 13.2 Disputas
Disputasen skal normalt finne sted etter at prøveforelesningen er avholdt og godkjent, og
innen to (2) måneder etter at institusjonen har funnet avhandlingen verdig til å forsvares.
Tid og sted for disputasen skal kunngjøres minst ti (10) arbeidsdager før den avholdes.
Forelesning og disputas skal normalt skje på norsk, engelsk, dansk eller svensk. Er
avhandlingen skrevet på et annet språk i samsvar med §§ 5.1 og 10.4, kan fakultetet tillate at
disputasen holdes på vedkommende språk.
Disputasen skal være offentlig. Det skal normalt være to opponenter. De to opponentene
skal være medlemmer av bedømmelseskomiten
og oppnevnes av fakultetet. I særlige
tilfeller kan det oppnevnes opponenter som ikke har vært medlemmer av komMen.
Disputasen ledes av dekanen, eller den dekanen bemyndiger. Den som leder disputasen,
gjør kort rede for innleveringen og bedømmelsen av avhandlingen og for prøveforelesningen
og bedømmelsen av denne. Deretter gjør ph.d.-kandidaten rede for hensikten med og
resultatet av den vitenskapelige undersøkelsen. Fakultetet kan bestemme at første ordinære
o onent skal rede 'ore for dette i stedet for kandidaten Første opponent innleder
diskusjonen og annen opponent avslutter disputasen. Det enkelte fakultet kan likevel
fastsette en annen rekkefølge og oppgavefordeling mellom ph.d.-kandidaten og
opponentene. Øvrige tilstedeværende som ønsker å opponere ex auditorio, må under
disputasen gi melding om dette til disputasens leder innen det tidspunktet som denne
fastsetter.
Etter disputasen sender bedømmelseskomMen en innberetning til fakultetet, der den gjør
rede for hvordan den har vurdert forsvaret av avhandlingen. Innberetningen skal konkludere
med om disputasen er godkjent/ikke godkjent. Det skal begrunnes dersom disputasen ikke
anbefales godkjent.
Hvis disputasen ikke godkjennes, kan ny disputas holdes en gang. Ny disputas kan tidligst
avholdes etter seks (6) måneder og bedømmes så vidt mulig av den samme komM som den
opprinnelige. Disputasen skal finnes tilfredsstillende før vitnemål kan tildeles.
§ 14 Kreering og vitnemål
På grunnlag av innberetning om at prøveforelesningen og disputasen er godkjent, kreerer
universitetsstyret ph.d.-kandidaten til philosophiae doctor.
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Vitnemålet utferdiges av institusjonen. På vitnemålet skal tittelen på avhandlingen for
oppnådd ph.d.-grad føres opp. Opplysninger om det faglige opplæringsprogrammet ph.d.kandidaten har deltatt i, skal vedlegges vitnemålet. Det kan gis nærmere regler om 15
ptformingen av vitnemålet og om øvrige opplysninger som skal framå av dokumentet og av
vedlegget (Diploma Supplement)., _
§ 15 Vedlegg til vitnemål (Diploma Supplement)
Det skal utstedes vedlegg til vitnemålet i tråd med gjeldende retningslinjer for Diploma
Supplement,
§ 16 Klage
Klage over avslag på søknad om opptak, vedtak om opphør av studierett, klage over
avslag på søknad om godkjenning av elementer i opplæringsdelen
Avslag på søknad om opptak, vedtak om opphør av studierett og klage over avslag på
søknad om godkjenning av elementer i opplæringsdelen, kan påklages etter reglene i
forvaltningslovens §§ 28 flg. Begrunnet klage sendes til fakultetet. Blir avslaget opprettholdt,
sendes klagen uten ugrunnet opphold til Den sentrale klagenemnd til avgjørelse.
§ 17 Klage over eksamen i opplæringsdelen
Eksamener som er avlagt under opplæringsdelen, kan påklages etter lov om universiteter og
høyskoler 1. april 2005, § 5-3 "Klage over karakterfastsetting" og § 5-2 "Klage over formelle
feil ved eksamen".
§ 18 Klage over avslag på søknad om bedømmelse, underkjenning av avhandling,
prøveforelesning eller forsvar
Underkjenning av avhandling, prøveforelesning eller forsvar kan påklages etter reglene i
forvaltningslovens §§28 flg. Begrunnet klage sendes fakultetet. Fakultetet kan, etter at saken
først er lagt fram for bedømmelseskomiteen, oppheve eller endre vedtaket hvis det finner
klagen begrunnet. Hvis ikke fakultetet tar klagen til følge, sendes klagen til den sentrale
klagenemnd til avgjørelse. Klagenemnda kan prøve alle sider ved det påklagede vedtaket.
Dersom underinstansen eller klageinstansen finner grunn til det, kan det oppnevnes et utvalg
eller enkeltpersoner til å foreta en vurdering av den foretatte bedømmelse og de kriterier
denne bygger på, eller til å foreta en ny eller supplerende sakkyndig vurdering.
§ 19 Fellesgrader og cotutelle-avtaler
§ 19.1 Fellesgrader og cotutelle-avtaler
Institusjonen kan inngå samarbeid med en eller flere norske eller utenlandske institusjoner
om samarbeid i form av fellesgrader eller cotutelle-avtaler.
I avtaler om fellesgradssamarbeid og cotutelle kan det gjøres unntak for bestemmelsene,
dersom det er nødvendig av hensyn til regelverket ved de samarbeidende institusjonene.
Slike unntak skal, både enkeltvis og samlet, fremstå som fullt ut forsvarlige, se og § 19.4.
§ 19.2 Fellesgrader og fellesgradsavtaler
Med fellesgrader menes et studietilbud som utvikles o
'ennomføres i samarbeid mellom
flere institusjoner o som etter avtale fører til en felles rad. De samarbeidende institus'onene
(konsortiet) ,
deler ansvaret for
gr-adstiklefinfibelheten o kvaliteten i studie lanen o
'ennomførin en av tilbudet.
Sam-aFbeklet-Krav til o tak ro res'on veilednin
bedømmelse dis utas o
røveforelesnin for felles rad
reguleres i avtale
mellom konsortiedeltakerne. Kandidaten skal ikke forsvare sin avhandlin mer enn en an
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For Dokumentasion for fullført fellesgrad
et vitnemåledokument utstedt av
et vitnemål fra hver av konsortiedeltakerne,
eller en kombinasjon av a) og b).

° kan øis i form av:
konsortiet i fellesskap,

Fellesgradsavtaler skal normalt bare inngås dersom det fra før er et etablert, stabilt fa_glig
samarbeid mellom universitetet og minst en av de andre konsortiedeltakerne. Styret vedtar
retningslinjer for fellesgradssamarbeid, inkludert mal for samarbeidsavtaler jf. første ledd., _ _
§ 19.3 Cotutelle avtaler
Mee-En cotutelle-avtalemeges-er
en avtale mellom to institusbner om felles veiledning av
en ph.d.-kandidater, Kandidaten o tas ved o inn år avtale med be e institusbner o skal
o holde se en len er eriode ved be e læresteder. Avtalen mellom kandidaten o
lærestedene skal an i veileder arbeidsvilkår o holdskrav bedømmelse dis utassted
m.m. Kandidaten får sitt vitnemål o vitnemålstille
tildelt fra det lærestedet der dis utasen
finner sted.
eg-seme-r-1944-em
. Cotutelle-ovtalen avtaler
eg-bør
bygges på et stabilt, faglig institusjonelt samarbeid.
-

§ 19.4 Krav ved fellesgrader og cotutelle
Kvalifikasjonskrav for opptak, krav om at avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig, krav
om offentlig disputas med en habil bedømmelseskomite kan ikke fravikes.
§ 20 Delegasjon
Fakultetets myndighet etter denne forskriften kan ikke delegeres til instituttnivå, dersom dette
ikke eksplisitt er nevnt i forskriften.
§ 21 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift fra 12.06.03.
§ 22 Overgangsbestemmelser
Den som når denne forskriften trer i kraft har opptak på ph.d.-program etter forskrift av 12.06.03,
beholder de rettighetene som følger av den dersom dette er til gunst for vedkommende.

