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FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG 

TEKNOLOGILEDELSE (SVT) 
 

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse har administrativt ansvar for tolv ph.d.-

program. Søknadsskjema for opptak i et program kan skrives ut fra NTNU sin hjemmeside 

under skjemabank: http://www.ntnu.no/studier/skjemabank 

 

Fakultetet tilbyr ph.d.-program i følgende fag: 

 

 Geografi 

 Helsevitenskap (tverrfaglig program med DMF) 

 Industriell økonomi og teknologiledelse 

 Pedagogikk 

 Profesjonsforskning med innretning mot lærerutdanning og skole 

 Psykologi  

 Samfunnsøkonomi 

 Sosialantropologi 

 Sosialt arbeid 

 Sosiologi 

 Statsvitenskap 

 Tverrfaglig barneforskning 

 Program description for the joint PhD in Behaviour and Health 

 

 

Spesielt viktig informasjon: 

 

- Fakultetet behandler søknader om opptak til ph.d.-studiet fortløpende.  

- Søknad om opptak utformes sammen med veileder. Den skal redegjøre for din faglige 

plan, finansiering og fremdriftsplan. Veileder og institutt skal gi sin uttalelse til 

søknaden før den sendes fakultetet til behandling. 

- I tråd med forskriftens krav om ”sterk faglig bakgrunn” kreves at søker kan 

dokumentere nødvendig teoretisk basiskompetanse fra sitt tidligere studium.    

Søkeren skal ha en sterk faglig bakgrunn fra sitt tidligere studium, og 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.  

- Arbeidsbelastningen i studiet er normert til 3 årsverk.I tillegg kan det i noen tilfeller 

være aktuelt med 1 årsverk med pliktarbeid ved instituttet, slik at samlet studietid blir 

4 år. Arbeidsoppgavene fordeles over fireårsperioden etter avtale med instituttet ved 

tilsetting som stipendiat. 

       

Kontaktpersoner: 

 

Den primære kontaktpersonen er en faglærer som dekker fagfeltet du har interesse av. 

På fakultetet får du generell informasjon av følgende personer: 

Førstekonsulent Siw Berg, tlf. 73 59 66 10, e-post: siw.berg@svt.ntnu.no 

Førstekonsulent Siri Schive Hjelde, tlf. 73 59 82 35, e-post: siri.schive.hjelde@svt.ntnu.no 

Førstekonsulent Siri Garnes Kristiansen, tlf. 73 59 19 03, e-post: siri.kristiansen@svt.ntnu.no 

mailto:siw.berg@svt.ntnu.no
mailto:siri.schive.hjelde@svt.ntnu.no
mailto:siri.kristiansen@svt.ntnu.no
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STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMENE VED FAKULTET FOR 

SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE, STUDIEÅRET 2013/2014 

 

Studieplanen er hjemlet i Forskrift for graden philosophiaedoctor (ph.d) ved Norges teknisk-

naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av styret ved NTNU 23. januar 

2012,http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20120123-0206.html.  

Studieplanen, for studieåret 2013/2014, ble godkjent av Dekanus ved Fakultet for 

samfunnsvitenskap og teknologiledelse på fullmakt 12.02.13. 

 

For spesifikke krav og bestemmelser, se det enkelte ph.d.-program 

Prosedyrer og administrative retningslinjer ved SVT-fakultetet er lagt ut på fakultetets 

nettsider for ph.d.-utdanningen, http://www.ntnu.no/svt/studier/phd-utdanning.  

 

 

BESKRIVELSE, (jf. § 2 i forskriften) 

Ph.d.-studiet er normert til 180 studiepoeng (3 år). Det endelige opplegget for ph.d.-

utdanningen utformes i samråd mellom kandidat, veileder og institutt/enhet avhengig av 

fagområde for avhandlingen og kandidatens individuelle behov og ønsker. 

 

 

PH.D.-PROGRAM 

Doktorgradsutdanningen ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse dekker et 

bredt spekter av forskjellige fagområder.  

 Geografi 

 Helsevitenskap 

 Industriell økonomi og teknologiledelse 

 Pedagogikk 

 Profesjonsforskning med innretning mot lærerutdanning og skole 

 Psykologi 

 Samfunnsøkonomi 

 Sosialantropologi 

 Sosialtarbeid 

 Sosiologi 

 Statsvitenskap 

 Tverrfaglig barneforskning 

 Behaviour and Health (Fellesgradisamarbeid med The Australian National University) 

 

 

OPPTAK, (jf. § 5 i forskriften) 

Opptakskrav er mastergrad/hovedfag innen fagområdet, eller tilsvarende. Det kreves et veiet 

karaktergjennomsnitt som er lik B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala. Det 

kan også gis opptak ved at man dokumenterer tilsvarende kompetanse på annen måte.  

Søkere med svakere karakterbakgrunn kan tas opp dersom det legges fram dokumentasjon 

som sannsynliggjør at kandidaten vil være særskilt egnet til en ph.d.-utdanning. I særlige 

tilfeller kan søkere med annen bakgrunn tas opp til ph.d.-programmet. Søkere kan da pålegges 

å ta særskilte kurs/ kvalifiseringsemner som vilkår for opptak.  

 

 

 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20120123-0206.html
http://www.ntnu.no/svt/studier/phd-utdanning
http://www.ntnu.no/studier/phgeog
http://www.ntnu.no/studier/phgeog
http://www.ntnu.no/studier/phhls
http://www.ntnu.no/studier/phhls
http://www.ntnu.no/studier/phiot
http://www.ntnu.no/studier/phiot
http://www.ntnu.no/studier/phped
http://www.ntnu.no/studier/phprolus
http://www.ntnu.no/studier/phpsy
http://www.ntnu.no/studier/phsok
http://www.ntnu.no/studier/phsant
http://www.ntnu.no/studier/phsarb
http://www.ntnu.no/studier/phsarb
http://www.ntnu.no/studier/phsos
http://www.ntnu.no/studier/phsos
http://www.ntnu.no/studier/phpol
http://www.ntnu.no/studier/phpol
http://www.ntnu.no/studier/phbarn
http://www.ntnu.no/studier/phbarn
http://www.ntnu.edu/studies/phbehav
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Krav til søknaden 

Søknaden skal skrives på eget skjema som kan hentes på fakultetets nettside eller fås ved 

henvendelse til SVT-fakultetet. Krav til søknaden er beskrevet i § 5.2 i forskrift for ph.d. ved 

NTNU og i de enkelte programbeskrivelsene. 

 

Prosjektbeskrivelse,(jf. § 5.2 i forskriften) 

Prosjektbeskrivelsen skal gjøre rede for tema og problemstillinger, fortrinnsvis relatert til 

relevant teori og eksisterende forskning. Videre skal det gjøres rede for metode, praktisk 

gjennomføring, eventuell risiko ved prosjektet og eventuelle forskningsetiske utfordringer. 

Omfanget av prosjektbeskrivelsen skal normalt være på 5-10 sider. 

 

Finansieringsplan, (jf. § 5.2 i forskriften)  

Søkere må dokumentere at de har full finansiering, dvs. midler til livsopphold samt 

driftsmidler. Det må på søknadstidspunktet dokumenteres finansiering for alle tre (3) år. 

 

Behandling av søknader 

Fakultetet behandler søknader om opptak etter vurdering fra det aktuelle institutt/enhet. 

Normalt vil kandidaten ha sin hovedforankring ved hovedveileders institutt.  

 

 

AVGJØRELSE OM OPPTAK 

Ved opptak av søkere legges det vekt på kvaliteten på prosjektbeskrivelsen, men det tas også 

hensyn til instituttenes kompetanse, faglige satsingsfelt og kapasitet til å gi veiledning. 

Avgjørelse om opptak baseres på en samlet vurdering av søknaden. Opptaket formaliseres i 

form av skriftlig avtale for ph.d.-utdanningen, jf. § 6 i ph.d.-forskriften.  

 

 

VEILEDNING, (jf. §§ 5.2 og 7 i forskriften) 

Arbeidet med doktorgradsavhandlingen er aktiv forskning under veiledning. Veilederes totale 

tidsbruk til doktorgradskandidaten er stipulert til 210 timeverk for perioden. Dette tilsvarer ca. 

70 timeverk pr. år i 3 år. I tillegg til kontakttiden mellom kandidat og veiledere inkluderer 

dette forberedelser, gjennomlesning, etterarbeid osv. Antall timeverk fordeles mellom hoved- 

og medveileder. Det opprettes egen veiledningskontrakt mellom kandidat, veiledere og 

institutt. Gjensidige forventninger, plikter og ansvar presiseres i kontrakten. 

 

 

RESIDENSPLIKT, (jf. § 5.3 i forskriften) 

Plan for oppfylling av residensplikt skal føres opp i søknaden og i avtale om veiledning. 

Hovedhensikten med residensplikt er at kandidaten skal delta aktivt i et forskingsmiljø ved 

eller tilknyttet NTNU. Instituttet kan i visse tilfeller gi dispensasjon fra kravet om 

residensplikt. 

 

 

DELTAKELSE I AKTIVE FORSKNINGSMILJØER, NASJONALT OG 

INTERNASJONALT, (jf. §§ 2 og 5.2 i forskriften) 

Fakultetets enheter har omfattende nettverk og kontakter med både nasjonale og 

internasjonale forskningsmiljøer. Kandidater oppfordres til å delta aktivt i disse miljøene for å 

etablere og dra nytte av kontaktene med anerkjente forskere i inn- og utland. Kandidatene 

forventes normalt å presentere resultater på minst en internasjonal vitenskapelig konferanse, 

som gir mulighet til kontakt med kollegaer i andre land. 
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RAPPORTERING, (jf. § 9 i forskriften) 

Kandidat og hvedveileder skal årlig levere separate fremdriftsrapporter i henhold til ph.d.-

forskriftens § 9. Det rapporteres om eventuelle avvik fra framdriftsplan og hvordan avviket 

påvirker plan for ferdigstilling av doktorgrad. Dersom hovedmål endrer seg i løpet av 

doktorgradsstudiet, rapporteres dette.  

 

 

OPPLÆRINGSDELEN,(jf. § 8 i forskriften) 

Opplæringen skal være til støtte for kandidatens arbeid med avhandlingen, samt bidra til 

nødvendig faglig dybde og bredde. Kandidaten skal videreutvikle et selvstendig og reflektert 

forhold til egen og andres forskning, og forskningens rolle i en større sammenheng. 

Opplæringsdelen er normert til ett semesters fulltids arbeid, dvs. minimum 30 studiepoeng (45 

sp for samfunnsøkonomi). Opplæringsdelen består av tre obligatoriske elementer, 

vitenskapsteori, metode og teori. Kandidatene oppfordres til å ta fakultetets emne SFEL8000 

Vitenskapsteori i samfunnsvitenskap. Opplæringsdelen skal være fullført og godkjent når 

avhandlingen leveres.  

 

Oppbygging og gjennomføring 

Kandidaten skal, i den grad det er mulig, i søknaden sette opp plan for gjennomføring av 

opplæringsdelen, fortrinnsvis i samråd med veileder(e). Eksterne kurs/emner som skal inngå i 

opplæringen må godkjennes av instituttet. Hvis tilgangen på forskerkurs gjør det vanskelig for 

kandidaten, innenfor rimelige tidsrammer, å sette sammen et kursprogram som støtter opp om 

avhandlingsarbeidet, kan individuelt lesepensum godkjennes som del av 

opplæringsprogrammet.  

 

I spesielle tilfeller kan også mastergradskurs godkjennes. Dette kan da ikke samtidig inngå i 

kandidatens mastergrad. Godkjenning av emner som tilhører mastergradsutdanningen gir som 

hovedregel 2/3 studiepoengsuttelling på ph.d.-utdanningen. Slik bruk av mastergradskurs skal 

godkjennes av instituttet etter anbefaling fra veileder. For spesifikke omfangs- eller formkrav 

for opplæringsdelen, se det enkelte ph.d.-programmet. 

 

 

AVHANDLING,(jf. § 10 i forskriften) 

Avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid og bidra til å utvikle ny faglig 

kunnskap. Den kan leveres som ett større samlet arbeid (monografi) eller som en samling av 

flere mindre vitenskapelige arbeider (artikler). 

 

Doktorgradskandidatene skal ved publisering oppgi enheten som adresse dersom ikke annet er 

avtalt på forhånd. 

 

 

AVSLUTNING 

Prosedyrer for innlevering, oppnevning av bedømmelseskomité, komiteens innstilling og 

behandling av avhandling, omarbeiding for bedømmelse, prøveforelesning og disputas samt 

tildeling av ph.d.-grad beskrives på fakultetets nettside, http://www.ntnu.no/svt/studier/phd-

utdanning. 

http://www.ntnu.no/svt/studier/phd-utdanning
http://www.ntnu.no/svt/studier/phd-utdanning
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PH.D.-PROGRAMMET I GEOGRAFI 

 

BESKRIVELSE AV PROGRAMMET (jfr. § 2 i ph.d.-forskriften) 

Ph.d.-programmet i geografi er normert til 180 studiepoeng (3 år). Det endelige opplegget for 

ph.d.-utdanningen utformes i samråd mellom kandidat, veileder og instituttet avhengig av 

fagretning for avhandlingen og kandidatens individuelle behov og ønsker. 

 

Læringsmål for ph.d.-programmet i geografi 

Ph.d.-utdanningen i geografi har som formål å videreutvikle kandidatens kvalifikasjoner for 

arbeid som setter høye krav til vitenskapelig kompetanse. Hoveddelen av utdanningen er et 

selvstendig forskningsarbeid på høyt vitenskapelig nivå. Opplæringsdelen skal være til støtte 

for kandidatens arbeid med doktoravhandlingen, samt bidra til nødvendig faglig dybde og 

bredde, slik at kandidaten videreutvikler et selvstendig og reflektert forhold til egen og andres 

forskning, og forskningens rolle i en større sammenheng. 
 

Kunnskap 

 Er i kunnskapsfronten i geografifaget og behersker fagets vitenskapsteori og metoder 

kan vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser i 

forskning og faglige utviklingsprosjekter   

 Kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder, fortolkninger og 

dokumentasjonsformer innenfor faget   

 

Ferdigheter  

 Kan formulere problemstillinger for, planlegge og gjennomføre forskning og faglig 

utviklingsarbeid  

 Kan drive forskning og faglig utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå  

 Kan håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis i 

geografifaget  

 Kan treffe beslutninger på faglig grunnlag ut fra et komplekst 

dokumentasjonsgrunnlag 

 Kan gi undervisning innenfor fagområde med utgangspunkt i egen forskning 

 

Generell kompetanse  

 Kan analysere naturfaglige og/eller samfunnsfaglige problemer fra et romlig 

perspektiv 

 Kan identifisere og forholde seg til relevante og etiske problemstillinger og utøve sitt 

faglige virke med integritet 

 Kan lede avgrensede forskningsprosjekt og delta konstruktivt i mer komplekse 

tverrfaglige forskningsprosjekter. 

 Kan formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og 

internasjonale kanaler. 

 Kan delta i debatter innenfor fagområdet i internasjonale fora 

 

 
OPPTAK(jfr. § 5 i ph.d.-forskriften) 

Hovedkravet for opptak er mastergrad/hovedfag i geografi, M.Phil. in Development Studies 

eller tilsvarende utdanning som fakultetet har godkjent som grunnlag for opptak til ph.d.-

programmet i geografi. Det kreves at gjennomsnittskarakter fra masterstudiet eller tilsvarende 

utdanning er B eller bedre. Søkere med svakere karakterbakgrunn kan tas opp dersom det 
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legges fram dokumentasjon som sannsynliggjør at kandidaten vil være egnet til en ph.d.-

utdanning. I særskilte tilfeller kan søkere med annen bakgrunn enn mastergrad eller 

tilsvarende i geografi bli tatt opp. Søkerne kan da pålegges å ta særskilte 

kurs/kvalifiseringsemner som vilkår for opptak.  

 

Søkere må dokumentere at de har full finansiering, dvs. midler til livsopphold samt 

driftsmidler. Driftsmidlene må tilsvare Norge forskningsråds satser, pt. 43 000 pr. år.  

 

Geografisk institutt vurderer søknader om opptak til ph.d. programmet, fortløpende. 

 

PROSJEKTBESKRIVELSE(jfr. § 5.2 i ph.d.-forskriften) 

Prosjektbeskrivelsen skal gjøre rede for tema, problemstillinger samt valg av teori og metode.  

