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FAKULTET FOR ARKITEKTUR OG BILLEDKUNST 

 

Ph.d.-studiet er en forskerutdanning for personer som tar sikte på en karriere innen høyere 

utdanning eller forskning. I de senere årene har næringslivet satt stadig større pris på den 

spesialisering som ph.d.-studiet gir. Dette har ført til at en voksende andel av NTNUs ph.d-

kandidater finner jobb i offentlig forvaltning og byggenæringen.  

Ph.d.-studiet er normert til 3 års fulltidsstudier og består av en opplæringsdel og en 

forskningsdel. ph.d.-utdanningen skal:  

- gi opplæring i og erfaring fra vitenskapelig arbeid og metodikk  

- være internasjonalt rettet  

- være en integrert del av en helhetlig forskningsvirksomhet ved hvert fagmiljø  

- gi grunnlag for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, utdanning og forskning.  

En del sentrale punkter er kommentert nedenfor. Når det gjelder regler for studiet for øvrig, 

henvises til reglement som er gjengitt i studiehåndboken.  

Opptakskrav  

For å bli tatt opp til ph.d.-studiet må søkeren ha en mastergrad eller tilsvarende utdanning. I 

samsvar med NTNUs ph.d.-reglement må søkeren ha en veid gjennomsnittskarakter de siste 2 

år (tilsvarende 120 studiepoeng), av mastergradstudiet eller tilsvarende utdanning som er lik 

B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala. Kandidater som ikke tilfredsstiller 

NTNUs generelle krav, må dokumentere en tilfredsstillende teoretisk bakgrunn og eller 

erfaring som sannsynliggjør at kandidaten vil være egnet til en ph.d.- utdanning. 

Fakultetet krever i tillegg en tilfredsstillende plan for opplæringsdelen og forskningen 

utarbeidet i samarbeid med ansatte ved fakultetet. Potensielle søkere må ta kontakt med 

mulige hovedveiledere ved fakultetet før søknaden sendes inn.  

Det er ingen faste søknadsfrister, åpne stillinger vil bli avertert på fakultetets hjemmeside 

samt i media. 

Opplæringsdelen  

NTNU stiller krav om gjennomføring av en opplæringsdel på minst 30 studiepoeng.  

Opplæringsdelen anbefales sammensatt av:  

- AAR 8320 Introduksjonskurs for ph.d.- kandidater (obligatorisk), 7,7 studiepoeng 

- Emne i vitenskapsteori, 7,5 studiepoeng  

- Emne i forskningsmetode, 7,5 studiepoeng  

- Fritt fagemne, 7,5 studiepoeng  
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Les mer om opplæringsdelen i Forskrift for graden Philosophiae Doctor (ph.d.) ved Norges 

teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) (Vedtatt av styret ved NTNU, 3. januar 

2012).  

Videre informasjon om ph.d.-studiet: 

 

- Studiehåndbok 2011-2012 for ph.d.-studiet ved NTNU. 

 

NTNU oppfordrer ph.d.-kandidatene til å gjennomføre deler av studiet i utlandet. Emner tatt 

ved utenlandske institusjoner, som har samarbeidsavtale med NTNU, vil kunne godkjennes 

som del av opplæringsdelen. Dette kan også gjelde for emner ved andre institusjoner. 

Godkjenning skjer etter søknad. 

 

Generelt om ph.d.-studiet. 

 

Studieopplegget vil bli utformet i hvert enkelt tilfelle og må skje i samråd med veileder. De 

emneområder som tilbys framgår av emnebeskrivelsene i studieplanen for ph.d. – studiet, men 

også i ordinære studieplan. I emnekretsen skal emnet AAR8320 Introduksjonskurs for ph.d. 

kandidater (7,5 Sp) inngå. Vi anbefaler at et vitenskapsteoretisk emne inngår i 

opplæringsprogrammet i tillegg til et emne om forskningsmetode i samsvar med ph.d. - 

studiets innhold. Disse emnene kan tas som emne ved andre fakultet ved NTNU, ved 

fakultetet eller ved andre høgere utdanningsinstitusjoner som gir doktorgradsutdanning. 

Det stilles krav om avsluttende eksamen eller annen form for vurdering for alle emner som 

inngår i opplæringsdelen. 

 

Med søknad om opptak til ph.d.-studiet skal det følge en prosjektbeskrivelse for forskningen 

som skal føre frem til avhandlingen. Prosjektbeskrivelsen skal utarbeides av kandidat i 

samråd med veileder(e). Etter ca. 6 måneders studium skal en revidert prosjektbeskrivelse 

leveres til ph.d.-utvalget for godkjenning. Etter ca. ett års studium skal prosjektbeskrivelsen 

redigeres og presenteres som ledd i fakultetets veilednings- og formidlingsvirksomhet i en 

åpen ph.d. - høring. 

Faglig fordypning  

Emnesammensetningen fastlegges i hvert enkelt tilfelle etter avtale med kandidaten, og 

tilpasses kandidatens behov for fagstoff i hans/hennes forberedelser og arbeid med 

avhandling. Siktemålet er å gi kandidaten en solid bredde i emnet og en god kontakt med 

emnets teori. Da det kan være vanskelig for arkitekter å finne relevante emner som man ikke 

allerede har vært igjennom i sin ordinære utdannelse, innen Fakultetets tilbud, vil det gjerne 

oppfordres til studier innenfor andre universitetsemner. Disse muligheter må så vel faglig som 

formelt, avklares med ph.d.-utvalget i hvert enkelt tilfelle.  

Avhandlingen – innlevering  

Forskningsdelen fører fram til en vitenskapelig avhandling, som på slutten av studiet må 

forsvares offentlig og godkjennes av en bedømmelseskomité nedsatt av NTNU. Forskningen 

skal være grunnleggende og original innenfor det valgte området og utføres under veiledning 

av en hovedveileder.  

Deler av avhandlingen skal normalt publiseres i internasjonale tidsskrift eller på konferanser. 

NTNU legger stadig større vekt på publisering i sin strategi.  
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Finansiering av ph.d.-studiet  

Stipendier gis fra NTNU, Forskningsrådet og industrien. Fakultetet og instituttene kan gi 

ytterligere opplysninger om finansiering av ph.d. - studiet  