-
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Høringsuttalelse fra Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet Revisjon av forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved
Universitetet i Bergen
Fakultetet har vurdert utkastet til ny forskrift for ph.d.-graden som ble mottatt 11.
mars. Høringsinstans har vært Forskerutdanningsutvalget, hvor alle institutter er
representert. Forskerutdanningsutvalget fikk tilsendt utkast til nytt ph.d.reglement/forskrift 19. mars, og behandlet forslaget i møte 11. april.
Forskerutdanningsutvalget ser positivt på at UiB har utarbeidet et nytt forslag til
forskrift for ph.d.-graden, slik at en tilnærming til UHRs retningslinjer fra 2011 også
blir implementert hos oss. Generelt er utvalget fornøyd med utkastet, og vi
kommenterer i hovedsak der hvor det er ønsket «de viktige endringer og tilføyelser»,
men også der hvor vi har egne synspunkter på foreslått tekst/innhold.
De viktigste endringer

og tilføyelser:

Forslaget om at Den sentrale klagenemnd gis kompetanse for behandling av
klager
Fakultetet

stiller seg positiv til forslaget.

Presisering om antall veiledere
Fakultetet

har hatt en slik anbefaling

i utfyllende

retningslinjer.

Vi stiller oss positiv til

forslaget.
Presisering om tvungen avslutning ved fusk
Fakultetet

ser det som positivt

med en konkretisering.

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet
Telefon 55582062
Telefaks 55589666
post@mnfa.uib.no

Postadresse
Postboks 7803
5020 Bergen

Besøksadresse
AllOgaten 41
Bergen

Saksbehandler
Kristin Kalvik
+47 55 58 34 88
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Ny bestemmelse

om midtveisevaluering
krav må med i et regelverk.

inn. Obligatoriske

Fint at dette er kommet

rapportering

Virkning av manglende eller utilfredsstillende

eller utilfredsstillende

om at manglende

støtter forslaget

Fakultetet

styrker også tiltaket.

om midtvegsevalueringer

positive tilbakemeldinger

avslutning

kan medføre tvungen

fremdriftsrapportering

Mange

av forskerutdanningen.

Endret begrepsbruk
Fakultet sier seg enig i å tilpasse seg felles nasjonal begrepsbruk.
om arbeidsresultater

Meldeplikt

som har potensiale for

næringsmessig utnyttelse
som henviser til UiBs

om å ta inn en bestemmelse

støtter forslaget

Fakultetet

IPR-reglement.
av innlevert avhandling

Ny regel om omarbeiding

kunne virke i praksis. Det framstår

avhandling

av innlevert

regelen om omarbeiding

foreslåtte

stiller seg spørrende

fakultet

Det matematisk-naturvitenskapelige

avhandlingen

like gjerne kan betraktes

noen av dem som med dagens regelverk

Vi ønsker også å kommentere
i avhandlingen

endringer

Med den forslåtte

ville fått disputere

et brudd på tidsfristen

hvilke konsekvenser

karakter

at

regel, vil vi

men vi antar også at det kan medføre at
i fremtiden

av regelen vil medføre at vi må utarbeide

En innføring

omarbeide.

men vi mener at

er av en så uvesentlig

som godkjent.

få noen færre underkjenninger,

antakelig

innen tre måneder vil

som en halvveis underkjenning,

som kan gjøres i løpet av 3 måneder

endringer

til hvordan den

på 3 måneder

må

retningslinjer

om

skal få.

at vi ser det som uheldig at man ikke vurderer

ifm. eller etter disputas under dette punktet.

Foreslått regel om vedlegg til vitnemål (Diploma Supplement)
samme standarder
forbedre
verktøyet

et Diploma Supplement

ser det som positivt at UiB innfører

Fakultetet

som for de andre gradene. Vi vil påpeke at arbeidet

datagrunnlag
for utstedelse

dokumenter

for en slik utstedelse

på en effektiv

måte.

Regler om fellesgrader og cotutelle
Fakultetet

har ingen innvendinger

Andre innspill og kommentarer

med å

er særdeles viktig. Det er også viktig at

av Diploma Supplement

av høy kvalitet

etter de

til forslaget.

er utviklet

for å kunne utstede
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Hva forskriften

gjelder for

Det er innledningsvis

gjort klart at forskriften

graden. I tillegg til disiplinærregler
studieforskriften

gjelder for all utdanning

mener vi det kan vurderes

skal implementeres

for forskerkurs

som inngår i

om relevante

deler av

med egne emnekoder.

Forskningsed
Det matematisk-naturvitenskapelige

fakultet har mottatt forslag om at det skal

implementeres en forskningsed/vitenskapsed

i forskerutdanningen.

Vi oppfordrer med dette

til at en regel og ordning for det vurderes. De nasjonale forskningsetiske komiter

kan være

en kilde for informasjon om hvordan det kan gjøres.

Opptak og studierett
Det er positivt å se at det er kommet inn en avklaring på plikter og rettigheter etter at
finansieringsperioden

er utløpt i § 5.3 «Eventuell forlengelse av avtaleperioden må relateres

til rettighet som arbeidstaker eller avklares spesielt i forhold til kandidatens
finansieringsgrunnlag».

Det bør også komme en avklaring på om det skal innvilges

forlengelse for å ferdigstille opplæringsdelen, men at man etter dette normalt ikke forlenger.
Unntak vil være ph.d.-kandidater som er innvilget studentrettigheter

og som trenger dette i

fortsettelsen. Vi ser likevel punktet som vanskelig ift. kandidater som trenger å bruke UiBs
fasiliteter og infrastruktur,

slik som laboratorier, regnekraft, bibliotek etc.

Det er også omtalt forhold som kan føre til at opptak nektes i § 5.3. Det kan være en grei
avklaring for fagmiljøer som arbeider med data som er eid av private selskaper og resultater
som skal patenteres.
Fint med tydeliggjøring av krav om progresjonsplan ved søknad om forlengelse.

Opplæringsdelen
Maksimum 10 SPav opplæringsdelen kan være avlagt før opptak. Disse må være avlagt
senest 5 år før opptak. Kravet om at emner/kurs ikke kan være eldre enn 5 år har lenge vært
formulert i fakultetets utfyllende retningslinjer, og vi ønsker det slik i fortsettelsen.
Det stilles krav om minimum 5 SP i vitenskapsteori og etikk. Vårt kurs i vitenskapsteori og
etikk (MNF490) er i dag på 3SP. Forskerutdanningsutvalget stiller seg positiv til utvidelse.