Prosjektbeskrivelsen skal normalt være på 8-10 sider. 

 

 
FAGLIG FORMIDLING(jfr. § 5.2 i ph.d.-forskriften) 

Alle kandidater skal presentere sitt ph.d.-arbeid på fagkonferanser, på forskerkurs og i 

instituttets forskningsseminar.  

 

OPPLÆRINGSDELEN(jfr. § 8 i ph.d.-forskriften) 

Oppbygging og gjennomføring 

Kandidaten skal i søknaden i sette opp plan for gjennomføring av opplæringsdelen i samråd 

med veileder(e). Det anbefales å fullføre opplæringen tidlig i studiet. Kandidaten skal selv 

melde seg til vurdering i emner innen oppsatte frister. For å bestå et ph.d.-emne kreves et nivå 

som tilsvarer karakteren B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala. For 

prosedyrer for oppmelding til emner og godkjenning av eksterne kurs/emner, se fakultetets 

nettsider.  

 

Opplæringsdelen skal til sammen omfatte minst 30 studiepoeng. Søknad om endringer i 

godkjent plan for opplæring avgjøres av instituttet etter anbefaling fra veileder. 

 

Opplæringsdelen omfatter 3 elementer:  

 

 Vitenskapsteori 10 studiepoeng 

 Metode 5-10 studiepoeng 

 Teori/substans minimum 10-15 studiepoeng. 
 

Geografisk institutt arrangerer hvert år et forskningsseminar (GEOG8000- 

TheoreticalPerspectives in Geography) som ph.d.-studentene oppfordres til å delta på. Etter 

søknad kan man erstatte dette med annet kurs av samme omfang, som tar opp sentrale 

geografiske problemstillinger.  

Instituttet samarbeider med andre norske og nordiske institutt om å arrangere nasjonale og 

nordiske forskerkurs i geografi. Kurs som arrangeres av andre fag eller som er tverrfaglige, 

godkjennes i den grad de er relevante for kandidatens arbeid. Uttelling i studiepoeng for det 

enkelte kurs fastsettes ut fra kursets lengde og omfang av kandidatens bidrag, fortrinnsvis av 

den institusjonen som arrangerer kurset. Fakultetet godkjenner den enkelte kandidats 

opplæringsplan etter anbefaling fra veileder og institutt.  
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Emner som skal/kan inngå i ph.d.-oppæringen: 

Kode Tittel Sp Semester  

SFEL8000 Vitenskapsteori i samfunnsvitenskap 10 H/V 
 

Vitenskapsteori i samfunnsvitenskap 
 

10 H/V** 

GEOG 8000 Forskningsseminar/Theoretical 

Perspectives in Geography 

10 V* 

GEOG8523 GIS Data Capture and Mapping II 10 V* 

Anbefalte emner 

 Nasjonale forskerkurs 10 -15 V/H 

 Internasjonale forskerkurs 10- 15 ”      ” 

*Emnene arrangeres under forutsetning av at det melder seg minimum 3 deltagere. Ved færre 

deltagere vil ansvarlig faglærer avgjøre om emnene i stedet skal arrangeres som lesekurs. 

Individuelt lesepensum kan etter søknad godkjennes som del av opplæringsprogrammet. 

Evaluering skjer ved skriftlige arbeider.  

 
AVHANDLING(jfr. § 10 i ph.d.-forskriften) 

Krav til avhandling og regler for bedømmelse er gitt i forskrift for ph.d.-graden ved NTNU. 

Dersom avhandlingen består av flere mindre arbeid (normalt 3-5 artikler/bokkapitler), må 

kandidaten være ene- eller førsteforfatter på minst halvparten av dem. 

*Emnene arrangeres under forutsetning av at det melder seg minimum 3 deltagere. Ved færre 

deltagere vil ansvarlig faglærer avgjøre om emnene i stedet skal arrangeres som lesekurs. 

**For vitenskapsteorikurs vises det til SVT fakultetets øvrige informasjon. Andre tilsvarende 

kurs kan godkjennes etter søknad. 
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PH.D.-PROGRAMMET I HELSEVITENSKAP 
 

Fagområder 
Som bifakultært program omfatter doktorgradsutdanningen i helsevitenskap et bredt spekter 

av forskjellige fagområder. Felles for disse fagområdene er fokus på menneskets helse, både 

på det samfunnsmessige, mellom-menneskelige og individuelle plan. Tre parter bidrar til 

ph.d.-programmet: Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap og Institutt for 

bevegelsesvitenskap ved SVT-fakultetet, og Det medisinske fakultetet. 

 

Fakultære prosedyrer og administrative retningslinjer ved SVT finnes på fakultetets nettsider 

for ph.d.-utdanningen, http://www.ntnu.no/svt/studier/phd-utdanning.  

For DMF på: http://www.ntnu.no/dmf/phd. 

 

Læringsmål for ph.d.-programmet i helsevitenskap 
Etter å ha fullført en ph.d.-grad i helsevitenskap 

 er kandidaten i kunnskapsfronten i sitt fagområde 

 kan kandidaten bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metodefortolkning og 

dokumentasjon innen fagområdet 

 har kandidaten kunnskap og ferdigheter i selvstendig å formulere forskningsspørsmål 

samt planlegge, og gjennomføre egne studier 

 har kandidaten kunnskap og ferdigheter i å analysere, tolke og kritisk vurdere egne og 

andres studier samt plassere disse i en større sammenheng 

 har kandidaten ferdigheter i å formidle forskningsresultater muntlig og skriftlig 

gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler 

 har kandidaten forståelse for og kunnskap om etiske rammer og lovverk relatert til 

forskning innenfor fagområdet 

 

OPPTAK, (jf. § 5 i forskriften) 

Opptakskrav er mastergrad/hovedfag innen helsevitenskap, medisin, bevegelsesvitenskap, 

samfunnsvitenskap, eller tilsvarende.  

Søknaden 
Ph.d.-planen, herunder prosjektbeskrivelsen, skal fortrinnsvis utarbeides i samråd med hoved-

veileder. Søknaden sendes instituttet hvor kandidaten og veilederen har sin faglige 

tilknytning. Deretter behandles søknaden av Programkomiteen. Prosedyrer for opptak er 

beskrevet på fakultetenes nettsider: 

SVT: http://www.ntnu.no/svt/studier/phd-utdanning 

DMF: http://www.ntnu.no/dmf/phd.  

 

 

FAGLIG FORMIDLING, (jf. § 5.2 i ph.d.-forskriften) 

Utover publisering av ph.d.-prosjektet, kreves det at kandidaten formidler fra prosjektet i form 

av presentasjoner på nasjonale eller internasjonale vitenskapelige konferanser. En skriftlig 

versjon av ”paperet/posteret”, normalt på engelsk, tjener som dokumentasjon og grunnlag for 

godkjenning. Godkjenning gjøres av enheten (instituttet) etter anbefaling fra veileder.  

 

http://www.ntnu.no/svt/studier/phd-utdanning
http://www.ntnu.no/dmf/phd
http://www.ntnu.no/svt/studier/phd-utdanning
http://www.ntnu.no/dmf/phd
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OPPLÆRINGSDELEN, (jf. § 8 i ph.d.-forskriften) 

Oppbygging og gjennomføring 
I opplæringsdelen skal det være en vitenskapsteoretisk del på minimum 7,5 studiepoeng. Ved 

SVT tilbys emnet SFEL8000 Vitenskapsteori i samfunnsvitenskap og ved DMF emnene 

SMED8004 Medisinsk forskning i teori og praksis og SMED8005 Forskningsformidling. 

Studentene står fritt til å velge mellom disse emnene, men tilsvarende emner ved NTNU eller 

ved andre universitet kan også velges. I tillegg til å velge blant emnene som er listet opp 

under, kan kandidaten i sin opplæringsdel velge å inkludere andre doktorgradsemner som 

tilbys ved NTNU og øvrige nasjonale og internasjonale universitet. Emnene må være 

faglig/metodisk relevant for kandidatens forskningsprosjekt.  

I noen tilfeller kan det være aktuelt å gjøre godkjenning av eksterne kurs betinget av at visse 

tilleggskrav imøtekommes, for eksempel at det skrives essay tilknyttet kurs/emner der 

skriving av essay ikke skjer innen rammen av selve kurset. I slike tilfeller leveres essayet 

instituttet, og det bedømmes av veileder.  

 

Fullstendig oversikt over alle emner som tilbys av ph.d.-programmet i helsevitenskap: 

Kode Tittel Sp Semester 

BEV8003* Signalanalyse med Matlab i bevegelsesvitenskap 5 V 

BEV8005 ** Avansertemåleteknikkeribevegelsesvitenskap 5 V 

BEV8006 Forskningibevegelsesvitenskap 5 H→V/ 

V→H 

HLS8008 Forskningomhelsefremming 5 H 

HLS8014 Aktueltemne 5 H/V 

HLS8018 Velferdsstatens barn 5 V 

HLS8022*** Individueltlesepensum 5 H/V 

KLMED8004 Medisinskstatistikk, del I 7,5 H 

KLMED8005 Medisinskstatistikk, del II 7,5 V 

SARB8008 Etnisitetogmangfold 5 H 

SARB8010 Sosialeksklusjon 5 V 

SARB8016 Aktueltemne 5 H 

SARB8019 Brukermedvirkning i ulike former og ulike kontekster 5 H 

SMED8002 Epidemiologi II 7,5 H 

SMED8004 Medisinsk forskning i teori og praksis 5 H/V 

SMED8005 Forskningsformidling 3 V 

*     Emnet er normalt forbeholdt kandidater tatt opp på ph.d.-programmet i helsevitenskap. 

**   Emnet undervises dersom et tilstrekkelig antall studenter er påmeldt og Institutt for  

       bevegelsesvitenskap har undervisningskapasitet 

*** Emnet er forbeholdt kandidater tatt opp på ph.d.-programmet i helsevitenskap.  

       Ansvarlig institutt er hvor kandidatens veileder har sin tilknytning. 
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Vær oppmerksom på at følgende ph.d.-emner overlapper med andre emner: 
BEV8005: BEV8002, 5 sp 

KLMED8004: HLS3550, 7,5 sp, KLH3004, 7,5 sp, KLH3100, 5 sp, ST3000, 5 sp og ST3001, 

5 sp 

KLMED8005: ST2303, 3,5 sp og ST3000, 2,5 sp 

SMED8004: SMED8000, 5 sp, PALC8001, 2 sp og MEDT8001, 1 sp 

SMED8005: SMED8000, 3 sp og PALC8001, 1,5 sp 

 

Opplæringsdelen ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap 
Normalt tas substansemnet ved instituttet. Dette vil sikre kontakt med instituttet og øvrige 

ph.d.-kandidater. De resterende studiepoengene velges ut fra den enkeltes behov og etter 

avtale med veileder. Vær oppmerksom på at opplæringsdelen består av 30 sp og har 3 

elementer: 

 Vitenskapsteori, minimum 7,5 studiepoeng 

 Metodiske emner, minimum 7,5 studiepoeng  

 Teoretiske/substansielle emner, minimum 7,5 studiepoeng 

Opplæringsdelen ved Institutt for bevegelsesvitenskap 
Vær oppmerksom på at opplæringsdelen består av 30 sp og har 3 elementer: 

 Vitenskapsteori, minimum 7,5 studiepoeng  

 Metodiske emner, minimum 7,5 studiepoeng  

 Teoretiske/substansielle emner, minimum 7,5 studiepoeng 

 

Opplæringsdelen ved Det medisinske fakultet 
Vær oppmerksom på at opplæringsdelen består av 30 sp. Det er obligatorisk å gjennomføre et 

vitenskapsteoretisk emne (minimum 7,5 sp), enten begge emnene SMED8004 og SMED8005 

eller emnet SFEL8000. For kandidater som tidligere har gjennomført grunnleggende 

vitenskapsteori, vil SFEL8000 for mange være mest hensiktsmessig. For utvidet og oppdatert 

informasjon om DMFs emner henvises til: http://www.ntnu.no/dmf/phd.  

 

 

AVHANDLING, (jf. § 10 i ph.d.-forskriften) 

Krav til avhandling og regler for bedømmelse er gitt i forskrift for ph.d.-graden ved NTNU. 

Avhandlingen kan leveres som ett større samlet arbeid (monografi) eller som en samling av 

artikler. Dersom den består av en samling av artikler, bør det normalt være 3-4 arbeider, i 

tillegg til sammenskrivning (kappe). Her gis kandidaten anledning til å beskrive hvordan han 

eller hun ser på helheten i avhandlingen. Kappen omhandler vanligvis hvordan avhandlingen 

plasserer seg inn i et bredere teoretisk felt, samt hvordan avhandlingen gir svar på 

forskningsspørsmål innenfor dette feltet. Kappen er vanligvis en innledning, en teoretisk basis 

for alle arbeidene som inngår, en summering av problemstillingene for artiklene. En oversikt 

over metodebruken, en summering av hovedresultatene og en diskusjon av de viktigste 

funnene og hvordan disse forstås empirisk og teoretisk.  

 

Artiklene kan legges inne i kappen eller bak. Nøyaktig antall artikler er avhengig av kvalitet 

og omfang og skal avklares med veileder. Artiklene kan ha form av artikler i vitenskapelige 

refereebaserte tidsskrift eller kapitler i antologier. Det forutsettes at minst halvparten av 

http://www.ntnu.no/dmf/phd
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artiklene skal være publisert eller antatt for publisering ved innlevering av avhandlingen. Alle 

artikler skal ha en kvalitet som tilsvarer det en regner som publiserbart i vitenskapelige 

refereebaserte tidsskrift. Kandidaten skal være ene-/førsteforfatter på minst 2 artikler. I 

særskilte tilfeller kan det gjøres unntak fra retningslinjene over. Dette må avklares med 

veileder.  

 

 

AVSLUTNING, (jf. §§ 12-22 i ph.d.-forskriften) 

Prosedyrer for innlevering, oppnevning av bedømmelseskomité, komiteens innstilling og be-

handling av avhandling, omarbeiding for bedømmelse, prøveforelesning og disputas samt 

tildeling av ph.d.-grad beskrives på fakultetenes nettsider:  

SVT: http://www.ntnu.no/svt/studier/phd-utdanning 

DMF: http://www.ntnu.no/dmf/phd. 

 

http://www.ntnu.no/svt/studier/phd-utdanning
http://www.ntnu.no/dmf/phd
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PH.D.-PROGRAMMET I INDUSTRIELL ØKONOMI OG 

TEKNOLOGILEDELSE 

Læringsmål for ph.d.-programmet i industriell økonomi og teknologiledelse 

Visjon og mål 

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse legger stor vekt på å tilby et førsteklasses 

ph.d.-program som forbereder kandidatene for karrierer innen forskning og undervisning ved 

ledende utdanningsinstitusjoner og for karrierer som krever høy kompetanse og analytiske 

evner. Programmet er utformet for å utdanne studenter innen ledelse, økonomi og HMS-fag 

for forskning og for å forbedre private og offentlige beslutninger som involverer alle deler av 

virksomheten, med vekt på grensesnittet mellom instituttets fagområder og teknologi. 

 

Kunnskap 

Kandidaten skal være i kunnskapsfronten innenfor sitt fagområde, beherske fagområdets 

metoder og kjenne til relevante vitenskapsteoretiske spørsmål. Kandidaten skal kunne vurdere 

hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser i forskning og faglige 

utviklingsprosjekter. 

 

Ferdigheter 

Kandidaten skal kunne formulere problemstillinger for, planlegge og gjennomføre forskning 

og faglig utviklingsarbeid. Kandidaten skal kunne drive forskning og faglig utviklingsarbeid 

innen et spesialfelt på høyt internasjonalt nivå. Kandidaten skal kunne håndtere komplekse 

faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis på fagområdet. Kandidaten skal 

kunne bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier og metoder innenfor fagområdet. 

 

Generell kompetanse 

Kandidaten skal kunne identifisere nye relevante etiske problemstillinger og utøve sin 

forskning med faglig integritet. Kandidaten skal kunne styre komplekse (tverrfaglige) 

arbeidsoppgaver. Kandidaten skal kunne formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom 

anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler. Kandidaten skal kunne delta i debatter 

innenfor fagområdet i internasjonale fora. Kandidaten skal kunne vurdere behov for og ta 

initiativ til innovasjon. 

Doktorgradsutdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og for annet arbeid i 

samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt. Studiet skal gi kandidaten 

kompetanse til å gjennomføre selvstendig forskning innen et spesialfelt og foreta faglig 

formidling, inkludert internasjonal vitenskapelig publisering. Den faglige kvalitet på 

avhandlingen skal være på godt internasjonalt nivå. 

Kandidaten skal få en videregående opplæring i teori og metode som gir faglig dybde og 

bredde i eget fag, samtidig som faget settes inn i en større ramme. Gjennom studiet skal 

kandidaten få trening i formidling av eget arbeid. 

Fagområder innen ph.d. i industriell økonomi og teknologiledelse: 

• Strategi og ledelse 

• Organisasjon og ledelse 
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• Foretaksøkonomi 

• Operasjonsanalyse 

• Helse, miljø og sikkerhet 

Innen hvert av fagområdene vil det være flere temaområder hvor instituttets vitenskapelig 

ansatte er kvalifisert til å veilede doktorgradskandidater. Det følgende er eksempler på 

temaområder hvor instituttets ansatte i dag veileder: 

• Strategi og ledelse: Entreprenørskap og innovasjon, logistikk og innkjøpsledelse, 

markedsføring og internasjonalisering, prosjektledelse. 

• Organisasjon og ledelse: Organisasjonsteori, organisasjonsutvikling, produksjonsledelse, 

kunnskapsledelse, personalledelse og forvaltning av menneskelige ressurser. 

• Foretaksøkonomi: Investeringsanalyse, finans, industriell økonomi, økonomistyring og 

regnskap, spillteori. 

• Operasjonsanalyse: Optimering innen produksjon, transport og logistikk, risikostyring og 

optimering under usikkerhet.  

• Helse, miljø og sikkerhet: HMS-ledelse, sikkerhetsmetodikk, miljøledelse (ytre miljø), 

yrkeshygiene, ergonomi, arbeidsfysiologi. 

 

Forskerskoler 

Norwegian Research School in Innovation (NORSI): Den nasjonale forskerskolen for 

innovasjon er rettet inn mot å gi en ph.d.-grad innenfor innovasjon. Forskerskolen NORSI er 

én skole med to hovedretninger, ett program ved NTNU og ett ved Handelshøyskolen BI. 

Totalt er ti institusjoner med på å lage kursprogrammene. I tillegg er det tilknyttet fagpersoner 

og forelesere fra velrenommerte internasjonale skoler og universiteter. Forskerskolen NORSI 

er finansiert med midler fra Norges forskningsråd. Mer informasjon finnes på forskerskolens 

hjemmeside: http://www.ntnu.edu/innovation/ 

 

Nasjonal forskerskole i bedriftsøkonomi (NFB):Dette er et faglig samarbeid mellom 

deltakende institusjoner, for å øke kvaliteten på ph.d.-utdanningen innen bedriftsøkonomiske 

fag. De aller fleste norske universitets- og høyskolemiljø innen bedriftsøkonomi deltar. Det 

tilbys ph.d.-kurs, kollokvier og seminarer, samt egen årlig konferanse. Oversikt over kurs, 

innmelding (for ph.d.-studenter) og aktiviteter blir løpende oppdatert på www.nhh.no/nfb.  

Følgende fagområder dekkes: 

- Samfunnsøkonomi 

- Regnskap 

- Finans 

- Operasjonsanalyse 

- Markedsføring og forretningsutvikling 

- Strategi og ledelse 

 

OPPTAK (jf. § 5 i ph.d.-forskriften) 

Søkere skal ha forkunnskaper tilsvarende siv.ing.-eksamen (master i teknologi) fra Institutt 

for industriell økonomi og teknologiledelse innen fagområdet hvor avhandlingen skal 

avlegges. 

For søkere som ikke har siv.ing.-eksamen (master i teknologi) fra Institutt for industriell 

økonomi og teknologiledelse, vil det foretas en individuell vurdering av behov for tilleggsfag 

i forhold til det faglige innholdet i doktorgradsstudiet. 

http://www.ntnu.edu/innovation/
http://www.nhh.no/nfb
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Ph.d.-planen, herunder prosjektbeskrivelsen i søknaden, skal skrives i samråd med 

hovedveileder. Hovedveileder må være ansatt ved Institutt for industriell økonomi og 

teknologiledelse. 

Søknadsfrister 

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse behandler ph.d.-søknader fortløpende. 

PROSJEKTBESKRIVELSE (jf. § 5.2 i ph.d.-forskriften) 

Formelle krav: 

 

1. Prosjektplanen skrives fortrinnsvis på engelsk. Norsk og skandinaviske språk aksepteres. 

2. Prosjektplanen skal være på maksimum 10 sider (enkel linjeavstand), pluss forside, 

innholdsfortegnelse, sammendrag og referanser.  

3. Erklæring fra hovedveileder vedrørende gjennomføring av avhandlingen, inklusive planer 

for publisering av resultater i internasjonale vitenskapelige publiseringskanaler 

(etterfølgende publisering ved monografier) skal utgjøre prosjektbeskrivelsens side 2 (se 

nedenfor). Dette punktet gjelder også for endelig prosjektbeskrivelse når opptak skjer på 

grunnlag av foreløpig prosjektbeskrivelse. 

 

Utformingavinnhold: 

 

1. Side 1: Prosjekttittel, navn og kontaktinformasjon. 

 

2. Side 2: Erklæringfrahovedveileder. 

Tekstforslag: 

(Hovedveileder) anser at prosjektplanen er vitenskapelig holdbar og realistisk 

med hensyn til framdrift og resultater.  

(Hovedveileder) vil bidra til at publisering i internasjonale vitenskapelige 

publiseringskanaler gjennomføres og anser at veileder og kandidat sammen har 

et selvstendig ansvar for at slik publisering gjennomføres.  

(Dato + sign. hovedveileder) 

 

3. Sammendrag/abstract på eget ark. 

4. Innholdsfortegnelse. 

5. Innledning (ca. 1 side). Presentasjon av problemstilling med definisjon/presisering av 

sentrale begreper.  

6. Overordnet gjennomgang av relevant litteratur som belyser problemstillingen. Tentativ 

oppstilling av forskningsspørsmål og/eller hypoteser (inntil 5 sider). 

7. Diskutere vitenskapelige tilnærminger og overveie metodisk forankring. 

Angikonkretemetodetilgangerogoverveieforskningsdesign (inntil 4 sider). 

8. Spesifisere avhandlingstype (monografi eller artikkelsamling). 

A. Ved artikkelsamling: Konkretisere innholdet av artikler som skal inngå. Dette 

innebærer at sannsynlige eller mulige problemstillinger som egner seg for bearbeiding til 

vitenskapelige artikler defineres. Publikasjonssted, tentative titler, samt sannsynlig 

materiale og metode beskrives.  

B. Ved monografi: Angi temaer som planlegges utviklet til vitenskapelige artikler. 

Tentative titler med en kort beskrivelse av innhold oppgis. (Problemstilling og metode for 

artikler kan senere endres hvis dette blir naturlig ut fra utviklingen av prosjektet.) 

9. Framdriftsplan med milepæler, angitt tilstrekkelig konkret til at de kan anvendes til å 

påvise avvik. 
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10. Budsjettogfinansieringsplan. 

11. Vurdere eventuell helserisiko ved forskningsarbeidet knyttet til kandidatens 

personsikkerhet, der dette er aktuelt. 

Søknad om opptak til doktorgradsstudiet kan baseres på en prosjektskisse. Fullstendig 

prosjektbeskrivelse må da foreligge innen 6 måneder etter opptak. Det er viktig at de 

vesentlige temaer/problemstillinger avklares tidlig i studieperioden. Slike temaer (f.eks. 

problemstillinger som undersøkes i de enkelte vitenskapelige artiklene) må framgå i den 

fullstendige prosjektbeskrivelsen. 

 

RESIDENSPLIKT (jf. § 5.3 i ph.d.-forskriften)  

Som hovedregel gjennomføres doktorgraden ved Institutt for industriell økonomi og 

teknologiledelse, slik at kandidaten og instituttets ansatte i størst mulig grad gjensidig bidrar 

til instituttets vitenskapelige miljø. Residensplikten er 1 år. Det foretas en individuell 

vurdering av residensplikten for hver enkelt søknad.  

 

DELTAKELSE I AKTIVE FORSKNINGSMILJØER, NASJONALT OG 

INTERNASJONALT (jf. §§ 2 og 5.2 i ph.d.-forskriften) 

Flere av instituttets doktorgradsstipendiater er finansiert gjennom prosjekter med 

internasjonalt samarbeid. Det forventes at kandidatendeltar i slike samarbeidskonstellasjoner 

hvor det inngår opphold i utlandet i den grad dette er mulig og ønskelig. 

FAGLIG FORMIDLING (jf. § 5.2 i ph.d.-forskriften) 

Det forventes at hovedresultater i avhandlingen presenteres i internasjonalt vitenskapelig 

publiseringskanal med refereeordning. Dette anses å være et felles ansvar for kandidat og 

veileder. Artikkelpublisering kan eventuelt skje etter ferdigstilling av doktorgraden. 

OPPLÆRINGSDELEN (jf. § 8 i ph.d.-forskriften) 

Oppbygging og gjennomføring  

Kandidaten skal selv melde seg til vurdering innen oppsatte frister. Eksterne kurs/emner som 

skal inngå i opplæringen, må godkjennes av instituttet.  

Opplæringsdelen skal til sammen omfatte minst 30 studiepoeng, hvorav minst 20 studiepoeng 

må tas fra ph.d.-katalogen. Søknad om endringer i godkjent plan for opplæringen avgjøres av 

instituttet etter anbefaling fra hovedveileder. 
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Emner som gis innen programmet og de enkelte fagområder: 

Kode Tittel Sp Semester Undervisesneste gang 

Vitenskapsteori/metodeemner:    

SFEL8000 Vitenskapsteoriisamfunnsvitenskap 10 H/V H-13 

     

Fagområde Strategi og ledelse       

IØ8100 Innovasjon og entreprenørskap 10 H   H-14 * 

Fagområde Organisasjon ogledelse       

IØ8200        Organisasjonsteori, 

teknologiogendring 

20 H  H 13  (Emnet går over 2 

semester) 

IØ8204 Metoder for forskning og 

konsultasjon med vekt på SPGR 

10 H  H-14 * 

FagområdeForetaksøkonomi       

IØ8303       Energimarkeder 10 H  H 13  

FagområdeOperasjonsanalyse       

IØ8400     Matematiskprogrammering 10 V  V14  

IØ8401      Optimering under usikkerhet 10 H H-14 * 

IØ8402       Optimeringimaritim transport                    10 H H-14 * 

Fagområde Helse, miljø og sikkerhet       

IØ8500       Arbeidoghelse 10 H H-14 * 

IØ8501      Metoderinnen HMS-forskning 10 V V-15 ** 

IØ8502      Risikoogsårbarhet 10 H H-14 * 

IØ8503     Miljøogsamfunnsansvar 10 V V-15 ** 

*)   Undervisesikkehøsten 2013 

**) Undervisesikkevåren 2014 

Individuelt lesepensum 
I tillegg til studieplanfestede emner tilbys individuelt lesepensum innen hvert fagområde, 

tilpasset den enkelte kandidats avhandlingsfokus. 

AVHANDLING (jf. § 10 i ph.d.-forskriften) 

Avhandlingen skal ha god internasjonal kvalitet, dvs. kunne bli akseptert ved anerkjente 

europeiske eller nordamerikanske universiteter. 
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PH.D.-PROGRAMMET I PEDAGOGIKK 
 

 

LÆRINGSMÅL FOR PH.D.-PROGRAMMET  

Ph.d.-studiet skal kvalifisere for pedagogisk forskningsvirksomhet og for annet pedagogisk 

arbeid hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt og refleksjon.  

Studiet har et selvstendig forskningsarbeid utformet som en vitenskapelig avhandling som kan 

bestå av artikler på høyt faglig nivå som hovedmål. Det skal også gi innsikt i samfunns- og 

humanvitenskapelig tenkning, pedagogisk vitenskapsteori, i pedagogiske forskningsmetoder 

og pedagogisk teori. Gjennom studiet skal kandidaten få trening i formidling av forskning og 

faglig innsikt. 

 

OPPTAK (jf. § 5 i ph.d.-forskriften) 

Hovedkravet er at man skal ha avlagt cand.polit./mastergrad i pedagogikk. 

 

Krav til søknaden 

Ph.d.-planen, herunder prosjektbeskrivelsen, skal skrives i samråd med en av instituttets 

kvalifiserte personer ved utarbeidelse av søknaden.  

 

 

FAGLIG FORMIDLING (jf. §§ 2 og 5.2 i ph.d.-forskriften) 

Opplæring i formidling kan skje på flere måter, ved å følge et kurs i formidling, ved 

utforming av et paper som presenteres på en konferanse, ved skriving av en artikkel og 

lignende.  

 

 

OPPLÆRINGSDELEN (jf. § 8 i forskriften) 

Formålet med opplæringsdelen er å gi innsikt i teorier og metoder som er til hjelp i arbeidet 

med avhandlingen, og bidra til den generelle opplæring som er nødvendig for kandidatens 

forskning i pedagogikk.  

   

Opplæringsdelen omfatter 3 elementer:  
 

 Forskningsmetode, 10 studiepoeng 

 Vitenskapsteori, 10 studiepoeng 

 Teori/substans 10 studiepoeng 

Kursene i vitenskapsteori, forskningsmetode og i teori/substans kan tas som en kombinasjon 

av flere mindre kurs eller som et mer omfattende kurs på l0 studiepoeng. 

Kursenes dokumentasjon 
Kursene skal dokumenteres i form av frammøte til undervisning som suppleres med bidrag fra 

kandidaten i form av øvinger, essay, populærvitenskapelig eller vitenskapelig artikkel, 

skriftlig versjon av innlegg på konferanse, seminar o.l., rapport fra kurset, forberedt muntlig 

innlegg eller seminarledelse. Mindre kurs kan bestå av individuelt lesepensum som er 

godkjent av instituttet. 
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Ph.d.-kandidater som ønsker det, kan følge flere kurs enn de som kreves for å oppnå 30 

studiepoeng.  

Kursleder/lærer, evt. veileder for forskeropplæringen er ansvarlig for kontroll av 

dokumentasjonskravene.  

Andre opplysninger 
Kursene vil fortrinnsvis bli arrangert som 2 -3 dagers kurs, eventuelt ukekurs. Kandidater som 

er opptatt på ph.d.-studiet har fortrinnsrett.  

Nasjonale forskeropplæringskurs i pedagogikk og kurs ved andre universiteter som er 

beregnet på ph.d.-studiet, godkjennes automatisk. Etter vurdering kan også kurs ved 

utenlandske læresteder godkjennes. Kurs arrangert av andre institusjoner enn 

universitetsinstituttene, kan i samråd med veileder godkjennes som del av 

forskeropplæringen.  

Emner som skal/kan inngå i opplæringen: 

 

Kode 

 

Tittel 

 

Studiepoeng  

 

Semester 

SFEL8000 Vitenskapsteori 10 * 

PED8004 Perspektiver på dannelse 

m/paper 

10    

PED8005 Perspektiver på dannelse 

filosofiske temaer) u/paper 

3,5   

*Se nettsiden til SVT-fakultetet. 

 

Kurs og emner som eventuelt skal erstatte emnene ovenfor, skal godkjennes av instituttet. 

Individuelt lesepensum kan godkjennes som del av opplæringsprogrammet, hvis tilgangen på 

forskerkurs gjør det vanskelig for kandidaten, innenfor rimelige tidsrammer, å sette sammen 

et kursprogram som støtter opp om avhandlingsarbeidet. Evaluering skjer ved skriftlige 

arbeider. 