Ny bedømmelse (etter underkjenning)
Det foreslås en karantene på 6 måneder før en avhandling kan leveres på nytt. Tiden regnes
fra det er fattet vedtak, noe som kan resultere i at kandidaten i praksis får 9 måneders
karantene og at kandidatene får ulik behandlingstid. Vi forslår derfor at det legges opp til at
man trekker fra tiden fra innstillingen er kjent for kandidaten til vedtaket om underkjenning
er fattet. Ph.d.-kandidaten skal ved ny innlevering opplyse om at arbeidet tidligere har vært
bedømt og ikke blitt funnet verdig til å forsvares. Dette er et godt forslag.
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Innlevering
Positivt med bekreftelse på om avhandlingen er levert for første eller andre gang og at
avhandlingen ikke er levert til bedømmelse andre steder.

Oppnevning

av bedømmelseskornit

Det foreslås at det skal leveres en begrunnelse for komitens

sammensetning i § 11.4. Vi

ønsker en utdypning av hva begrunnelsen skal inneholde.
Underkjenning

av prøveforelesning

Dersom fakultetet ikke godkjenner prøveforelesningen,

må det avholdes ny

prøveforelesning. Ny prøveforelesning må holdes over nytt emne og ikke senere enn seks (6)
måneder etter første forsøk. Ny prøveforelesning kan bare holdes én gang. Forelesningen
bedømmes så vidt mulig av den samme komiten

som den opprinnelige, dersom ikke

institusjonen har bestemt noe annet. Vi støtter at det nå legges begrensninger på antall
forsøk.

Det er tidligere formidlet (ifm. arbeidet med Diploma Supplement) at man tar sikte på at
forskriften skal kunne vedtas i Universitetsstyret før sommeren, og gjelde fra vedtaksdato. Vi
ønsker at det gjøres klart hvem den nye forskriften er gjeldende for, slik at alle involverte
raskt kan gjøre seg kjent med hvilke regler som gjelder for kandidater som er i
avslutningsfasen i 2013.
Avslutningsvis takker vi for at fakultetene er invitert med i prosessen med utvikling av en ny
forskrift. Vi håper at innspillene fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet tas med i
sluttføringen av arbeidet.

Vennlig hilsen

Lise Øvreås
prodekan

Eli N. Høie
seksjonssjef
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I BERGEN

Det medisinsk-odontologiske fakultet

Universitetsdirektørens kontor

Referanse

Dato

2013/2457-TOOL

15.04.2013

Høringssvar fra Det medisinsk-odontologiske

fakultet

Vi viser til høring om ny forskrift for ph.d.-graden, sendt ut i brev av 4. mars, mottatt her 11.
mars, med utsatt høringsfrist 26. april 2013 (jamfør epost fra rektor 13. mars 2013).
Det er gledelig at Universitetet i Bergen nå vil få en ny forskrift. Det medisinsk-odontologiske
fakultet setter pris på muligheten til å få kommentere forslaget som nå er lagt frem. Forslaget
er sendt til instituttene og drøftet i Programutvalg for forskerutdanning, og innspillene er
innarbeidet i fakultetets høringssvar.

Generelle bemerkninger
I oversendelsesbrevet fra universitetsledelsen er det påpekt noen større endringer. Det
medisinsk-odontologiske fakultet stiller seg bak de fleste av disse endringene og
begrunnelsene for dem. Det er særlig viktig at det nå kommer en avklaring om klageinstans
for saker som gjelder ph.d.-kandidater.
Det er svært positivt at det legges inn en formulering om at kandidatene vanligvis skal tilbys
to veiledere. Ved Det medisinsk-odontologiske fakultet har det de siste årene vært krav om
to veiledere for alle kandidater ved opptak. Fakultetet mener dette både er viktig for å sikre
god kvalitet, og et sentralt tiltak mot frafall. I tillegg er det en god måte å sikre at kandidaten
faktisk blir del av et aktivt forskningsmiljø på. Sist, men ikke minst, er det en måte å styrke
kandidatens posisjon og mulighet til å varsle dersom veiledningsforholdet ikke skulle fungere.
Derfor mener fakultetet at alle kandidater ved UiB burde ha to veiledere. Derfor bør alle
formuleringer om «minst en veileder» endres til «normalt to veiledere».
Når det gjelder immaterielle rettigheter er det viktig at forskriften (§ 5.3 og § 10.5) avstemmes
slik at man både ivaretar hensynet til kandidaten og universitetet, samtidig som det ikke blir
konflikt med tanke på fortsatt samarbeid med næringsliv som ledd i et doktorgradsarbeid.
Slikt samarbeid er i dag tydeligst formalisert i ordningen med nærings-ph.d., men det finnes
også andre tilfeller der immaterielle rettigheter er aktuelt.

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Det medisinsk-odontologiske
Telefon 55582086
Telefaks 55589682
post@mofa.uib.no

fakultet

Postadresse
Postboks 7804
5020 Bergen

Besøksadresse
Armauer Hansens hus,
Haukelandsveien 28
Bergen

Saksbehandler
Torunn Hole Olsnes
55586673
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Det er viktig at forskriften er i tråd med bestemmelsene
i Forskrift om ansettelsesvilkår
for
stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.
Dette
gjelder særlig formuleringene
i § 5.1 og 5.2 om tid mellom oppstart av prosjekt og søknad om
opptak, og om tid mellom tilsagn om opptak og inngått avtale.

Kommentarer

til de enkelte paragrafene

§1
Følgende endring foreslås: «For ph.d.-kandidater
som i forbindelse med fellesgrader
oppholder seg ved andre institusjoner eller arbeidsplasser som ledd i forskerutdanningen,
gjelder vedkommende
institusjons regler.» endres til: «For ph.d.-kandidater
som i forbindelse
med fellesgrader oppholder seg ved andre institusjoner eller arbeidsplasser som ledd i
forskerutdanningen,
gjelder oqså vedkommende
institusjons regler.»
§2.2
Følgende endring foreslås: «Ph.d.-utdanningen
er normert til tre (3) års fulltidsstudier og
inkluderer en opplæringsdel av minimum 30 studiepoengs omfang.» erstattes med ««Ph.d.utdanningen er normert til tre (3) års fulltidsstudier. Dette inkluderer en opplæringsdel av
1=1=1-i-n-i-R21-61-R4
som normalt skal ha 30 studiepoengs omfang. Den øvri e tiden 2 5 år å full tid

skal brukes til forsknin s ros'ektet o arbeid med avhandlin en.»
Det medisinsk-odontologiske
fakultet mener også det ville være hensiktsmessig
med en
begrensning oppover på hvor stor opplæringsdelen
kan være. Enkelte kandidater ønsker å ta
svært mange kurs, noe som går ut over deres forskningstid, og kan føre til forsinkelser. En
begrensning oppover på hvor mange studiepoeng som kan inngå i opplæringsdelen
vil være
et viktig signal til kandidatene.

§5.1
Det medisinsk-odontologiske
fakultet mener at ph.d.-avtalen ikke skal være del av søknad
om opptak, men leveres etterpå. Både opptaksskjema og skjema for ph.d.-avtalen bør
revideres, og dette bør gjøres i tett dialog med fakultetene og grunnenhetene som bruker
avtalen til daglig.
Avsnittet nederst på side to om justering av prosjektskissen etter opptak, kan strykes. Slik
gjennomgang av prosjektskissen som her skisseres, bør heller være en del av
midtveisevaluering
eller andre mer kontinuerlige prosesser, og bør ikke knyttes til opptak.
Formuleringen «Institusjonen kan kreve residensplikt» er uklar. Hvem som kan kreve
residensplikt og hvorfor fremgår ikke. Dersom hvert fakultet skal kunne bestemme dette selv,
bør delegasjonen gjøres helt klar. Det er også problematisk å knytte residensplikt bare til
opptaket, slik intensjonen ser ut til å være her. Dersom det oppstår uforutsette utfordringer
underveis, for eksempel når det gjelder framdrift eller kommunikasjon,
bør institusjonen også
ha mulighet til å kreve at kandidaten har et kortere eller lengre opphold ved UiB, selv om ikke
dette var med i den opprinnelige planen.
Det er positivt at det legges opp til at fakultetene selv kan fastsette krav til dokumentasjon.
Formuleringen «Fakultetet fastsetter søknadsskjema»,
bør imidlertid styrkes. Ettersom det er
ett felles ph.d.-program på UiB, bør universitetet sentralt fortsatt utarbeide et felles
søknadsskjema,
i samarbeid med fakultetene. Vedleggslister kan likevel utarbeides
fakultetsvis. Det bør også vurderes om man kan ta i bruk SøknadsWeb for norske søkere.

side 3 av 6

§5.2
Avsnitt to bør strykes. Dersom kandidaten skal knyttes til ulike miljøer, må dette uansett
reguleres i avtalen. Avsnitt to er dermed en unødvendig, ekstra byråkratisering.

§ 5.1 og § 5.3
Fakultetet mener at følgende formuleringer er problematiske: «Dersom det gjenstår mindre
enn ett (1) års fulltidsarbeid med forskningsprosjektet ved søknadstidspunktet skal søkeren
avvises» i § 5.1 og «opptak skal nektes hvis søkeren ikke vil kunne oppfylle kravet om at
minimum ett år av prosjektet skal gjennomføres etter at vedkommende er tatt opp til ph.d.utdanningen, jf. § 5.1» i § 5.3.
For det første er en slik formulering til hinder for opptak for de av forskerlinjestudentene som
er så godt i gang med sine prosjekter at de vil kunne ferdigstille på mindre enn et år. For det
andre mener fakultetet at en slik bestemmelse vil bli svært vanskelig å håndheve. Det er i
dag, særlig i kliniske miljøer, mange som starter arbeidet med en doktorgrad før de får
finansiering, og dermed før de kan tas opp i ph.d.-programmet. Kandidatene har kanskje noe
tid til forskning i sin kliniske stilling og forsker i tillegg på fritiden, og er gjerne veiledet av en
seniorforsker, men har ikke tilstrekkelig eller forutsigbar nok finansiering til at de kan søke
om opptak, før de det siste halve året kanskje kan få en forskningspermisjon med stipend for
å fullføre. Det medisinsk-odontologiske fakultet frykter at en slik bestemmelse ikke vil føre til
at kandidatene vil endre hvordan de forsker, men at mange bare vil justere prosjektskissen
slik at det ser ut som de planlegger å levere like over et år etter opptak. En annen utfordring
er at enkelte av disse kandidatene kan komme til å søke om opptak ved andre institusjoner
enn UiB.

§5.4
Formuleringen «Maksimaltid på et ph.d.-program er 8 år fra startdato. Lovfestede
permisjoner og pliktarbeid medregnes ikke.» er uklar når den står alene. Det bør derfor
tydeliggjøres hvordan denne formuleringen skal leses i sammenheng med siste ledd i
samme paragraf. Betyr det at man ikke vil få levere dersom man bruker mer enn åtte år? Kan
en kandidat etter utløpt opptaksperiode søke om innlevering når som helst, også etter at åtte
år er gått?

§5.5.1
Det medisinsk-odontologiske fakultet ønsker at ordet «skal» byttes ut med «bør» i andre
setning.

§5.6
Formuleringen «Opptak til ett av universitetets ph.d.-programmer...» må endres til Opptak til
universitetets ph.d.-program», da UiB bare har ett felles ph.d.-program.
Formuleringen «Ph.d.-kandidater som tilsettes ved Universitetet i Bergen undertegner egen
arbeidsavtale.» erstattes med «Ph.d.-kandidater som tilsettes ved Universitetet i Bergen
undertegner i tillecn egen arbeidsavtale.»

§5.7
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Avgjørelsen om hva som anses som tilstrekkelig infrastruktur kan ikke ligge på fakultetet
dersom det finnes institutter. Det medisinsk-odontologiske fakultet foreslår at formuleringen
«grunnenhet/fakultet» endres til «grunnenhet» i hele § 5.7.

§6.1
I tråd med at UiB har ett ph.d.-program, bør ikke veiledere fra andre fakultet benevnes som
eksterne veiledere.
Det er svært positivt at det presiseres at habilitetsreglene i forvaltningsloven gjelder for
veiledere.

§6.2
Siste setning: «Veilederne bør gi ph.d.-kandidaten veiledning i forskningsetiske spørsmål
knyttet til avhandlingen.» bør erstattes med «Veilederne skal gi ph.d.-kandidaten veiledning i
forskningsetiske spørsmål knyttet til avhandlingen.»
§6.4
I siste avsnitt bør det vises til § 10.6 og IPR.

§7.2
Det medisinsk-odontologiske fakultet ønsker at det åpnes for at fakultetene får anledning til å
gjøre noen unntaksbestemmelser her. I tråd med intensjoner om dobbeltkompetanse, er
kliniske medisinske og odontologiske spesialiteter ikke omfattet av femårsregelen. Denne
ordningen må videreføres. Det er i tillegg nødvendig at kandidater som har fullført
forskerlinjen og dermed har fullført og fått godkjent sin opplæringsdel før formelt opptak i
ph.d.-programmet, fortsatt kan få unntak for femårsregelen. Det medisinsk-odontologiske
fakultet mener dette er i tråd med intensjonen om å få til mer glidende overganger mellom
master og ph.d., slik det er formulert i handlingsplanen for forskerutdanning fra 2008.

§10.2
Det bes om at begrepene «fellesarbeid» og «arbeider med flere forfattere» defineres. Slik
paragrafen nå er skrevet, er det uklart hvordan 1. og 3. ledd står i forhold til hverandre. I
tredje ledd bør det også presiseres hvem som skal signere erklæring om medforfatterskap —
er det tilstrekkelig at hovedveileder signerer, eller er det nødvendig at alle de øvrige
forfatterne også signerer?

§10.7
Det medisinsk-odontologiske fakultet har i flere år praktisert ett års frist for å omarbeide en
avhandling for ny bedømmelse. Andelen kandidater som leverer på nytt innen denne fristen
er svært høy, og de aller fleste får sine arbeider godkjent ved andre gangs innlevering. Å
sette en slik frist er dermed et tiltak mot frafall i den siste fasen som fungerer svært godt.
Fakultetet foreslår derfor at det i tillegg til at man ikke kan levere en avhandling til ny
bedømmelse, også settes en siste frist. Dette vil samtidig gjøre det enklere å følge opp
kandidatene med tanke på om de fortsatt er aktive forskerutdanningskandidater eller ikke.
Uten en slik frist, vil man lett kunne få heng-kandidater som viser i statistikken år etter år,
uten at de noen gang vil levere.
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§11.3
Setningen «Sammen med søknaden skal det foreligge dokumentasjon for at
opplæringsdelen er fullført og godkjent, jf § 7.2» kan slettes. Ettersom alle kandidater nå får
sin opplæringsdel godkjent gjennom FS, er dette en unødvendig byråkratisering.
Dokumentasjon av nødvendige tillatelser bør også være unødvendig. Det er mer
hensiktsmessig at skjema for søknad om innlevering utformes slik at kandidat og veileder
avgir en egenerklæring om at nødvendige tillatelser er innhentet, slik at ansvaret for at
forskningen utføres i tråd med gjeldende regelverk tydelig blir liggende på kandidat og
veileder.