 

AVHANDLING, (jf. § 10 i ph.d.-forskriften) 

Avhandlingen kan bestå av enten en sammenhengende forskningsrapport eller flere mindre 

arbeider eller en kombinasjon av disse med en klar tematisk sammenheng som påvises og 

drøftes i et eget avsnitt. Før avhandlingen forsvares, skal kandidaten holde en 

prøveforelesning med oppgitt emne.  
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PH.D.-PROGRAMMET I PROFESJONSFORSKNING MED 

INNRETNING MOT LÆRERUTDANNING OG SKOLE 

 

BESKRIVELSE, (jf. § 2 i forskriften) 

Ph.d.-programmet 

- er tverrfaglig innrettet, og kan ha tyngdepunkt i én eller flere basisdisipliner 

- er tematisk rettet mot læreres profesjonsutdanning og profesjonsutøvelse 

- harpraksisperspektivetsomtyngdepunkt 

- skalvidereutviklekandidateneskvalifikasjoner for arbeidsom setter 

høyekravtilvitenskapeligkompetanse, bådei UH-sektorenogiarbeidslivet for øvrig. 

 

FAGOMRÅDER 

Ph.d.-programmetertverrfagligogkan ha sitttyngdepunktiénellerflerebasisdisipliner. 

Detsæregne med programmeter at dettematiskogmetodiskerinnrettet mot 

læreresprofesjonsutdanningogprofesjonsutøvelse, med praksisperspektivetsomtyngdepunkt.  

 

LÆRINGSMÅL FOR PH.D.-PROGRAMMET 

Ph.d.-programmetiprofesjonsforskning med innretning mot lærerutdanningogskoleharsommål 

å videreutviklekandidatenskvalifikasjoner for arbeidsom setter høyekravtilvitenskape-

ligkompetanse. Hoveddelen av utdanningen er et selvstendig forskningsarbeid på høyt viten-

skapelig nivå. Opplæringsdelen skal være til støtte for kandidatens arbeid med doktoravhand-

lingen og bidra til nødvendig faglig dybde og bredde, slik at kandidaten utvikler et selvstendig 

og reflektert forhold til egen og andres forskning, og forskningens rolle i en større sammen-

heng. 

 

Etter gjennomført forskerutdanning skal ph.d.-kandidatene  

Ha kunnskap 

- som er relevant og oppdatert på høyt nivå innenfor sitt forskningsområde, og på høyeste 

nivå innenfor det tema avhandlingen dekker 

- om sentrale teoretiske perspektiver, problemstillinger og metoder, og skal kunne vurdere 

hensiktsmessighet og anvendelse av disse 

- om hvordan forskningsområdet kan videreutvikles – teoretisk og metodisk – med særlig 

vekt på profesjonsutvikling og praksisrelevans i lærerutdanning og skole 

 

- ha ferdighet i å begrunne, beskrive og avgrense forskningsarbeider, formulere problem-

stillinger, foreta metodevalg og gjennomføre et selvstendig, større forskningsarbeid 

- ha analytisk ferdighet i å håndtere komplekse faglige spørsmål  

- ha ferdighet i kritisk å kunne utfordre etablerte sannheter 

- ha ferdighet i faglig nettverksarbeid, også internasjonalt 
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ha generell kompetanse i å 

- identifisere og håndtere forskningsetiske spørsmål innenfor sitt område  

- kunne bidra i gjennomføring av tverrfaglige forskningsoppgaver 

- kunne formidle og kommunisere forskningsresultater i ulike kanaler og overfor 

forskjellige målgrupper, lokalt, nasjonalt og internasjonalt 

- kunne samarbeide med skole og lærerutdanning om kunnskapsutvikling og 

implementering, som konsekvens av eget forskningsarbeid. 

 

 

OPPLÆRINGSDELEN, (jf. § 8 i forskriften) 

Oversikt over emner som tilbys av ph.d.-programmet i profesjonsforskning med 

innretning mot lærerutdanning og skole: 

Kode Tittel Sp Semester 

PLU8012 Kvantitativeanalysemetoderipraksis 5 V 

PLU8013 Vitenskapsteori med innretning mot profesjonsforskning 10 H 

PLU8014 Akademiskskriving 5 4 H/V* 

PLU8016 Etnografiskeog narrative forskningsmetoder 5 V** 

PLU8017 Forskningsformidling 5 4 H/V* 

PLU8018 Profesjonsteori for lærerutdannere 5 4 H/V* 

PLU8020 Demokrati og utdanning u/oppgave 5 H 

PLU8021 Kvalitativeanalysemetoder 1 5 H 

PLU8022 Kvalitativeanalysemetoder 2 5 H 

PLU8023 Fagdidaktikksomforskningsfelt 5 4 H/V* 

*4 semester både høst og vår. 

**PLU8016 vil gå tidligst i 2014. 

 

http://www.ntnu.no/studier/emner/PLU8012/2011
http://www.ntnu.no/studier/emner/PLU8013/2011
http://www.ntnu.no/studier/emner/PLU8014/2011
http://www.ntnu.no/studier/emner/PLU8016/2011
http://www.ntnu.no/studier/emner/PLU8020/2011
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Oppbygging og gjennomføring 

I samråd med veileder(e) skal kandidaten i søknaden sette opp en plan for gjennomføring av 

opplæringsdelen. Det anbefales å fullføre opplæringsdelen tidlig i studiet. Kandidaten skal 

selv melde seg til eksamen/vurdering i emner innen oppsatte tidsfrister.  

 

Fakultetet tilbyr til enhver tid ph.d.-kurs med særlig innretning mot lærerutdanning.  Nærmere 

informasjon om kursene finnes på fakultetets og instituttets nettsider. I tillegg til disse kursene 

oppfordres kandidatene til å gjennomføre ett eller flere eksterne kurs for å tilfredsstille kravet 

om deltakelse i andre forskningsmiljøer, nasjonalt og internasjonalt (se eget punkt om dette 

ovenfor). Det vil for kandidatene være særlig aktuelt å benytte opplæringstilbud fra 

institusjoner tilknyttet den nasjonale forskerskolen for lærerutdanning, NAFOL, som har vært 

operativ fra 2010.  

 

 

 

 

AVHANDLING (jfr. § 10 i ph.d.-forskriften) 

Hvis avhandlingen består av flere mindre arbeider/artikler (normalt 4-5), må kandidaten være 

eneforfatter på minst halvparten av disse. 
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PH.D.-PROGRAMMET I PSYKOLOGI 
 
 
 

BESKRIVELSE  (jf. § 2 i forskriften) 

 

Ph.d.-programmetipsykologiernormerttil180studiepoeng(3år).Detendeligeopplegget 

forph.d.-utdanningenutformesisamrådmellomkandidat,veilederogPsykologiskinstitutt 

avhengig av fagområde for avhandlingen og kandidatens individuelle behov og ønsker. 

 

Læringsmål for ph.d.-programmet i psykologi 
Forskeropplæringen ved Psykologisk institutt skal gi faglig støtte og veiledning for 

kandidatens avhandlingsarbeid og kvalifisere for forskningsvirksomhet eller annet 

arbeid hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt. Studiet skal også gi grunnlag 

for et selvstendig, kritisk og reflektert forhold til egen og andres forskning 

gjennomfordypning i teoretiske og metodiske emner, og gi trening i formidling av 

forskningsresultater i vitenskapelige forum. 

 
Ph.d.-kandidaten skal etter gjennomført forskerutdanning inneha følgende kunnskap, 

ferdigheter og generell kompetanse: 

 
Kunnskap 

- værei kunnskapsfronten innen psykologi og behersker fagets vitenskapsteori 

og metoder 

 

- kan vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og 

prosesser i forskning og faglig utviklingsprosjekter 

 

- kan bidra til utvikling av nykunnskap, nyeteorier,metoder, fortolkninger og 

dokumentasjonsformer innen faget 

 
Ferdigheter 

- kanformulere problemstillinger for, planleggeoggjennomføre forskning og 

faglig utviklingsarbeid 

 

- kan drive forskning og faglig utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå. 

 

- kan håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og 

praksis innen psykologi 

 

- kan treffe beslutninger på fagliggrunnlag ut fra et komplekst 

dokumentasjonsgrunnlag 

 

- kan gi undervisning innen psykologi med utgangspunkt i egen forskning 
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Generell kompetanse 

- kan analysere naturfagligeog/eller samfunnsfaglige problemer fra et 

psykologisk perspektiv 

 

- kan identifisereog forholde seg til relevante og etiske problemstillinger og 

utøve sitt faglige virke med integritet 

 

- kan lede komplekse tverrfagligearbeidsoppgaver og prosjekter 

 

- kan lede avgrensede forskningsprosjekt og delta i mer komplekse tverrfaglige 

forskningsprosjekter 

 

- kan formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale 

og internasjonale kanaler 

 

- kan delta i debatter innenfor fagområdet i internasjonale fora 

 
 
Fagområder 
Psykologisk institutt tilbyr opplæring med det hovedformål å gi innsikt i teorier og 

metoder somer nødvendig for arbeidet med avhandlingen. Psykologisk institutt 

tilbyrbådeemner som er veilederstyrte med individuelt lesepensumsom er knyttet til 

teori eller metode, og emner av mer konkret art som gir fordypning i ulike 

forskningsmetoder, samt to teoretiske fordypningsemner: ”Risikopersepsjon og 

risikokommunikasjon” og ”Humanpsykofysiologi: Høy-tetthetsEEGanalyse”. Emnene 

somersatt opp med individuelt lesepensumvarierer tematisk rundt de samme temaene 

som den enkelte ph.d.-kandidat skriver avhandlingen innenfor. 

 

 

VEILEDNING, (jf. §§ 5.2 og 7 i forskriften) 

 
Kandidat og veileder(e) har et felles ansvar for å påse at bruk av respondenter og 

forsøkspersoner, evt. dyremodeller, samt innsamling, oppbevaring og framstilling av 

data, skjer i samsvar med gjeldende lover og forskningsetiske retningslinjer. Prosedyre 

for oppnevning og skifte av veileder(e) er beskrevet på fakultetets nettsider. 
 
 

FAGLIG FORMIDLING, (jf. § 2 i forskriften)  

 

Det forventes at kandidaten presenterer sin forskning gjennom faglig formidling. Som 

formidling har kandidaten flerevalgmuligheter: 

 Faglig presentasjon på vitenskapelig kongress 

 Populærvitenskapelig formidling 

 
 

OPPLÆRINGSDELEN, (jf. § 8 i forskriften) 

 

Læringsmål for opplæringsdelen 
Opplæringsdelens hovedformål er å gi innsikt i teorier og metoder som er nødvendig 

for arbeidet med avhandlingen, men skal også gi bidrag til den generelle faglige 
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opplæring som er ønskelig for kandidatens senere virke. Den del av 

opplæringsprogrammet som tilbys fra Psykologisk institutt er normert til 20 

studiepoeng. Kandidatene kan da velge mellom fire fordypningsemner (hver på 10 sp) 

innen forskningsmetode, to emner (hver på 10 sp) innen fordypning i psykologisk teori. 

For emnet vitenskapsteori (min. 7,5 sp) vises det til SVT- fakultetets øvrige emner. 

Emnet kan også tas ved andre fakultet eller universitet.  

 

Oppbygging og gjennomføring 

Kandidaten skal i søknaden sette opp plan for gjennomføring av opplæringsdelen i 

samråd med ønsket veileder(e). Det anbefales å fullføre opplæringen tidlig i studiet. 

Kandidaten skal selv melde seg til vurdering i emner innen oppsatte frister. Eksterne 

emner som skal inngå i opplæringen må godkjennes av instituttet. For prosedyrer for 

oppmelding til emner og godkjenning av eksterne emner, se fakultetets nettsider. 
 
Opplæringsdelen er normert til ett semesters fulltidsarbeid, dvs. 30 studiepoeng, og den 

skal være fullført når avhandlingen leveres. Opplæringsdelen har tre elementer: 

 
 Vitenskapsteori, minimum7,5 studiepoeng 

 Metodiske emner, 10 studiepoeng 

 Teoretiske/substansielle emner, 10 studiepoeng 
 
Ph.d.-utdanningen, studieprogram for Psykologi, har somhovedmålsetting å tilbyaktivt 

forskningsarbeid under veiledning, samt gi grundig skolering innen avanserte 

forskningsmetoder og utvalgte teoretiske fordypningsemner. 

 
To emner er satt opp med individuelt lesepensum; ett emne innenfor teoretisk 

opplæring- PSY8000, og ett i forskningsmetode-PSY8001. Emneneåpner for stor grad 

av tilpasning til individuelle problemstillinger. Hvert emne ersatt opp med 10 timer 

veiledning inkl. tid til for og etterarbeid, og skal inneholde følgendemomenter: 

 
 Godkjent oppsett av lesepensum(ca. 400 sider) 

 Fullført veiledning -10 timer for hvert av emnene (teori ogmetode), individuelt    

eller i gruppe med andre somjobber innen samme problemstilling. 

 Kandidaten skal levere etskriftlig arbeide somgjør rede forde problemstillinger 

som er tatt opp mellomveilederog kandidat. Form, omfang og nivå på det skriftlige 

arbeidet er avklart i egne retningslinjer. 

 Kandidaten skal i løpet av utdanningsperioden gi en presentasjon av det skriftlige 

arbeidet i et faglig forum (ph.d.-forum). 

 
Oppmelding til PSY8000 og PSY8001 gjøres via Studentweb, men krever i tillegg at 

den enkelte ph.d. kandidat selv tar kontakt med en aktuell veileder ved Psykologisk 

institutt. Avtale inngås mellomkandidat og veileder på eget skjema som fås ved 

Psykologisk institutt. 

 
Utover dette tilbyr Psykologisk instituttytterligere fire emner for ph.d.-kandidater. Forat 

emnene PSY8002, PSY8003 og PSY8006 skal igangsettes, kreves det et minimum av 

fem påmeldte ph.d.-kandidater. Emnet PSY8005 krever minimum tre påmeldte ph.d.-

kandidater og har et maksantall på ti kandidater. 
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Emnebeskrivelser 

 
PSY8002Risikopersepsjonog risikokommunikasjon 

Emnet har som mål å gi et solid teoretisk fundament for arbeid i 

forskningsfeltet risikopersepsjon og risikokommunikasjon. Forelesninger og 

seminar vil dekke 

utvalgtedeleravemnetshistorikksamttaforsegaktuelllitteratur.Fokuserpå 

psykologiensbidragtilforskningsområdet,menviktigeartiklerogarbeidmed 

bakgrunn fra andre fagfelt vil også være inkludert. 

 

 
PSY8003Multivariatekvantitative forskningsmetoder 

Målsetting for emneteråskolere deltakerne i de mest brukte 

multivariateførstegenerasjons-analyseteknikkene i psykologisk forskning. 

Etter en gjennomgang av data screening prosedyrer og en innføring i 

avansert omgang med manglende verdier vektlegges følgende multivariate 

teknikker: Regresjon (multipel, mediasjon, moderasjon, logistisk), 

Faktoranalyse (prinsipalkomponent, commonfactor), Variansanalyse, 

kovariansanalyse, klyngeanalyse og Chi-

squareautomaticinteractiondetection (CHAID) analyse. 

 

 
PSY8005Humanpsykofysiologi:Høy-tetthetsEEGanalyse 

Høy-tetthets EEG opptak byr ofte på utfordrende analyser utover 

konvensjonell ERP analyse, som vanligvis er basert på et lite antall kanaler 

og fokuserer på å identifisere forskjeller mellombetingelser i visse 

tidsvinduer. Selv omdenne metoden kan brukes på høy-tetthets data, drar 

den ikke fullnytte av den rom/tid-informasjonen somer til stede i 

datamaterialet. En måte å analysere slike elektriskeopptak er basert på 

antagelsen om at EEG signaler kan tolkes somen blanding av aktiviteten 

tilenrekke underliggende kilder i hjernen. Kildeanalysebestår av å 

identifisere ulike kilder i hjernen, der hver kilde er beskrevet i formav et 

varierendeaktivitetsforløp og en jevn distribusjon over hele hodebunnen. 

Med andreord kan en statistisk uavhengig kilde framstå både som et 

tidsmessiguforanderlig hodebunn-overflatekart og et tidsforløp avstyrken i 

det spatiale kartet somet uttrykk for den samlede EEG på det tidspunktet. 

Videre vil en blind (upartisk) separasjon avkilder i formav PCA ogICA bli 

brukt, noe somtillater oss å få frem mer generelle 

struktureravhjerneaktivitet. 