§11.4
Krav om begrunnelse for forslag til bedømmelseskomité bør tas ut.
Krav om å gi kandidaten anledning til å fremme skriftlige kommentarer til
komMsammensetningen i etterkant, bør tas ut. Det medisinsk-odontologiske fakultet foreslår
at kandidaten normalt signerer på forslaget heller enn å få det tilsendt i ettertid. I tilfeller der
kandidaten ikke har signert eller ønsker å signere, må instituttet forklare dette i søknaden og
fakultetet sende forslaget til kandidaten og be om kommentarer. Dette vil spare tid i de
tilfellene der kandidaten ikke har innsigelser til komiteens sammensetning.

§12.1
Her bør det presiseres tydelig hvor lang tid i forkant av planlagt disputasdato innstillingen må
være fakultetet i hende. Det medisinsk-odontologiske fakultet foreslår at endelig innstilling
må være fakultetet i hende senest tre uker før planlagt disputas.

§12.5
Det bør framgå at ny innlevering kun kan tillates én gang.

Avsluttende bemerkninger
Det medisinsk-odontologiske fakultet takker kollegiesekretariatet for et godt og grundig
arbeid med ny ph.d.-forskrift. Vi håper våre innspill i størst mulig grad kan tas inn i forskriften,
og ber om at det eksplisitt åpnes for fakultetsvise utfyllende regler. Fakultetet ber også om at
universitetsstyret gir fakultetene noe tid til å implementere nye praktiske rutiner og til å
informere kandidatene om endringene.

Vennlig hilsen

Nina Langeland
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Vi viser til brev av 04.03.2013 angående forslaget til revisjon av forskrift for graden
philsophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen. Høringsfristen var satt til 26.04.2014.
Forskningsutvalget
ble etter høringsfristens utløp bedt om å behandle forslaget.
behandlet i møte 14.05.2013. Utvalget gjorde følgende vedtak:
Utvalget slutter seg til det fremlagte
møtet, og ber om at det fremsendes
Universitetsstyret.

Saken ble

saksforelegg med de endringer som fremkom
til den videre prosess frem til behandling i

i

Kommentarer som fremkom i møtet:
Til § 5.3 "Opptaksvedtak"
mener utvalget at "skal" endres til "bør" i tredje ledd slik at
innledning til strekpunktene lyder: "Opptak bør nektes hvis:".
Til § 6.2 f.jerde ledd, siste setning, mener utvalget at «bør» endres til «skal» slik at
setningen i sin helhet lyder: "Veileder skal gi ph.d-kandidaten
veiledning i
forskningsetiske
spørsmål knyttet til avhandlingen".
Utvalget mener at en absolutt maksimaltid i forskerutdanningsløpet
på 8 år er for rigid
(§ 5.4, andre ledd), og at setningen kan suppleres med "normalt".
Til forslaget om å innvilge språk avhandlingen kan skrives på (§ 10.4), mener utvalget
at det må være et kriterium at språket er forståelig i offentligheten.
Utvalget er skeptisk til forslaget om å innføre en ny regel om en mindre omarbeiding
av avhandling før endelig innstilling foreligger (§ 11.5). Utvalget slutter seg til
innvendingene fra Det matematisk-naturvitenskapelige
og Det
samfunnsvitenskapelige
fakultet. Utvalget påpekte at forslaget vil svekke disputasens
funksjon i forskerutdanningen.
I tillegg ser man for seg at en slik ordning vil medføre
økte økonomiske utgifter, hvis kandidatene skal få finansiering under perioden med
omarbeiding.
Vi viser til dette, og til saksforelegget

som var lagt frem for utvalget og som følger vedlagt.

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte
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Vedlegg: Saksforelegg til Forskningsutvalget - Revisjon av forskrift for ph.d.-graden

FORSKNINGSUTVALGET
Universitetet

i Bergen

Arkivkode:

FU-sak: 13/13

Sak nr.: 13/2457

Møte: 14.05.13

Revisjon av forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet

i Bergen

INNLEDNING
I Handlingsplan for forskerutdanning
av tiltakspunktene.
fakultetene,

universitetsmuseet,

studentparlamentet
universitetsdirektøren
høringsrunden

ved UiB (2008-2015) er revisjon av ph.d.-forskriften

Våren 2013 har man kommet

universitetsbiblioteket,

ble i brev av 04.03.2013
invitert

fristens

utløp har alle fakultetene

Forskningsutvalget

og deretter

Høringsfristen

samt Studieadministrativ

er etter høringsfristens

revisjon av ph.d.-forskriften.
og tilføyelser,

til hele reglementet

som det eventuelt

og som ikke er dekket i forslaget.

til revisjon.

I

og endringene

avdeling kommet

nevne de viktigste

innspillene

spesielt. I

er ønskelig å regulere i
var satt til 26.04.2013.

Innen

med innspill.

utløp blitt bedt om å behandle forslaget

Vi vil i det følgende
oppsummere

og

fra rektor og

til å komme med innspill til forslagene

tillegg ble det bedt om forslag til forhold
forskriften

organisasjonene

(sak 13/2457)

ble det bedt om kommentarer

ett

i gang med denne prosessen, og

forslagene

til

til endringer

fra enhetene.

FORSLAGTIL ENDRINGER OG TILFØYELSER
Forslaget til ny ph.d.-forskrift
forskrift
rutiner

er betydelig

(7 sider). Den utvidede
som tilsynelatende

endringer

enn dagens

utgjør i stor grad forslag om reglementsfesting

er gjengs praksis på fakultetene

utgjør forslag til substansielle
høringsbrevet

teksten

lengre (16 sider) og mer detaljert

og tilføyelser

fra universitetsledelsen

sammenfattet

Det foreslås at Den sentrale

klagenemnd

og i fagmiljøene.

fra dagens forskrift,

av

Andre punkter
og er i

i en liste på 10 punkt. Disse punktene

er:

I § 6.1 tredje ledd er det foreslått
I § 5.5.2 om tvungen
I § 6.3 er det foreslått

avslutning

likeverdig

ansvar for rapportering

utilfredsstillende

en presisering

av klager

for fusk

om midtveisevaluering

foreslås det at ph.d.-kandidat
og det vises til virkning

og veileder

av manglende

framdriftsrapportering

Av hensyn til felles nasjonal begrepsbruk
høyskoleloven

for behandling

om antall veiledere

foreslås det en presisering

en ny bestemmelse

I § 9 tredje ledd om rapportering

gis kompetanse

og ordlyden

foreslås det å endre begrepsbruk

i universitets-

og

fra diplom til vitnemål

har et

eller

2

I de veiledende
meldeplikt

reglene fra UHR er det foreslått

om arbeidsresultater

I dette forslaget

som har potensiale

viser § 10.6 til universitetets

også gjelder ph.d. kandidater
I § 11.5 er det foreslått

en § 11 som om handler
for næringsmessig

IPR-reglement,

utnyttelse.

et reglement

som

ved UiB.

en ny regel om omarbeiding

Det er foreslått

en regel om vedlegg til vitnemål

Det er foreslått

regler om fellesgrader

av innlevert

(Diploma

og cotutelle

avhandling

Supplement)

i § 15

i § 19

INNSPILL FRA FAKULTETENE
Kommentarer

til hele forskriften

Kommentarer

til endringene

og nye forslag fra enhetene

blir beskrevet

pr enhet.

blir tatt opp etter tema, basert på 10-punktslisten

over.

Det humanistiske fakultet
Fakultetet
forskrift

stiller seg i hovedsak positiv til de foreslåtte

for ph.d.-graden

den foreslåtte

ved UiB (se oppsummering

endringen

i struktur

endringene

og tilleggene

under). Etter fakultetets

og språk forskriften

mer oversiktlig

for leser. De finner det videre positivt at det er tatt inn henvisninger
forskrifter

og rammeverk.

ph.d.-programmer
alle fagmiljø
fagmiljø

Fakultetet

og muligheten

har muligheten

påpeker at utkastet

for egne, utfyllende

Fakultetet

skaper usikkerhet

regler. Fakultetet

av prosjektbeskrivelsen

mener videre at avhandlingen

lover,

omkring

fremholder

Regelen om at

hvis avhandlingen

skal skrives på et annet språk.

noe som svært sjelden forekommer,

spesifiseres

kan være. Det humanistiske

hva grunnlaget

for underkjenning

bedømmingsfasen.

Fakultetet

forskerutdanningen

i utkastet,

bør det

fakultetet

spesielt det som gjelder tidsbruk

påpeker også at terminologien

ikke er konsekvent

utgå.

språk eller engelsk,

Når det gjelder disputas som ikke godkjennes,
påpeker også noen inkonsekvenser

antall
at ikke

(§ 5.1), bør dermed

bør skrives på et skandinavisk

og at det bør søkes og gis særskilt tillatelse

gjør

og lettere tilgjengelig
til relevante

til å bistå søkere med prosjektbeskrivelsen.

skal delta aktivt i utarbeidelsen

i revidert

oppfatning

om sentrale

i

begreper

i

i utkastet.

Det juridiske fakultet
Det juridiske
Rent generelt

fakultet

for ph.d.-graden
enn normativ
utkastet

støtter

som er så detaljert

funksjon.

til forskrift.

Fakultetet

som utkastet.

til endringer

En rekke detaljer
"unntak"

som står i et tvilsomt

på enkelte punkter
forhold

og tilføyelser.

å etablere

en forskrift

har en mer orienterende

fra forskriftens

og at det heller er snakk om supplerende

mener videre at forskriften

opplæringen

forslagene

mener videre at det er flere svakheter

De mener også at begrepet

feil på noen punkter,
fakultet

i stor grad de ti viktigste

stiller de likevel spørsmål ved om det er hensiktsmessig

i strukturen
virkemåte

reguleringer.

på
er brukt

Det juridiske

åpner for en nivåforskyvning

til kvalifikasjonsrammeverkets

syklus. Når det gjelder å godkjenne

elementer

forskerutdanning,

at disse ikke bør være eldre enn to år ved opptaksdato,

mener fakultetet

som også er UHR sin anbefaling.
skandinavisk

bakgrunn

kan benyttes
av manglende

et dokument

fra kandidat

før en eventuell
detaljerte

videre at fakultetene
og/eller

tvungen

eller utilfredsstillende

inneholdende

som er tatt før opptak i

mener også at avhandlingen

språk eller engelsk. De anbefaler

for å kreve særskilt rapportering
hjemmel

Fakultetet

i opplæringsdelen

i ph.d.-

krav til tredje

veileder.

avslutning
rapportering.

bør skrives på et

ved behov gis hjemmel

Man kan se for seg at en slik

av forskerutdanningen
Fakultetet

forslag til språklige justeringer

på

har forøvrig

og endringer.

lagt ved
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Det matematisk-naturvitenskapelige
Fakultetet

fakultet

er positiv til de fleste av endringene

mot forslaget
oppfatning

om en 3-måneders

ornarbeiding

vil dette kunne fremstå

ikke endringer
avhandlingen
elementer

i 10-punktslisten.
av innlevert

som en halvveis underkjenning,

som kan gjøres i løpet av 3 måneder
like gjerne kan betraktes

i opplæringsdelen

som godkjent

om 5 studiepoeng

Det medisinsk-odontologiske

Fakultetet

innen vitenskapsteori

mener fakultetet

skal avlegge en forskningsetisk

omfang".

ved opptak.

Fakultetet

Fakultetet

ed.

som er påpekt i

Fakultetet

med en begrensning

30 studiepoeng"

bør byttes ut

mener også at det fremdeles

som har arbeidet

doktorgradsprosjekt

over tid, og som først søker opptak når de får tilfredsstillende
permisjonsavtale.

femårsregelen.
Fakultetet
flertall,

med et

De synes også det er uklart med en maksimaltid

på 8

samtidig som det åpnes for at man kan levere etter at tiden er utgått.

Når det gjelder å godkjenne
forskerutdanning,

å

arbeid for å fullføre

tar nemlig i dag opp kandidater

finansiering

år i ph.d.-programmet,

skal

mener videre at det er problematisk

avvise søkere som har mindre enn ett års gjenstående

og/eller

har

De har likevel noen innspill som ikke står oppført
kan være. "Minimum

skal ha 30 studiepoengs

være ett felles søknadsskjema
forskerutdanningsløpet.

at

er også positive til at det
og etikk. Fakultetet

Blant annet mener de at det vil være hensiktsmessig

på hvor stor opplæringsdelen

med "normalt

at

fakultet

oversendelsesbrev.

på 10-punktslisten.
oppover

spør seg om

karakter

(se under). Når det gjelder å godkjenne

skriver at de stiller seg bak de fleste av endringene

universitetsledelsens

og fakultetet

som er tatt før opptak i forskerutdanning,

ellers et nytt forslag om at alle ph.d.-kandidater

Fakultetet

Etter fakultetets

er av en så uvesentlig

disse ikke bør være eldre enn fem år ved opptaksdato.
stilles et minimumskrav

De har likevel innvendinger

avhandling.

elementer

mener fakultetet

i opplæringsdelen

at det fortsatt

som er tatt før opptak i

bør gis unntak fra den foreslåtte

Et slikt unntak vil være i tråd med intensjonene

mener generelt

at forskriften

ikke bør omtale

da UiB bare har ett felles ph.d.-program.

åpnes for fakultetsvise

utfyllende

om dobbelkompentanse.

universitets

Avslutningsvis

ph.d.-programmer

i

ber de om at det eksplisitt

regler.

Det psykologiske fakultet
Fakultetet

er enig med alle forslag til endringer

universitetsledelsen,
overordnet
flertall.

nivå stiller fakultetet

Det gis også anledning

hjemmel

eller hvordan

dette skal gjennomføres.

mener videre at institusjonen

og utenfor

akademia,

opptatt

til 7 år. Maksimaltiden
av at forskriften

funksjonshemminger
infrastruktur.
elementer
fakultet

Fakultetet

yrkesmuligheter

skal slå fast at kandidater

i

er også skeptisk til at

hvor enkelte kandidater

i forskerutdanningen

er videre opptatt

krever avklaring.