 

 

PSY8006 Introduksjon til Strukturlikningsmodellering (med MPlus) 

Kurset introduserer studentene til strukturlikningsmodellering (også kjent 

som latent variabel modellering). Ved å ta utgangspunkt i den tradisjonelle 

regresjonsanalysen går kurset gjennom grunnleggende analysetilnærminger 

innenfor strukturlikningsmodellering (SEM) domenet. Kurset vil først 

omfatte spesifisering og estimering av standard bekreftende faktormodeller 

og helhetlige SEM-modeller. Kurset vil deretter fortsette med mer avanserte 

SEM-modeller som flergruppe-, høgre ordens bekreftende faktor-, flernivå- 

og vekstmodeller.   
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Videre skal også vitenskapsteori inngå somen obligatorisk del i ph.d.-utdanningen.  

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelsetilbyremnet SFEL 8000 

Vitenskapsteori i samfunnsvitenskap (10 sp). Ønsker kandidatenytterligere opplæring i 

metode og teori, kan kandidaten supplere utdanningen med undervisningstilbud, 

emner o.l. som til enhver tid gis ved egen eller andre institusjoner, og som er godkjent 

somdoktorgradsemner under ph.d.- programmet. Ta kontakt med instituttet 

fornærmere informasjon om emnersomgis i psykologimiljøene ved 

deandreuniversitetene i Norge. Generelt kan eksterne emner o.l. under alle 

komponentene godkjennes etter søknadtil instituttet og i henhold til fakultetets 

retningslinjer. Nasjonal forskerkursportal: http://www.phdcourses-socsci.uio.no/. 

 
Emnersom skal/kan inngå i opplæringen: 

 
Kode Tittel Studiepo

eng 
Sem

ester PSY8000 Selvvalgtpensum-teori 10 H/
V 

PSY8001 Selvvalgtpensum -metode 10 H/
V 

PSY8002 Risikopersepsjonogrisikokommunikas
jon 

10 V 

PSY8003 Multivariate 
kvantitativeforskningsmetoder 

10 V 

PSY8005 Human psykofysiologi: Høy-tetthets 
EEG analyse 

10 V 

PSY8006 Introduksjon til 
Strukturlikningsmodellering (med 
MPlus) 

10 V 

 

Kurs og emner som eventuelt skal erstatte emnene ovenfor skal godkjennes av 

instituttet. 
 
 

http://www.phdcourses-socsci.uio.no/
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PH.D.-PROGRAMMET I SAMFUNNSØKONOMI 

Læringsmål for ph.d.-programmet 

Etter endt ph.d.-utdanning i samfunnsøkonomi skal kandidaten: 

 Være på kunnskapsfronten innenfor samfunnsøkonomi og beherske fagområdets 

vitenskapsteori og metoder 
 Kunne anvende empiriske og teoretiske metoder som representerer den nyeste   

kunnskapen innen fagområdet 
 Kunne vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser i 

forskning 
 Kunne bidra til utviklinga av ny kunnskap, nye teorier, metoder og fortolkninger og 

dokumentasjonsformer innen samfunnsøkonomi 
 Kunne formulere forskningsrelevante samfunnsøkonomiske problemstillinger, samt 

planlegge og gjennomføre samfunnsøkonomiske forskningsprosjekt 
 Kunne drive forskning og utvikling på høyt nivå 
 Kunne håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og 

praksis innen samfunnsøkonomi 
 Kunne formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og 

internasjonale kanaler 
 Kunne delta i debatter innenfor samfunnsøkonomi i internasjonale fora 
 Kunne vurdere behovet for, ta initiativ til og drive faglig innovasjon 

Kunne identifisere relevante etiske problemstillinger og utøve sin forskning med høy faglig 

integritet  

 

OPPLÆRINGSDELEN, (jf. § 8 i forskriften) 

Formålet med opplæringsdelen er å gi innsikt i teorier og metoder som er til hjelp i arbeidet 

med avhandlingen, samt å bidra til den generelle opplæring som er nødvendig for kandidatens 

senere virke som ph.d. i samfunnsøkonomi. 

Omfanget av opplæringsdelen skal minst svare til 45 studiepoeng. Dersom det obligatoriske 

kravet til økonometriske metoder er oppfylt ved opptak, reduseres opplæringsdelen til minst 

35 studiepoeng.  

Oppbygging og gjennomføring 

Kandidaten skal i søknaden sette opp plan for gjennomføringen av opplæringsdelen i samråd 

med hovedveileder. Kandidaten skal selv melde seg til vurdering i emner innen oppsatte 

frister. Eksterne kurs/emner som skal inngå i opplæringen må godkjennes av instituttet. For 

prosedyrer for oppmelding til emner og godkjenning av eksterne kurs/emner, se fakultetets 

nettsider. 

Opplæringsdelen omfatter obligatoriske og valgfrie emner.  

http://www.ntnu.no/svt/studier/phd-utdanning/opplaering
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A. Obligatoriske emner 

a) Kurs i vitenskapsteori på minimum 5 studiepoeng. Av kurs på NTNU er det kun 

vitenskapsteorikurs som blir tilbudt ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 

som vil bli godkjent. 

b) Kurs i økonometriske metoder som minst svarer til kursene SØK3515 eller FIN3006. 

Dersom kandidaten har dette eller tilsvarende kurs ved opptak, gis det fritak. Det totale 

omfanget opplæringsdelen skal da være på minst 35 studiepoeng.  

 

B. Valgfrie emner  

Kursdelen kan settes sammen av følgende kurs: 

1) Ph.d. kurs arrangert av Institutt for samfunnsøkonomi. Disse kursene avsluttes normalt med 

hjemmeeksamen eller essay. 

2) Nasjonale og internasjonale forskerkurs i samfunnsøkonomi. 

3) Avanserte masterkurs i samfunnsøkonomi gitt ved Institutt for samfunnsøkonomi (ph.d.-

koder SØK8614-SØK8627, FIN8606). Maksimalt 10 studiepoeng kan godkjennes fra disse 

kursene i tillegg til obligatoriske kurs i økonometri beskrevet over. 

4) Selvstudium, oppad begrenset til 7,5 studiepoeng. Individuelt lesepensum kan godkjennes 

dersom tilgangen på ph.d. kurs gjør det vanskelig for kandidaten, innenfor rimelige 

tidsrammer, å sette sammen et kursprogram som støtter opp om avhandlingsarbeidet. 

Veiledende kriterier for tildeling av studiepoeng 

Kriteriene kan fravikes ved vurdering av hvert enkelt kurs. Dersom et kurs overlapper med 

opptaksgrunnlaget til studiet, vil dette føre til at kurset gir færre, evt. ingen studiepoeng. For å 

få godkjent studiepoeng må kursene enten ha muntlig eller skriftlig eksamen, eller innlevering 

av essay. 

1) Forskerkurs 

7,5 studiepoeng for kurs av to ukers varighet, det vil si ca. 14 timer undervisning + 

forberedelsesperiode. 

2) Kurs ved andre institusjoner 

For å få godkjent kurs fra andre institusjoner må søknad som dokumenterer kursets omfang 

(undervisning, pensumliste) og bestått eksamen sendes instituttet, som godkjenner kurset etter 

anbefaling fra hovedveileder. Studiepoeng fastsettes ved individuell vurdering av hvert enkelt 

kurs ut fra vanskelighetsgrad, omfang og anslått arbeidsbelastning. For godkjenning kreves at 
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nivået på kurset tilsvarer nivået på tilsvarende kurs som tilbys av Institutt for 

samfunnsøkonomi. Dersom kurset er uten eksamen, skal deltakelse bekreftes av faglærer e.l. 

Instituttet kan da bestemme at studenten avlegger særskilt prøve i kurset. Prøven vurderes så 

ut fra sammenligning med de ovenstående kriterier. 

3) Selvstudium 

Evaluering skjer ved skriftlige arbeider som vurderes av instituttet. Omfang bestemmes etter 

individuell vurdering.  

Oversikt over emner som kan inngå i den obligatoriske delen av opplæringen:  

Kode Tittel Studiepoenggodkjent 

SØK8615 Mikro- ogpaneldataøkonometri 10 

FIN8606 Anvendttidsserieøkonometri 10 

SFEL8000 Vitenskapsteoriisamfunnsvitenskap 10 

FAGLIG FORMIDLING (jfr. §§ 2 og 5.2 iforskriften) 

Kandidatenskalminsttre ganger iløpetavprogrammetpresentere et arbeidinnenfor et 

temaknyttettil sin avhandlingvedforskningsseminaretvedInstitutt for samfunnsøkonomi, 

andreuniversitetellernasjonale/internasjonaleforskningskonferanser. Minst en av 

presentasjonene skal være ved Institutt for samfunnsøkonomi.  

AVHANDLINGEN (jfr. § 10 i forskriften) 

Avhandlingen, utenom sammendraget, bør normalt svare til tre tidsskriftsartikler av vanlig 

størrelse. Maksimalt en av de tre artiklene bør normalt være fellesarbeid. Dersom 

avhandlingen har mer enn ett fellesarbeid bør normalt avhandlingen bestå av mer enn tre 

artikler. Avhandlingen kan ikke kun bestå av fellesarbeider. Avhandlingen skal inkludere et 

sammendrag som forventes å inkludere hvordan avhandlingen plasserer seg inn i litteraturen 

og en oppsummering av de enkelte artiklene. 

Andre krav til avhandling og regler for bedømmelse er gitt i forskrift for ph.d.-graden ved 

NTNU. 

 

http://www.ntnu.no/studier/emner/SØK8615/2012
http://www.ntnu.no/studier/emner/FIN8606/2012
http://www.ntnu.no/studier/emner/SFEL8000/2012
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PH.D.-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 
 
 

BESKRIVELSE 

Ph.d.-programmet i sosialantropologi er normert til 180 studiepoeng (3 år). Det endelige 

opplegget for ph.d.-utdanningen utformes i samråd mellom kandidat, veileder og 

instituttet avhengig av fagområde for avhandlingen og kandidatens individuelle behov og 

ønsker(jf.§ 2 i ph.d.-forskriften). 

 

Læringsmål for ph.d.-programmet i sosialantropologi 
Forskeropplæringen ved Sosialantropologisk institutt skal kvalifisere for 
forskningsvirksomhet og annet arbeid der det stilles høye krav til skolering i vitenskapelig 
tenkemåte. Opplæringen skal gi faglig støtte og veiledning i forhold til kandidatens 
avhandlingsarbeid. Studiet skal videre danne grunnlag for et selvstendig, kritisk og reflektert 
forhold til egen og andres forskning gjennom fordypning i teoretiske og metodiske emner, og 
gi trening i formidling av forskningsresultater for vitenskapelige- og andre fora. 

 
Ph.d.-kandidatene skal etter gjennomført forskerutdanninginneha følgende kunnskap, 

ferdigheter og generell kompetanse: 

 

Kunnskap: 

 

 ha kunnskap som er relevant og oppdatert på høyt nivå innenfor sitt 

forskningsområde, og på høyeste nivå innenfor det tema avhandlingen dekker 

 

 ha kunnskap om sentrale teoretiske perspektiver, problemstillinger og metoder 

 

 kunne vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsenav ulike metoder og prosesser 

iantropologiskforskningogfaglige prosjekter 

 

 ha kunnskap om hvordan forskningsområdet kan videreutvikles– teoretisk og metodisk 

 

Ferdigheter: 

 

 ha ferdighet i å begrunne og avgrense forskningsområder og planlegge 

gjennomføre forskningsprosjekter 

 

 ha ferdighet i å formulere problemstillinger, foreta metodevalg og 

gjennomføre et selvstendig, større forskningsarbeid 

 

 kunnehåndterekompleksefagligespørsmål 

 

 ha ferdighet i kritisk å kunne utfordre etablerte sannheter 

 

 ha ferdighet i faglig nettverksarbeid, også internasjonalt 
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Generell kompetanse: 

 

 ha generell kompetanse i å identifisere og håndtere forskningsetiske spørsmål 

innenfor sitt område ogutøveforskningmedfagligintegritet 

 

 kunne veilede forskningsprosjekt og delta i kompleks interdisiplinær forskning 

 

 kunne formidle og kommunisere forskningsresultater i ulike kanaler og overfor 

forskjellige målgrupper, lokalt, nasjonalt og internasjonalt 

 

 kunne formidleforsknings-ogutviklingsarbeid gjennomanerkjente 

nasjonaleog internasjonalekanaler 

ogdeltaidebatterinnenforfagområdetiinternasjonale fora 
 

FAGLIG FORMIDLING (jf.§ 2) 
Opplæringen i formidling (ikke studiepoengbelagt) gjennomføres fortrinnsvis ved at 
kandidaten 
presenterer et vitenskapelig "paper" på en nasjonal eller internasjonal konferanse av 

relevans for sosialantropologi. Den skriftlige versjonen av presentasjonen tjener som 

dokumentasjon. 

 
OPPLÆRINGSDELEN(jfr.§8i ph.d.-forskriften) 

 
 

Oppbygging og gjennomføring 
Kandidaten skal i søknaden sette opp plan for gjennomføring av opplæringsdelen i samråd 
med 
veileder(e). Det anbefales å fullføre opplæringen i løpet av de to første semestrene. 

Kandidaten skal selv melde seg til vurdering i emner innen oppsatte frister. Eksterne 

kurs/emner som skal inngå i opplæringen må godkjennes av instituttet. For prosedyrerfor 

oppmelding til emner og godkjenning av eksterne kurs/emner, se fakultetets nettsider. 

 
Opplæringsdelen er normert til ett semesters fulltids arbeid, dvs. 30 studiepoeng, og den 

skal være fullført når avhandlingen leveres. Det anbefales å fullføre opplæringen tidlig i 

studiet. Opplæringsdelen har tre elementer: 

 
a) en vitenskapsteoretisk videreutdanning på 10 

studiepoeng b) en metodisk videreutdanning på 10 

studiepoeng 

c) en teoretisk/substansiell videreutdanning på 10 studiepoeng 
 
a)Vitenskapsteori 

Kandidatene oppfordres til å følge SFEL 8000 Vitenskapsteori i samfunnsvitenskapene 

(http://www.ntnu.no/studier/emner/SFEL8000#tab=omEmnet) eller KULT8850/8851 -

Vitenskapsteori (http://www.ntnu.no/kult/forskerutdanning) ved NTNU. Eventuelt kan 

kandidatene velge tilsvarende kurs ved andre universiteter i Norge eller utlandet. Se 

nasjonal forskerkursportal http://www.phdcourses-socsci.uio.no/ for oversikt over 

nasjonale kurs. 
 
 

http://www.ntnu.no/studies/courses/SFEL8000
http://www.ntnu.no/kult/forskerutdanning)
http://www.phdcourses-socsci.uio.no/
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b)Metode 
Kandidatene oppfordres til å følge instituttets metodekurs, SANT 8004 

(http://www.ntnu.no/sosant/)    

 
 
Kode Tittel Studiepoeng 

SANT8004 PhD/Research Methods Course in Social 
Anthropology: From Text to Field and Field to Text 

10 

 

Forelesninger/seminarer: ca. 18 timer 

Pensum: ca. 700 sider 

Dokumentasjon: Bestått/ikke bestått essaypå ca. 15 sider 

 

c)Teori 

Når det gjelder teoretisk videreutdanning oppfordres kandidatene til å velge kurs etter hva 

som til en hver tid tilbys ved andre universiteter i Norge eller utlandet. For eksempel 

avholdes kurset«RecentTheoryinAnthropology»i vårsemesteret hvert år. Kurset er et 

samarbeid mellom Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo og 

Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Bergen, ogavholdes enten i Bergen eller i 

Oslo 

 

http://www.ntnu.no/sosant/)
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PH.D.-PROGRAMMET I SOSIALT ARBEID 
 

Læringsmål for ph.d.-programmet i sosialt arbeid 

Utdanningen har som formål at kandidater skal ha tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter til 

selvstendig å drive forskning i sosialt arbeid, og bidra til kunnskapsutvikling på området 

gjennom en vitenskapelig avhandling. 

 

Doktorgradsprogrammet skal kvalifisere for forskningsvirksomhet på et høyt vitenskapelig 

nivå, og for annet arbeid hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt og metode. 

Gjennom utdanningen skal doktorgradsstudentene skaffe seg faglig dybde og bredde i 

fagområdet sosialt arbeide, samt kunne sette fagområdet inn i en større samfunnsmessig 

sammenheng. 

 

Doktorgradsprogrammet skal kvalifisere for forskning på sosiale problemer, sosialt arbeids 

praksis og sosialpolitikk og for kunnskapsutvikling med relevans for sosialt arbeids 

yrkesutøvelse, inklusive forutsetningene for å utvikle slik kunnskap og konsekvensene av å 

anvende den. Programmet skal også bidra til utvikling og formidling av forskningsbasert 

kunnskap med tilknytning til praksis i sosialt arbeid. Etter å ha fullført en ph.d.-grad i sosialt 

arbeid skal kandidaten ha tilstrekkelig kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse til å 

kunne følgende: 

 

Generellkompetanse: 

 Ha kunnskap om og forståelse for etiske rammer og lovverk. 

 Identifisere nye relevante etiske problemstillinger og behov for ytterligere kunnskap 

innenfor eget forskningsområde i sosialt arbeid. 

 Utøve sin forskning med faglig integritet. 

 Styre komplekse tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter. 

 Formidle forsknings- og utviklingsarbeid muntlig og skriftlig gjennom anerkjente 

nasjonale og internasjonalt kanaler. 

 Presentere og diskutere forskning og forskningsresultat i dialog med forskere i sosialt 

arbeid og med samfunnet for øvrig. 

 Delta i debatter innenfor fagområdet i internasjonale fora. 

 Vurdere behovet for, ta initiativet til og drive innovasjon. 

 Vise fordypet innsikt i sosialt arbeid som vitenskapsområde, dets muligheter og 

begrensninger i forhold til utsatte individers og gruppers levekår og sosiale 

forandringsprosesser på ulike nivåer i samfunnet.  

 

Kunnskap: 

 Være i kunnskapsfronten innenfor sitt fagområde og ha kunnskap om relevant 

vitenskapsteori for fagområdet. 

 Analysere, tolke og kritisk vurdere egne og andres studier samt plassere disse i en 

større sammenheng. 

 Vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser i 

forskning og faglige utviklingsprosjekter.  

 Bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder, fortolkninger og 

dokumentasjonsformer innenfor fagområdet. 
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Ferdigheter: 

 Ha evnetil å kritisk, kreativt og med vitenskapelig skikkelighet identifisere og 

formulere problemstillinger, planlegge og gjennomføre forskning og faglig 

utviklingsarbeid på nasjonalt og internasjonalt nivå. 

 Vurdere, og evaluere vitenskapelige studier i sosialt arbeid. 

 Gjennom avhandlingen vise evne til å bidra betydelig til kunnskapsutvikling i sosialt 

arbeid innenfor det valgte forskningsområdet. 

 Håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis på 

fagområdet. 

 

 

OPPTAK (jf. § 5 i ph.d.-forskriften) 

Opptakskrav er mastergrad/hovedfag eller tilsvarende i sosialt arbeid eller et relevant 

samfunnsvitenskapelig fag.  

 

 

FAGLIG FORMIDLING (jf. § 5.2 i ph.d.-forskriften) 

Formidling vil delvis være knyttet til seminar-rekken arrangert av instituttet. Ved fremleggene 

får en øving i formidling, og diskusjon etter framlegget skal også gjelde som formidling. I 

tillegg kreves at en formidler fra prosjektet i form av "paper/poster-presentasjoner" på større 

konferanser, normalt internasjonale konferanser. En skriftlig versjon av "paperet/posteren", 

fortrinnsvis på engelsk eller annet "internasjonalt" språk, tjener som dokumentasjon og 

grunnlag for bedømmelse/godkjenning. Godkjenning gjøres av instituttet etter anbefaling fra 

veileder. 

 

 

OPPLÆRINGSDELEN (jf. § 8 i ph.d.-forskriften) 

 

Opplæringsdelen omfatter elementer: 

 Vitenskapsteori, 10 studiepoeng   

 Metodiske emner, 10 studiepoeng   

 Teoretiske/substansielle emner, 10 studiepoeng 

 

Oppbygging og gjennomføring 

Deler av den metodiske og teoretiske skoleringen vil bestå av emner organisert av instituttet. 

Dette vil sikre kontakt med instituttet og øvrige ph.d.-kandidater. De resterende 

studiepoengene velges fritt ut fra den enkeltes behov og etter avtale med veileder. En kan 

fylle etter med å delta på flere emner innen instituttets serie, men det kan også være nyttig å ta 

emner andre steder. Kurs/emner utenfor instituttets serie skal godkjennes av instituttet etter 

anbefaling fra veileder.  

 

Det vil hvert semester bli arrangert ett eller flere emner over to-tre dager. Se oversikt over 

emner nedenfor. Også emner under ph.d.-programmet i helsevitenskap arrangert av ISH 

inngår i emneoversikten og er godkjent for sosialt arbeid. Hvert emne vil være en blanding av 

undervisning og framlegg fra deltakerne. Det vil være et pensum på 600-800 sider til hvert 

emne, deler av det selvvalgt.  

 

Framleggene er av typen essay/paper. De bør ha tilknytning til emnets tema, men samtidig 

bygge bro over til egen avhandling, for eksempel ved å handle om det metodiske eller 
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teoretiske grunnlaget for eget arbeid, eventuelt kunnskapsstatus på det feltet en arbeider. 

Framleggene skal sendes inn i utkasts form før kurset, presenteres og diskuteres muntlig på 

kurset og skrives ferdig innen en angitt frist etterpå. Det ferdige essayet/paperet må 

bedømmes som tilsvarende laudabelt nivå av kursleder for at framlegget skal bli godkjent. 

 

I noen tilfeller kan det være aktuelt å gjøre godkjenning av eksterne kurs/emner betinget av at 

visse tilleggskrav imøtekommes, for eksempel at det skrives essay tilknyttet kurs der skriving 

av essay ikke skjer innen rammen av selve kurset. I slike tilfeller leveres essayet instituttet, og 

det bedømmes av veileder.  

 

Oversikt over emner som tilbys av ph.d.-programmet i sosialt arbeid: 

Kode Tittel Sp Semester 

HLS8008 Forskningomhelsefremming 5 H 

HLS8014 Aktueltemne 5 H/V 

HLS8018 Velferdsstatens barn 5 V 

SARB8008 Etnisitetogmangfold 5 H 

SARB8010 Sosialeksklusjon 5 V 

SARB8016 Aktueltemne 5 H 

SARB8018* Individueltlesepensum 5 H/V 

SARB8019 Brukermedvirkning i ulike former og ulike kontekster 5 H 

* Emnet er forbeholdt kandidater tatt opp på ph.d.-programmet i sosialt arbeid 

 

 

AVHANDLING (jf. § 10 i ph.d.-forskriften) 

Krav til avhandling og regler for bedømmelse er gitt i forskrift for ph.d.-graden ved NTNU. 

 

Avhandlingen kan leveres som ett større samlet arbeid (monografi) eller som en samling av 

artikler. Dersom den består av en samling av artikler, bør det normalt være 3-5 arbeider, i 

tillegg til sammenskrivning (kappe). Nøyaktig antall artikler er avhengig av kvalitet og 

omfang og skal avklares med veileder. I særskilte tilfeller kan det gjøres unntak fra rammene 

på 3-5. Artiklene kan ha form av artikler i vitenskapelige refereebaserte tidsskrift eller kapitler 

i antologier. Det forutsettes at minst halvparten av artiklene skal være publisert eller antatt for 

publisering ved innlevering av avhandlingen. Alle artikler skal ha en kvalitet som tilsvarer det 

en regner som publiserbart i vitenskapelige refereebaserte tidsskrift. Normalt skal kandidaten 

være førsteforfatter på alle artiklene. I særskilte tilfeller kan det gjøres unntak fra 

retningslinjene over. Dette må avklares med veileder. 

 

 

 

 



210 

 

 

 

PH.D.-PROGRAMMET I SOSIOLOGI 

 

Læringsmål for Ph.d.- programmet i sosiologi 

 

Kunnskap – kandidaten skal 

 være i kunnskapsfronten innenfor sosiologi og beherske fagområdets vitenskapsteori 

og metoder 

 kunne vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser i 

forskning og faglige utviklingsprosjekter 

 kunne bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder, fortolkninger og 

dokumentasjonsformer innen sosiologi 

 

Ferdigheter 

 kunne formulere problemstillinger for sosiologi, samt planlegge og gjennomføre 

forskning og faglig utviklingsarbeid 

 kunne drive forskning og faglig utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå 

 kunne håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis 

på fagområdet 

 

Generellkompetanse 

 kunne identifisere relevante etiske problemstillinger og utøve sin forskning med høy 

faglig integritet 

 kunne styre komplekse arbeidsoppgaver og prosjekter 

 kunne formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og 

internasjonale kanaler 

 kunne delta i debatter innenfor sosiologi i internasjonale fora 

OPPTAK (jfr. § 5 iPh.d.- forskriften) 

Hovedkravet for opptak er at man skal ha avlagt cand.polit./mastergrad i sosiologi.  

 

Krav til søknaden 

Ph.d.- planen, herunder prosjektbeskrivelsen, i søknaden skal skrives i samråd med 

hovedveileder og søkeren må derfor kontakte en av instituttets kvalifiserte personer ved 

utarbeidelse av søknaden.  

 
 

OPPLÆRINGSDELEN (jfr. § 8 i Ph.d.- forskriften) 

Oppbygging og gjennomføring 

Kandidaten skal i søknaden sette opp plan for gjennomføring av opplæringsdelen i samråd 

med veileder(e). Det anbefales å fullføre opplæringen tidlig i studiet. Kandidaten skal selv 

melde seg til vurdering i emner innen oppsatte frister. Eksterne kurs/emner som skal inngå i 

opplæringen må godkjennes av instituttet.  
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Arbeidsmengden pr. studiepoeng tilsvarer normalt 29 timer. Opplæringsdelen skal til sammen 

omfatte minst 30 studiepoeng, hvorav minst 20 studiepoeng må tas fra Ph.d.- katalogen. Ta 

kontakt med instituttet for nærmere informasjon om det nasjonale samarbeidet mellom 

sosiologimiljøene ved universitetene i Norge om tilbudet i opplæringsdelen. Søknad om 

endringer i godkjent plan for opplæring avgjøres av instituttet etter anbefaling fra veileder. 

 

Opplæringsdelen omfatter 3 elementer:   

a.  En vitenskapsteoretisk videreutdanning tilsvarende 10 studiepoeng.   

b. En videregående metodeutdanning tilsvarende 10 studiepoengs arbeidsinnsats.  

c. En videregående teoretisk/substansiell utdanning tilsvarende 10 studiepoeng.  

 

For punkt a tilbyr SVT- fakultetet SFEL8000 Vitenskapsteori i samfunnsvitenskap. Emnet er 

et felles tilbud til alle Ph.d.- studenter ved SVT- fakultetet. For punkt b tilbyr instituttet 

SOS8515 Avansert statistisk dataanalyse i samfunnsvitenskap og SOS8516 Kvalitativ analyse 

hvert høstsemester, og SOS8003 Anvendt statistisk dataanalyse i samfunnsvitenskap i 

vårsemesteret. Ta kontakt med instituttet for nærmere informasjon. For punkt c tilbyr 

instituttet en rekke teoretiske/substansielle emner, se emnelisten nedenfor. For alle tre 

punktene gjelder at emnene godkjennes som 10 studiepoeng og ikke inngår i den aktuelle 

kandidatens cand.polit./master-eksamen i de tilfeller der dette kan være aktuelt. 

Undervisningen i emnene gis over et helt semester der ikke annet er oppgitt. Emnene må 

normalt gjennomføres etter opptak til Ph.d.- studiet.  

Emner som skal/kan inngå i Ph.d.-opplæringen i sosiologi: 

 
 

Kode 

 

Tittel 
 

Sp 

 

Semester 

 

Vitenskapsteori/metodeemner:  

SFEL8000 Vitenskapsteori i 

samfunnsvitenskap 

10 H/V  

SOS8515 Avansert statistisk 

dataanalyse i 

samfunnsvitenskap  

10 H  

SOS8516 Kvalitativ analyse 10 H  

SOS8003 Anvendt statistisk 

dataanalyse i 

samfunnsvitenskap 

10 V  

 

Teoretiske/substansielle emner: 

SOS8501 Arbeidogorganisasjon 10 H  

 

SOS8503 

 

Kulturogmediesosiologi 10 H  

SOS8504 

 

Velferd, ulikhetogintegrering 10 H  

SOS8505 

 

Familie- 

ogbarndomssosiologi 

10 H  

SOS8506 Anvendtsosiologiskteori 

 

10 H  

SOS8513 Helse, teknologiogsamfunn 10 H  

SOS8514 Rurale studier 10 H  
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Normalt tilbys emnene en gang hvert studieår, men tilbudet er avhengig av ressurssituasjonen 

på instituttet. Dersom det melder seg 6 eller færre studenter til et planlagt emne i serien 

SOS8501 – SOS8513, SOS8515, SOS8516 de 2 første undervisningsukene blir 

undervisningen gitt som et veiledet lesekurs. 

 

Kurs og emner som eventuelt skal erstatte emnene ovenfor, skal godkjennes av instituttet. 

 

 

 

AVHANDLING (jfr. § 10 i Ph.d.- forskriften) 

 

Utfyllende krav til avhandlinger som består av mindre arbeider 

1. Nivå 

Nivået på en avhandling er det samme enten den er en monografi eller består av flere mindre 

arbeider (heretter kalt artikler). Artiklene skal ha et nivå som kreves for publisering i 

anerkjente fagtidsskrifter med fagfellevurdering.  

2. Omfanget av artikler 

Avhandlingen, utenom sammendraget, bør normalt bestå av minst tre tidsskriftartikler av 

vanlig størrelse. Dersom det er medforfattere til en eller flere artikler, kan det være grunn til å 

utvide antall artikler. Det er en forutsetning at kandidaten er hovedforfatter og har et 

omfattende faglig ansvar for et flertall av de artikler som inngår i avhandlingen. 

3. Sammendraget 

Kandidaten må være eneforfatter på sammendraget i avhandlingen. Sammendraget skal 

sammenstille de problemstillinger og konklusjoner som legges fram i artiklene i et helhetlig 

perspektiv, og på den måten dokumentere sammenhengen i avhandlingen. I dette ligger også 

en oppsummering av avhandlingens bidrag til forskningsfeltet. 

4. Retningslinjer for medforfatterskap 

Hvis artiklene har medforfattere legges Vancouver-reglene for forfatterskap til grunn: 

a) En forfatter må gi vesentlige bidrag til ide og forskningsdesign, datainnsamling, eller 

analyse og tolkning av dataene, 

b) og skrive utkast til manusskriptet eller bidra med en betydelig revisjon av 

manuskriptet, 

c) og godkjenne den endelige versjonen for publisering. 

En redegjørelse av medforfatterskap, der spesielt kandidatens bidrag blir identifisert, skal 

inngå i avhandlingens forord. 
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Oversikt over emner som tilbys av instituttet på Ph.d.-nivå: 

Kode Tittel Sp Semester  

SFEL8000 Vitenskapsteori i samfunnsvitenskap 10 H/V  

SOS8003 Anvendt statistisk dataanalyse i 

samfunnsvitenskap 

10 V  

SOS8501 

 

Arbeid og organisasjon 10 H  

SOS8503 

 

Kultur og mediesosiologi 10 H  

SOS8504 

 

Velferd, ulikhet og integrering 10 H  

SOS8505 

 

Familie- og barndomssosiologi 10 H  

SOS8506 Anvendt sosiologisk teori 

 

10 H  

SOS8513 Helse, teknologi og samfunn 10 H  

     

SOS8514 Rurale studier 10 H  

SOS8515 Avansert statistisk dataanalyse i 

samfunnsvitenskap  

10 H  

SOS8516 Kvalitativ analyse 10 H  

POL8502 

 

Årsaker til krig 10 H  

POL8503 

 

Internasjonal politisk økonomi 10 H  

POL8507 Policy-analyse  10 H  

POL8508 Utenrikspolitikk 10 H  

POL8509 Medier, opinion og politisk atferd 10 H  

POL8510* Østeuropeiske systemer etter 1740 10 H  

POL8511* De katolske og protestantiske kirker i 

verdenspolitikken 

10 H  

POL8512* Sovjetunionen og Russland siden 1917 10 H  

POL8513 Politisk økonomi 10 H  

POL8514 Kvalitativ metode og studiet av borgerkrig 10 V  

POL8515 Komparativ og internasjonal politikk i Japan 

og Øst-Asia 

10 H  

POL8516 Den europeiske union 10 H  

POL8518 Anvendt samfunnsvitenskapelig teori 10 H  

*Emnene undervises ikke i studieåret 2013/2014 
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Normalt tilbys spesialemnene en gang hvert studieår, men tilbudet er avhengig av 

ressurssituasjonen på instituttet. Dersom det melder seg 6 eller færre studenter til et planlagt 

emne i serien SOS8501 – SOS8513, POL8502-POL8518, SOS8515, SOS8516 de 2 første 

undervisningsukene blir undervisningen gitt som et veiledet lesekurs. 