—det bør i det minste være en minimumsmal.

må få rett til tilrettelegging

i opplæringsdelen.

i

uten at det er henvist til

om fremtidige

Fakultetet

På et

"ph.d.-programmer"

Begge disse punkter

og at dette bør inn i forskriften.

skal lage egne søknadsskjema

fra

og begrepsbruk.

retningslinjer,

bør tilby veiledning

bør ta høyde for dobbelkompetanseutdanningen
normert

i 10-punktslisten

spørsmål ved bruken av begrepet
til å innføre utfyllende

Fakultetet
fakultetene

oppført

men har noen innspill til presiseringer

UiB

har et løp som er

bør dermed økes til 11 år. Fakultetet

er

med særskilte behov og/eller
av arbeidsforhold,

tidsrammer

og

at det ikke bør gis unntak fra "femårsregelen"

Når det gjelder ph.d.-vitnemålet

at det bør fremgå hvilket fagfelt graden er avlagt i.

mener Det psykologiske

for
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fakultet

Det samfunnsvitenskapelige

er positiv til de fleste av endringene

Fakultetet
forslaget

av innlevert

om ny regel om omarbeiding
betraktelig

øke arbeidsmengden

Fakuttetet

påpeker at utkastet

SV-fakultetet

arbeidsinnsats.

sprer usikkerhet

på grunnlag av lovfestede

at denne kan forlenges

etter søknad forlenges

opptaksperioden

sak 5 i 2004 som slår fast at UiB

fremholder

også at hvis fakultetet

selvstendig

grunnlag,

Betyr dette at man kan søke om
Fakulteter

på 8 år er over, spør fakultetet.

for å avvise en avhandling

skal bli gitt muligheten

må det gjøres noen ytterligere

De

i bedømmingsprosessen.

som gjelder tidsbruk

det

fremgår

Videre kan

og pliktarbeid.

permisjoner

på annet grunnlag.

når maksimaltiden

av studieretten

påpeker også noen inkonsekvenser

om antall ph.d.-

Når det gjelder studieretten

og ett enkelt ph.d.-program.

skal ha en ph.d.-grad

kan gis dersom

om ny innlevering

innen rammen av seks måneder

De henviser i så måte til universitetsstyrets

programmer.

av regelen om at

ikke kan leveres inn på nytt før

ordning,

resuitat

av

er motstander

av at fakultetet

mener at anbefaling

vil kunne gi et tilfredsstillende

en omarbeiding

stab, og det vil forlenge

og administrativ

etter "ordinær"

som er omarbeidet

det er gått seks måneder.

mener at dette vil

Fakultetet

er de også skeptiske til en innføring

med mindre omarbeiding,

en avhandling

forlengelse

for vitenskapelig

til disputas (se under). I forlengelsen

tiden fra innlevering
en ordning

avhandling.

til

men har innvendinger

i 10-punktslisten,

på

presiseringer.

Studieadministrativ avdeling
Avdelingen

er ikke formell

forskriften

som omhandler

men ønsker å komme med innspill til den delen av
Selv om dagens Handbok for kvalitetssikring av
kvalitetssikring.

høringsinstans,

universitetsstudia ikke omtaler ph.d.-nivået, kan det gjerne gis en henvisning til denne
håndboken under § 4 Kvalitetssikring. Dette begrunnes med at det er mange fellestrekk
av emner som inngår i bachelor-

forvaltningen

og masterprogrammet

i

med emner som

av ph.d.-programmet.

inngår i opplæringsdelen

De ti viktigste forslagene til endringer og tilføyelser
fra universitetsledelsen

I oversendelsesbrevet
spesielt. Oppsummering
Det er derimot

uenighet

viser at alle fakultet

nedenfor

til endringene

bes det om kommentarer
støtter

i 9 av 10 forslag.

intensjonen

om forslag 8, som åpner for en mindre omarbeiding

av innlevert

avhandling.

Forslaget om ot Den sentrale klagenemnd gis kompetanse for behandling av
klager
Klage i opptakssaker,
underkjenning
prøveforelesning
fakultet

ved tvungen

av elementer

ved avslutning

avslutning,

i opplæringsdelen,

og disputas kan behandles

av veiledning,

ved underkjenning

ved

av avhandling,

av Den sentrale klagenemnd.

Alle

stiller seg positive til forslaget.

Presisering om antall veiledere i § 6.1 tredje ledd
Ph.d.-kandidaten

bør som hovedregel

ha to veiledere.

Alle fakultet

stiller seg

positive til forslaget.

Presisering for fusk i § 5.5.2 om tvungen avslutning
Det presiseres at fusk kan være grunn for tvungen
seg positive til forslaget.

Ny bestemmelse om midtveisevaluering i § 6.3

avslutning.

Alle fakultet

stiller

5
Hver ph.d.-kandidat

skal gjennomgå

en midtveisevaluering.

Alle fakultet

stiller seg

positive til forslaget.

Behovet for klargjøring av manglende eller utilfredsstillende rapportering i § 9.3
Manglende

eller utilfredsstillende

avslutning
unnlater
fakultet

av forskerutdanningen

fremdriftsrapportering
før avtaleperiodens

å følge opp rapporteringsplikten

kan medføre tvungen
utløp. Veiledere

kan bli fratatt

som

veilederansvaret.

Alle

stiller seg positive til forslaget.

Endret begrepsbruk fra diplom til vitnemål
Alle fakultet

stiller seg positive til forslaget.

Reguleringen av meldeplikt om arbeidsresultater som har potensiale for
næringsmessig utnyttelse
Alle fakultet

stiller seg positive til forslaget.

gjentakelser

fra UiB sitt IPR-reglement

som begrep bør forklares

Det juridiske

fakultet

mener likevel at

bør unngås. Noen fakultet

og at reglementet

mener at IPR

bør henvises til ved sitt fulle navn.

Ny regel om omarbeiding av innlevert avhandling i § 11.5
I utkastet

foreslås det at bedømmelseskomiteen

omarbeiding

innen endelig innstilling

løpet av tre måneder.
intensjonen

kan gi tillatelse

skrives. Omarbeidingen

Dette er en større endring som fire av seks fakultet

ved. Fakultetene

har likevel en del spørsmål til ordningen.

fremst stilles det spørsmål ved om hvilke konsekvenser
omarbeidingen

tar mer enn tre måneder.

er snakk om en mindre omarbeiding
innlevering

dersom avhandlingen

som ikke berører anledningen

fakultet

Hovedinnvendingen

er ikke positive til forslaget.
for vitenskapelig

at dette

til ny

og Det samfunnsvitenskapelige

og administrativ

er at dette vil medføre
stab, og at tiden mellom

og disputas vil bli lengre. Hvis man skulle innføre en slik ordning,

trolig mange komiteer
ytterligere

det vil få hvis

likevel skulle bli underkjent.
fakultet

innlevering

støtter

Først og

Det må også fremgå tydeligere

Det matematisk-naturvitenskapelige
økt arbeidsmengde

til en mindre

skal gjennomføres

vil forsterke

komme til å anbefale en mindre omarbeiding,
de negative konsekvensene,

vil

noe som

i følge SV-fakultetet.

Foreslått regel om vedlegg til vitnemål (Diploma Supplement) i § 15
Det skal utstedes vedlegg til vitnemålet
Diploma Supplement.