 

Vær oppmerksom på at følgende Ph.d.-emner overlapper med masteremner. 

 

SOS8003: SOS3003  10 sp 

SOS8003: SOS3005    5 sp 

SOS8003:IDR3024     10 sp 

SOS8003:SOS3010     10 sp 

SOS8003:SVSOS316   10  sp 

SOS8501: SOS3501    10 sp 

SOS8502: SOS3502  10 sp 

SOS8503: SOS3503    10 sp 

SOS8504: SOS3504    10 sp 

SOS8505: SOS3505    10 sp 

SOS8506: SOS3506    10 sp 

SOS8515: SOS3515  10 sp 

SOS8515: SOS8001    10 sp 

SOS8515: SOS3507    10 sp 

SOS8515: SOS3507 (v2)  10 sp 

SOS8516: SOS3516  10 sp 

SOS8516: SOS8001    10 sp 

SOS8516: SOS3507    10 sp 

SOS8516:SOS3507 (v2)  10 sp 

POL8502: POL3502    10 sp 

POL8503: POL3503    10 sp 

POL8507: POL3507  10 sp 

POL8508: POL3508  10 sp 

POL8509: POL3509  10 sp 

POL8510: POL3510  10 sp 

POL8511: POL3511    10 sp og SVPOLX1/02 10 sp 

POL8512: POL3512  10 sp 

POL8513: POL3513  10 sp 

POL8515: POL3515   10 sp 

POL8516: POL3516  10 sp 

POL8518: POL3518        10 sp 

POL8518: SOS8506           10 sp 

POL8518: SOS3506           10 sp 
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PH.D.-PROGRAMMET I STATSVITENSKAP 
 

Læringsmål for Ph.d.-programmet i statsvitenskap 

 

Kunnskapsmål – kandidaten skal: 

- Være i kunnskapsfronten innenfor statsvitenskap og beherske fagområdets 

vitenskapsteori og metoder 

- Kunne vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser i 

forskning og faglige utviklingsprosjekter 

- Kunne bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder, fortolkninger og 

dokumentasjonsformer innen statsvitenskap 

 

Ferdighetsmål – kandidatenskal: 

- Kunne formulere problemstillinger for statsvitenskap, samt planlegge og gjennomføre 

forskning og faglig utviklingsarbeid 

- Kunne drive forskning og faglig utviklingsarbeid på høy internasjonalt nivå 

- Kunne håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis 

på fagområdet 

 

Generellkompetanse – kandidatenskal:  

- Kunne identifisere relevante etiske problemstillinger og utøve sin forskning med høy 

faglig integritet 

- Kunne styre komplekse arbeidsoppgaver og prosjekter 

- Kunne formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og 

internasjonale kanaler 

- Kunne delta i debatter innenfor statsvitenskap i internasjonale fora 

OPPTAK (jfr. § 5 i Ph.d.-forskriften) 

Hovedkravet for opptak er at man skal ha avlagt cand.polit./mastergrad i statsvitenskap.   

 

Krav til søknaden (jfr § 5.2 i ph.d.-forskriften) 

Ph.d.-planen i søknaden, herunder prosjektbeskrivelsen skal skrives i samråd med 

hovedveileder, og søkeren må derfor kontakte en av instituttets kvalifiserte personer ved 

utarbeidelse av søknaden.  

 

OPPLÆRINGSDELEN (jfr. § 8 i Ph.d.-forskriften) 

Oppbygging og gjennomføring 

Kandidaten skal i søknaden i sette opp plan for gjennomføring av opplæringsdelen i samråd 

med veileder(e). Det anbefales å fullføre opplæringen tidlig i studiet. Kandidaten skal selv 

melde seg til vurdering i emner innen oppsatte frister. Eksterne kurs/emner som skal inngå i 

opplæringen må godkjennes av instituttet.  

 

Arbeidsmengden pr. studiepoeng tilsvarer normalt 29 timer. Opplæringsdelen skal til sammen 

omfatte minst 30 studiepoeng, hvorav minst 20 studiepoeng må tas fra Ph.d.-katalogen.Ta 

kontakt med instituttet for nærmere informasjon om det nasjonale samarbeidet mellom 

statsvitenskapmiljøene ved de fire universitetene i Norge om tilbudet i opplæringsdelen. 

Søknad om endringer i godkjent plan for opplæring avgjøres av instituttet etter anbefaling fra 

veileder. 
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Opplæringsdelen omfatter 3 elementer:   

 

a. En vitenskapsteoretisk videreutdanning tilsvarende 10 studiepoeng.   

b. En videregående metodeutdanning tilsvarende 10 studiepoengs arbeidsinnsats.  

c. En videregående teoretisk/substansiell utdanning tilsvarende 10 studiepoeng.  

 

For punkt a tilbyr SVT- fakultetet SFEL8000 Vitenskapsteori i samfunnsvitenskap. Emnet er 

et felles tilbud til alle Ph.d.- studenter ved SVT- fakultetet. For punkt b tilbyr instituttet 

SOS8515 Avansert statistisk dataanalyse i samfunnsvitenskap og SOS8516 Kvalitativ analyse 

hvert høstsemester, og SOS8003 Anvendt statistisk dataanalyse i samfunnsvitenskap i 

vårsemesteret. Ta kontakt med instituttet for nærmere informasjon. For punkt c tilbyr 

instituttet en rekke teoretiske/substansielle emner, se emnelisten nedenfor. For alle tre 

punktene gjelder at emnene godkjennes som 10 studiepoeng og ikke inngår i den aktuelle 

kandidatens cand.polit./master-eksamen i de tilfeller der dette kan være aktuelt. 

Undervisningen i emnene gis over et helt semester der ikke annet er oppgitt. Emnene må 

normalt gjennomføres etter opptak til Ph.d.- studiet.  

 

Emner som skal/kan inngå i Ph.d.-opplæringen i statsvitenskap: 

 
Kode Tittel Sp Semester  

Vitenskapsteori/metodeemner: 

 

SFEL8000 Vitenskapsteori i samfunnsvitenskap 10 H/V 
SOS8515 

 
Avansert statistisk dataanalyse i samfunnsvitenskap 10 H 

SOS8516 Kvalitativ analyse 10 

 

H 

 

SOS8003 Anvendt statistisk dataanalyse i samfunnsvitenskap 10 V 
 

Teoretiske/substansielle emner: 

POL8502 Årsaker til krig 10 H 

POL8503 Internasjonal politisk økonomi 10 H 

POL8507 Policy-analyse 10 H 

POL8508 Utenrikspolitikk 10 H 

POL8509 Medier, opinion og politisk atferd 10 H 

POL8510* Østeuropeiske systemer etter 1740 10 H 

POL8511* De katolske og protestantiske kirker i verdenspolitikken 10 H 
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POL8512* Sovjetunionen og Russland siden 1917 10 H 

POL8513 Politisk økonomi 10 H 

POL8514 Kvalitativ metode og studiet av borgerkrig 10 V 

POL8515 Komparativ og internasjonal politikk i Japan og Øst-Asia 10 H 

POL8516 Den Europeiske Unionen 10 H 

POL8518 Anvendt samfunnsvitenskapelig teori 10 H 

 

*Emnene undervises ikke i studieåret 2013/2014 

Normalt tilbys emnene en gang hvert studieår, men tilbudet er avhengig av ressurssituasjonen 

på instituttet. Dersom det melder seg 6 eller færre studenter til et planlagt emne i serien 

SOS8501 – SOS8513, og POL8501-POL8518, SOS8515, SOS8516 de 2 første 

undervisningsukene blir undervisningen gitt som et veiledet lesekurs. Eksamen vil bare bli 

avholdt i de semestre det undervises i de enkelte emner. Kurs og emner som eventuelt skal 

erstatte emnene ovenfor, skal godkjennes av instituttet. 

 

AVHANDLING (jfr. § 10 i Ph.d.-forskriften) Krav til avhandling og regler for bedømmelse 

er gitt i forskrift for Ph.d.-graden ved NTNU.  

Utfyllende krav til avhandlinger som består av mindre arbeider 

1. Nivå 

Nivået på en avhandling er det samme enten den er en monografi eller består av flere mindre 

arbeider (heretter kalt artikler). Artiklene skal ha et nivå som kreves for publisering i 

anerkjente fagtidsskrifter med fagfellevurdering.  

2. Omfanget av artikler 

Avhandlingen, utenom sammendraget, bør normalt bestå av minst tre tidsskriftartikler av 

vanlig størrelse. Dersom det er medforfattere til en eller flere artikler, kan det være grunn til å 

utvide antall artikler. Det er en forutsetning at kandidaten er hovedforfatter og har et 

omfattende faglig ansvar for et flertall av de artikler som inngår i avhandlingen. 

3. Sammendraget 

Kandidaten må være eneforfatter på sammendraget i avhandlingen. Sammendraget skal 

sammenstille de problemstillinger og konklusjoner som legges fram i artiklene i et helhetlig 

perspektiv, og på den måten dokumentere sammenhengen i avhandlingen. I dette ligger også 

en oppsummering av avhandlingens bidrag til forskningsfeltet. 

4. Retningslinjer for medforfatterskap 

Hvis artiklene har medforfattere legges Vancouver-reglene for forfatterskap til grunn: 

d) En forfatter må gi vesentlige bidrag til ide og forskningsdesign, datainnsamling, eller 

analyse og tolkning av dataene, 
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e) og skrive utkast til manusskriptet eller bidra med en betydelig revisjon av 

manuskriptet, 

f) og godkjenne den endelige versjonen for publisering. 

En redegjørelse av medforfatterskap, der spesielt kandidatens bidrag blir identifisert, skal 

inngå i avhandlingens forord. 
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Oversikt over emner som tilbys av instituttet på Ph.d.-nivå: 

 
Kode Tittel Sp  Semester  
SFEL8000 Vitenskapsteori i samfunnsvitenskap 10 H/V  
SOS8003 Anvendt statistisk dataanalyse i samfunnsvitenskap 10 V  
SOS8501 

 

Arbeid og organisasjon 10 H  

SOS8503 

 

Kultur og mediesosiologi 10 H  

SOS8504 

 

Velferd, ulikhet og integrering 10 H  

SOS8505 

 

Familie- og barndomssosiologi 10 H  

SOS8506 Anvendt sosiologisk teori 

 
10 H  

SOS8513 Helse, teknologi og samfunn 10 H  
     
SOS8514 Rurale studier 10 H  

SOS8515 Avansert statistisk dataanalyse i 

samfunnsvitenskap  

10 H  

SOS8516 Kvalitativ analyse 10 H  

POL8502 

 

Årsaker til krig 10 H  

POL8503 

 

Internasjonal politisk økonomi 10 H  

POL8507 Policy-analyse  10 H  

POL8508 Utenrikspolitikk 10 H  

POL8509 Medier, opinion og politisk atferd 10 H  

POL8510* Østeuropeiske systemer etter 1740 10 H  

POL8511* De katolske og protestantiske kirker i 

verdenspolitikken 

10 H  

POL8512* Sovjetunionen og Russland siden 1917 10 H  

POL8513 Politisk økonomi 10 H  

POL8514 Kvalitativ metode og studiet av borgerkrig 10 V  

POL8515 Komparativ og internasjonal politikk i Japan 

og Øst-Asia 

10 H  

     

POL8516 Den europeiske union 10 H  

POL8518 Anvendt samfunnsvitenskapelig teori 10 H  

*Emnene undervises ikke i studieåret 2013/2014 
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Normalt tilbys spesialemnene en gang hvert studieår, men tilbudet er avhengig av 

ressurssituasjonen på instituttet. Dersom det melder seg 6 eller færre studenter til et planlagt 

emne i serien SOS8502 – SOS8513, og POL8502-POL8518, SOS8515, SOS8516 de 2 første 

undervisningsukene blir undervisningen gitt som et veiledet lesekurs. 

 

Vær oppmerksom på at følgende ph.d.-emner overlapper med masteremner. 

 

SOS8003: SOS3003  10 sp 

SOS8003: SOS3005    5 sp 

SOS8003:IDR3024     10 sp 

SOS8003:SOS3010     10 sp 

SOS8003:SVSOS316   10  sp 

SOS8501: SOS3501    10 sp 

SOS8502: SOS3502  10 sp 

SOS8503: SOS3503    10 sp 

SOS8504: SOS3504    10 sp 

SOS8505: SOS3505    10 sp 

SOS8506: SOS3506    10 sp 

SOS8515: SOS3515  10 sp 

SOS8515: SOS8001    10 sp 

SOS8515: SOS3507    10 sp 

SOS8515: SOS3507 (v2)  10 sp 

SOS8516: SOS3516  10 sp 

SOS8516: SOS8001    10 sp 

SOS8516: SOS3507    10 sp 

SOS8516:SOS3507 (v2)  10 sp 

POL8502: POL3502    10 sp 

POL8503: POL3503    10 sp 

POL8507: POL3507  10 sp 

POL8508: POL3508  10 sp 

POL8509: POL3509  10 sp 

POL8510: POL3510  10 sp 

POL8511: POL3511    10 sp og SVPOLX1/02 10 sp 

POL8512: POL3512  10 sp 

POL8513: POL3513  10 sp 

POL8515: POL3515   10 sp 

POL8516: POL3516  10 sp 

POL8518: POL3518        10 sp 

POL8518: SOS8506           10 sp 

POL8518: SOS3506           10 sp 
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PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 
 

Læringsmål for ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning 
Ph.d.-utdanningen i tverrfaglig barneforskning har som formål å videreutvikle kandidatens 

kvalifikasjoner for arbeid som setter høye krav til vitenskapelig kompetanse. Hoveddelen av 

utdanningen er et selvstendig forskningsarbeid på høyt vitenskapelig nivå. Opplæringsdelen 

skal være til støtte for kandidatens arbeid med doktoravhandlingen, samt bidra til nødvendig 

faglig dybde og bredde, slik at kandidaten videreutvikler et selvstendig og reflektert forhold 

til egen og andres forskning, og forskningens rolle i en større sammenheng. 

 

Kunnskap 

Kandidaten 

 er i kunnskapsfronten innenfor den tverrfaglige sosiale barne- og barndoms-

forskningen og behersker fagområdets teoretiske perspektiver, problemstillinger og 

metoder 

 kan vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser i 

forskning og faglige prosjekter 

 kan bidra til utvikling av ny kunnskap og innsikt; teoriutvikling, forskningsmetoder, 

fortolkninger og analyser innenfor den sosiale barndomsforskningen 

 

Ferdighet 

Kandidaten 

 kan formulere problemstillinger, planlegge og gjennomføre et forskningsarbeid 

 kan utføre forskning på internasjonalt nivå 

 kan håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis på 

fagområdet 

 

Generellkompetanse 

Kandidaten 

 kan identifisere nye relevante etiske problemstillinger og utøve sin forskning med 

faglig integritet 

 kan bidra i komplekse tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter 

 kan formidle forskning gjennom nasjonale og internasjonale kanaler 

 kan delta i debatter innenfor fagområdet i nasjonale og internasjonale fora 

 kan anvende kritisk og analytisk tekning på aktuelle samfunnsrelevante tema 

 

 

OPPTAK (jf. § 5 i ph.d.-forskriften) 

Hovedkravet for opptak er mastergrad/hovedfag i en samfunnsvitenskapelig eller humanistisk 

disiplin. Søkere fra andre fakultet med relevans for barneforskning kan også vurderes for 

opptak. 

 

Søknadsfrister 
Søknader om opptak til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning behandles fortløpende. 
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FAGLIG FORMIDLING (jf. § 5.2 i ph.d.-forskriften) 

Alle kandidater skal presentere sitt ph.d.-arbeid på fagkonferanser, forskerkurs og på 

seminarer ved NOSEB. 

 

 

OPPLÆRINGSDELEN 

 

Opplæringsdelenomfatter 3 elementer: 

 Vitenskapsteori, 10 studiepoeng 

 Metode, 10 studiepoeng 

 Teori/substans, 10 studiepoeng 

 

NOSEB tilbyr fast undervisning i to ph.d.-emner pr studieår. 