Alle fakultet

i tråd med gjeldende

retningslinjer

for

stiller seg positive til forslaget.

Regler om fellesgrader og cotutelle i § 19
Institusjonen

kan inngå samarbeid

institusjoner

om samarbeid

fakultet

med en eller flere norske eiler utenlandske

i form av fellesgrader

stiller seg positive til forslaget.

slik at den får et mer selvforklarende
paragrafene

innhold.

Alle

å presisere teksten

Videre kommenteres

at kandidaten

mer enn en gang. For cotutelle

disputasstedet.

noe,

det at

som gjelder dette tema skilles ut i en egen del. Det juridiske

mener det bør fremgå av forskriften
avhandling

eller cotutelle-avtaler.

Det blir foreslått

fakultet

ikke skal forsvare sin

bør vitnemålskompetansen

knyttes til

i
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FORSKNINGSDIREKTØRENSKOMMENTARER
Det er gledelig at UiB nå vil få en ny ph.d.-forskrift,
Handlingsplanen
endringer.

for forskerutdanning

2008-2015.

i samsvar med tiltakene
I utkastet

Ni av disse er det enighet om blant fakultetene.

til disse ni endringene,
at paragrafene

med de kommentarer

som omhandler

føres opp på vitnemålet
noen av punktene

fellesgrader

og cotutelle

krav til hva som skal

bør det også vurderes

Når det gjelder forslaget

om ny regel om en mindre omarbeiding

av avhandling

foreligger

(forslag 8), vil dette være en endring som innebærer

ulemper.

Ordningen

vil kunne føre til at flere doktorgradsavhandlinger

enda høyere kvalitetsmessig

nivå før ferdigstilling

redusere antall underkjenninger,

i de tilfeller

for å bringe avhandlingen

gjennomgang

av antall underkjenninger

medføre

økt arbeidsbyrde

fakultet

for administrativ

Universitetsstyret

og disputas. Forskningsdirektøren

program

bør slås fast tidlig i ph.d.-forskriften.

fremholder

mindre

at ordningen

vil kunne

stab, og en forlenging

av tiden

mener at dette argumentet

og andre

og Det samfunnsvitenskapelige

og &I ph.d.-grad.

som om UiB har flere ph.d.-programmer.

er et relativt

kortfattet

i tillegg til forskriften.

ha behov for å gi informasjon
bør slå fast at fakultetene

dokument.

Prinsippet

Fakultetene

Etter at en ny forskrift
på et detaljert

skiller seg fra det som omtales som "normalt".
forskriften

kun må gjennomføre

har slått fast at UiB skal ha ett ph.d.-program

Dagens ph.d.-forskrift

vil nok også

før man tar en endelig avgjørelse i dette viktige spørsmålet.

det derimot

for å gi informasjon

Ordningen

nivå. På den andre side viser en

og vitenskapelig

fremstår

fakultetene

fakultet

fra Det matematisk-naturvitenskapelige

bør bli nøye vurdert

og

de senere år at dette neppe utgjør et strukturelt

ved UiB. Det samfunnsvitenskapelige

mellom innlevering

der kandidaten

før endelig

fordeler

blir brakt opp på et

og offentliggjøring.

opp på et akseptabelt

problem

innvendinger

å inkludere

fra UiBs mal for cotutelle-avtaler.

innstilling

endringer

slutter seg

over. I tillegg kan det tilføyes

bør inkludere

I forskriften

i

beskrevet ti

Forskningsdirektøren

som fremkommer

for en cotutelle-grad.

beskrevet

er det eksplisitt

har derfor hatt behov

har blitt vedtatt

vil

nivå, og presisere tilfeller

Forskningsdirektøren

kan gi utfyllende

I utkastet

om ett felles ph.d.-

informasjon

der man

mener derfor at
og retningslinjer,

så lenge

disse ikke er i strid med UiBs ph.d.-forskrift.
Til spørsmålet

om språkvalg, mener forskningsdirektøren

engelsk og de skandinaviske

språk. Hvis avhandlingen

må det søkes om dette. En innvilgelse
aktuelle

at en avhandling

er planlagt skrevet på et annet språk

av søknaden avhenger av veiledningskapasitet

i det

språket.

Elementer

i opplæringsdelen

oppfatning

ikke være eldre enn fem år ved opptak i ph.d.-programmet.

fleksibilitet

som er tatt før opptak bør etter forskningsdirektøren

for kandidater

som har tatt ph.d.-kurs

samtidig at kursets innhold fremdeles
kunnskapen

fra kurset. Hvis forskriften

samtidig for at noen fakultet
etterspurt

kan skrives på

i høringsrunden.

før opptak.

Dette gir en viss

En fem års tidsramme

sikrer

er aktuelt og at søkeren innehar store deler av
innehar et "bør", som utkastet

kan ha andre retningslinjer

på dette feltet.

gjør, åpner man
Dette har vært

7
Høringsutkastet

foreslår at det skal være en maksimaltid
støtter

år. Forskningsdirektøren

for et forskerutdanningsløp

i dette forslaget,

intensjonen

bør være presis, samtidig som den bør ta høyde for behovet til kandidater
dobbelkompetanseordningen.

I forslaget

nedenfor

på åtte

men vil peke på at paragrafen
i

er ny tekst kursivert.

Ph.d.-utdanningen er normert til tre (3) års fulltidsstudier. Det er ikke anledning til å
planlegge gjennomføring av ph.d.-utdanningen med en progresjon som gir lengre
studieløp enn syv (7) år.
Avtaleperioden forlenges ved permisjoner som følger av kandidatens rettigheter som
arbeidstaker, eller gjennom rettigheter gitt gjennom andre finansieringskilder.
Ved finansieringsperiodens og studierettens slutt, må kandidaten søke om å få forlenget
studieretten. I søknaden må det vedlegges en redegjørelse for hva som er gjort/publisert
og hva som gjenstår av doktorgradsarbeidet. Søknaden kan innvilges der fakultetet etter
en samlet vurdering finner at prosjektet vil kunne gjennomføres innen rimelig tid.
må
Bekreftelse fra veileder og grunnenhet om veiledning i forlengelsesperioden
foreligge.
er 8 år fra startdato. Lovfestede
Netto maksimaltid i et forskerutdanningsløp
med
under perioden
doktorgradsprosjektet
utenom
og arbeid
permisjoner
doktorgradsfinansiering medregnes ikke.
Etter at perioden med studierett har utløpt opphører partenes rettigheter og plikter
etter ph.d.-avtalen, slik at ph.d.-kandidaten mister sin rett til veiledning, kursdeltakelse
og tilgang til universitetets infrastruktur. Ph.d.-kandidaten kan likevel søke om å få
levere inn avhandlingen til bedømmelse for ph.d.-graden.
Forskningsdirektøren

særskilte behov og/eller
arbeidsforhold,

funksjonshemminger

tidsrammer

og infrastruktur

Saken legges med dette frem for utvalget
Utvalget sluttet

seg til det fremlagte

møtet, og ber om at det fremsendes
Universitetsstyret.

03.05.2013

/ YNBR

bør slå fast at kandidater

mener at forskriften

med dokumenterte

må få rett til tilrettelegging/tilpassing

av

ved opptak.
med følgende forslag til vedtak:
saksforelegg

med de endringer

som fremkom

til den videre prosess frem til behandling

i

i