Kode Tittel Sp Semester 

BARN8101 Social Studies of Children and Childhood: Research 

Perspectives 

10 H 

BARN8200 Methodology in Child and Childhood Research 10 H 

 

Vær oppmerksom på at følgende ph.d.-emner overlapper med andre emner: 

BARN8101 – BARN8001, 10 sp 

BARN8200 – BARN8002, 10 sp 

 

NOSEB arrangerer også andre ph.d.-emner i barneforskning med jevne mellomrom, blant 

annet i tilknytning til større eksternfinansierte forskningsprosjekter. 

Fakultetet godkjenner den enkelte kandidats opplæringsplan etter anbefaling fra veileder og 

NOSEB. 

 

 

AVHANDLING (jf. § 10 i ph.d.-forskriften) 

Krav til avhandling og regler for bedømmelse er gitt i forskrift for ph.d.-graden ved NTNU.  

 

Dersom avhandlingen består av flere mindre arbeid (normalt 3-5 artikler/bokkapitler), må 

kandidaten være ene- eller førsteforfatter på minst halvparten av dem.  
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PROGRAM DESCRIPTION FOR  

THE JOINT PhD IN BEHAVIOUR AND HEALTH 

Between 

The Australian National University (ANU), 

College of Medicine, Biology and Environment, 

Research School of Psychology, Institute for population health 

and Faculty of Medicine 

and 

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU), 

Faculty of Social Sciences and Technology Management, 

Department of Social Work and Health Science  

Department of Psychology 

Faculty of Medicine 

Department of Public Health and General Practice 
 

 

The programme description is based both on the Australian National University (ANU) 

Regulations for PhD candidature (found at http://www.anu.edu.au/sas/hdr/researchguide.php 

and Regulations concerning thephilosophiae doctor degree (PhD) at the Norwegian 

University of Science and Technology (NTNU), (found at 

http://www.ntnu.no/studieavd/dok/PhD_regulations.pdf).  

The two collaborating entities will each appoint two members to a Joint Management 

Committee/ Academic Programme Committee (JMC/JAC) of four members to manage the 

collaboration. The Committee would normally be made up of the relevant Dean (or nominee) 

in each of the two universities and another member nominated by the Heads of the respective 

collaborating Schools/Departments. The appointment of Committee members from each 

university should be at the absolute discretion of that university. 

Both universities are equally responsible for the programme, but all students admitted will 

have one home university (the university in which their principal/initial enrolment has taken 

place) and one host university (the university in which they will reside for a specified period 

in order to advance their PhD studies). Each student will have a supervisory panel of three; of 

whom the Principal Supervisor will be from the home university, the Co-Supervisor will be 

http://www.anu.edu.au/sas/hdr/researchguide.php
http://www.ntnu.no/studieavd/dok/PhD_regulations.pdf


224 

 

 

from the host university, and the third will be appointed from either university in order to 

offer special expertise in the student’s area of study.  

It will be mandatory over the period of candidature for the student to reside for at least one 

semester in the host university and to take at least one PhD (advanced level) course (typically 

of 26 hours of class instruction) in the host university. The course can be one which is 

currently offered at postgraduate level by either university or one specially designed for this 

PhD program (a course of specified reading, for example, designed by the relevant supervisor 

to meet the student’s particular needs). This course should be formally assessed by 

examination or assignment in a manner consistent with the regulations of the relevant 

university. 

Responsibility for all expenses associated with the program, including fees and other charges 

levied by the home university, rests totally with the individual student unless otherwise 

covered by a scholarship. The Supervisor in the home university must undertake to provide 

each enrolled student with the facilities and resources necessary to carry out the research 

component of the PhD program in a manner consistent with that university’s current policies 

regarding the provision of resources for PhD studies. The Co-Supervisor in the host university 

will, however, take responsibility to ensure that the student is also provided with the 

necessary infrastructure for research and other work undertaken during the period of 

residency in the host university, again consistent with that university’s current policies 

regarding the provision of resources for PhD studies. Given the joint nature of the program 

the Co-Supervisor in the host university will also work to integrate the visiting student into 

the existing network of relevant PhD students in the host School or Department.  

At completion of the program the student will be awarded a single testamurrecognizing  both 

universities. The testamur will state the collaborative nature of the program and the area of 

study (PhD inBehaviour and Health). The testamur will be in English.  

 

 

DESCRIPTION OF THE PROGRAMME 

The individual student's study and research plan will be formulated through collaborative 

discussions between the candidate and prospective supervisors, depending on the area of 

research and the candidate's individual requirements and wishes, and formally endorsed by 

the Academic Program Committee.  

 

Areas of study  

The PhD Program in Behaviour and Health will cover a wide range of potential areas of study 

reflecting existing and developing research programs in the collaborating universities. The 

objectives are to: 

 Provide students with a rich research environment based on access to health research 

facilities and projects in contemporary areas of knowledge and practice in health 

research; and 

 Create synergies through collaboration which will offer students opportunities not 

immediately available within single research environments. 
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As a guide the following areas of current research activity, and of potential 

complementarities, will be immediately available to participating students in the joint 

program: 

 

ANU Behaviour and Health 

 

NTNU Behaviour and Health 

Possible  

Comple-

mentarity 

Adolescent stress and health Adolescent stress and health  

Children’s lifestyle and health Lifestyle and health   

Measurement of stress in children 

and adolescents 

Measurement of stress in children and 

adolescents 

 

Occupational stress Health in the “new” work life  

Type A behaviour and 

cardiovascular disease 

Cardiovascular health  

Coping with cancer Survivors of cervix cancer,   

Quality of life in cancer patients 

 

 Health promotion research  

 Public health research  

Measurement of stress   

Substance use and abuse   

Eating disorders Anorexia nervosa research  

Adolescent attachment and health   

 Disability research  

 Self-damage and suicide  

Clinical neuropsychology Brain dysfunction and health  

 Epidemiology: The Nord-Trøndelag 

healthstudy (HUNT)- population study.  

National quality registers in Myocardial 

Infarction and StrokePrevention 

 

 Exercise as treatment/prevention strategy  

 
"Perception and communication of life and 

health threats" 

"Long term health" 

"Resilience, vulnerability, risk and protective 

factors" 
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 "Healthy organizational change",  

 "Good health interventions for work life 

improvement 

 

 "Eustress"  

 "Prevalence of depressive and anxiety 

disorders in the normal population ", 

"Treatment of anxity and depression with cbt 

and metacognitive therapy" 

 

 "Darwinian medicine and evolutionary 

psychopathology" 

 

Objective of the PhD Programme in Behaviour and Health  

The Program provides the basis for an independent, creative and critical perception of one's 

own and others' research, as well as providing practice in communicating research results in 

academic and other forums, and applying the results of research to a wide range of both 

clinical and policy applications. 

 

ADMISSION 
Admission to candidature in the program will be governed by the rules and regulations 

applying to the two collaborating universities at any time. Enrolment in the home university 

will therefore be strictly in accord with the requirements of that university for admission 

generally to PhD study, and the host university will accept these requirements.  

 

For the ANU: 

Admission will rest on possession of an Honours degree at the upper second (IIA) level or 

better, or possession of a postgraduate master degree from a recognized university, in 

psychology or a closely related field of study. 

For the NTNU: 

Admission will rest on possession of a 2-year Master's degree from a recognized university or 

equivalent education, within the fields of Psychology, Health Sciences, Medicine, Human 

Movement Science or Social Sciences. The applicant must have a weighted average grade of 

Master's or equivalent education with a grade B or higher in accordance with NTNU's grading 

system.  

Applicants who are unable to meet these criteria may only be admitted if they can 

successfully argue to the Academic Program Committee that they are in other ways 

academically suitable candidates for PhD study. For admission to be granted on this basis 

unanimous agreement of the Committee is necessary. 

Application requirements  

Applicants for admission should carefully consult the respective admission requirements of 

the chosen home university. All applications should be sent to, and processed by the chosen 

home university. 
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For the ANU, potential applicants should go to:  http://www.anu.edu.au/sas/forms/ - 

Admission_forms and follow the links through to application/enrolment information and 

forms. 

For the NTNU, potential applicants should go to http://www.ntnu.edu/svt/phd-programme and 

follow the links through to application/enrolment information and forms. 

Application process  

The Academic Program Committee/Joint Management Committee will consider all 

applications for admission after evaluation from the relevant school or department. 

Recommendations for admission will then go either to the Dean of the Faculty of Science (for 

ANU) or the Dean of the Faculty of Social Sciences and Technology Management or the 

Dean of Medicine (for NTNU) for approval and subsequent processing through the relevant 

university systems. At NTNU, the Faculty of Social Sciences and Technology Management is 

responsible for, and manages this joint PhD programme. 

Decision of admission  

The decision concerning admission, having been based on a collective evaluation of the 

application, is considered final. Admission to a PhD Programme is then formalised by way of 

the processes currently in place in wither of the collaborating universities.  

 

PhD PLAN 
The project plan should emphasize; 

 the importance of the topic for the broad understanding of behaviour and health; 

 the primary theoretical issues on which the research proposal is based; 

 the methodological (and statistical) issues which will need to be addressed in carrying 

out the research; 

 the ethical issues which might arise during the course of the research; and 

 the primary outcomes (including publications or presentations to conferences of 

international standing) which can be expected from the research. 

This should be presented as part of the application in a covering document of between 3 and 5 

pages.  

 

Funding plan 

For applicants who are not fully funded through scholarship schemes, it is normally required 

that they will give a detailed account of how they will complete the Program without external 

funding, bearing in mind that successful completion requires international travel. An 

assessment of this will be made for each candidate upon application and this will be taken into 

account in the selection process. Applicants are reminded that completion of the program 

requires between 3 and 4 years of full-time study.  

 

Supervision 

Work on the PhD thesis constitutes active research under supervision.  

Procedures for selection and conduct of supervision of students enrolled at the ANU as the 

home university will be governed by regulations as set out in 

http://www.anu.edu.au/sas/hdr/candidature.php 

http://www.anu.edu.au/sas/forms/#Admission_forms
http://www.anu.edu.au/sas/forms/#Admission_forms
http://www.ntnu.edu/svt/phd-programme
http://www.anu.edu.au/sas/hdr/candidature.php
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And 

http://policies.anu.edu.au/policies/code_of_practice_supervision_in_higher_degrees_by_resea

rch/policy 

Procedures for selection and conduct of supervision of students enrolled at the NTNU as the 

home university will be governed by regulations as set out in http://www.ntnu.edu/svt/phd-

programme. 

Residency requirement 

A plan for how the residency requirements to the host university will be met is to be presented 

in the application and in the agreement on supervision.  

The main intention of the residency requirement is that the candidate is to actively participate 

in an academic environment at the host university.  

 

Participation in active research groups internationally  

The cooperating university units in the PhD Programme in Behaviour and Health have a 

comprehensive network of contacts with both national and international research groups. 

Candidates are encouraged to participate in these groups in order to establish and make use of 

the contacts with acknowledged researchers nationally and internationally.  

 

 

ACADEMIC DISSEMINATION 

All candidates participating in the program will be actively encouraged to present the results 

of their work in appropriate ways, including but not limited to publication in refereed journals 

of international standard, presentation at both national and international conferences, and 

similar activities.  

 

 

REPORTING 
The candidate and supervisors will deliver separate annual reports on progress to the 

Academic Program Committee /Joint Management Committee and continuation of 

candidature may rest with the satisfactory evaluation of these reports. Candidates and 

supervisors are also required to adhere to the progress reporting requirements of their 

respective home universities.  

 

 

FORMAL ACADEMIC COURSE WORK  

Candidates will have access to, and will be expected to take, formal academic coursework 

components as part of their candidature. This serves to complement the major research 

component of the candidature and to provide candidates with new perspectives on behaviour 

and health by exposing them to courses and ideas typically only available in the host 

university.  

The minimum requirements are set out in the agreement between the two parties as signed by 

the ANU on 15/9/11 and by NTNU on 14/11/11. The two parties will offer courses that are 

consistent with, and complement the areas specified in the table above (see page 3 &4). The 

courses offered in this program will be those that are normally available as part of the 

educational programs of the two respective universities which are part of the agreement to 

http://policies.anu.edu.au/policies/code_of_practice_supervision_in_higher_degrees_by_research/policy
http://policies.anu.edu.au/policies/code_of_practice_supervision_in_higher_degrees_by_research/policy
http://www.ntnu.edu/svt/phd-programme
http://www.ntnu.edu/svt/phd-programme
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which this document refers, and details of which can be found on the respective course 

handbooks of each university.  

 

Examples of courses offered* in the PhD Program:  

(24 units at ANU = 30 credits at NTNU)   

At ANU: 

Code Title Units 

   

PSYC 4005 Advanced psychological statistics  

PSYC 8104 Health psychology  

PSYC 8102 Pscychopharmachology  

PSYC 8303 Nevropsychology and aging  

At the NTNU: 

Code Title Credits 
HLS8008 Research on health promotion/Positive health research 5 

HLS8014 Current Issue 5 

HLS8018 Children of the Welfare State 5 

KLMED8004 Medical Statistics, Part I 7.5 

KLMED8005 Medical Statistics, Part II 7.5 

PSY8002 Risk Perception and Risk Communication 10 

PSY8003 Multivariate Research Methods 10 

PSY8005 Human Psychophysiology: High-Density EEB Analysis 10 

PSY8006 Introduction to Structural  Equation Modelling (with MPlus) 10 

SARB8008 Ethnicity and diversity 5 

SARB8010 Social exclusion 5 

SMED8002 Epidemiology II 7.5 

SMED8004 Introduction to Research 5 

SMED8005 Communication of Science 3 

* There may be changes in this index. Please contact ANU or NTNU for updated information. 

 

 

THESIS PRODUCTION, SUBMISSION AND EXAMINATION 

The Joint Academic Committee/Joint Management Committee will, on recommendation from 

the supervisors and/or departments, approve the thesis to be submitted for external 

examination. In accordance with the agreement between the two universities, the specific 

process of examination will be consistent with the rules and regulations of the home 

institution as set out in § 3.1 in the agreement. 

The form which the thesis takes, and the methods of assessment and examination, will be 

determined by the rules governing thesis production, submission and examination which hold 

for the home university at any time. Independent of form, the thesis will be of an academic 

standard consistent with that required in the discipline as evidenced by contemporary 

publications in refereed journals of high international standing.  

 

Appointed supervisors may not be members of the assessment committee or administrate its 

activities.  

No restrictions may be placed on a PhD thesis being made publicly available. 

http://www.ntnu.edu/studies/courses/HLS8008
http://www.ntnu.edu/studies/courses/HLS8014
http://www.ntnu.edu/studies/courses/HLS8018
http://www.ntnu.edu/studies/courses/KLMED8004
http://www.ntnu.edu/studies/courses/KLMED8005
http://www.ntnu.edu/studies/courses/PSY8002
http://www.ntnu.edu/studies/courses/PSY8003
http://www.ntnu.edu/studies/courses/PSY8005#tab=omEmnet
http://www.ntnu.edu/studies/courses/SARB8008
http://www.ntnu.edu/studies/courses/SARB8010
http://www.ntnu.edu/studies/courses/SMED8002
http://www.ntnu.edu/studies/courses/SMED8004
http://www.ntnu.edu/studies/courses/SMED8005
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For the ANU: 

For the ANU as home university this information may be found at 

http://www.anu.edu.au/sas/hdr/thesis.php and  

http://policies.anu.edu.au/guidelines/research_theses_submission_and_examination___inform

ation_for_higher_degree_research_students/guideline 

 

For the NTNU: 

For more information, The Regulations for the philosophiae doctor degree (PhD) at the 

Norwegian University of Science and Tehnology (NTNU) may be found at 

http://www.ntnu.edu/svt/phd-programme/regulations.  

 

For the NTNU as home university more information may also be found at 

http://www.ntnu.edu/svt/phd-programme. 

http://www.anu.edu.au/sas/hdr/thesis.php
http://policies.anu.edu.au/guidelines/research_theses_submission_and_examination___information_for_higher_degree_research_students/guideline
http://policies.anu.edu.au/guidelines/research_theses_submission_and_examination___information_for_higher_degree_research_students/guideline
http://www.ntnu.edu/svt/phd-programme/regulations
http://www.ntnu.edu/svt/phd-programme

