Utfyllende regler til NMBUs Forskrift for graden philosophiae doctor
(ph.d.) ved Veterinærhøgskolen
Disse reglene ble vedtatt juli 2015 og baserer seg på NMBUs Forskrift for graden philosophiae
doctor (ph.d.) vedtatt 15.05.2014.
Revideringer i reglene ble godkjent av Fakultetsstyret 01.12.2017 og 26.01.2018, den siste med
ikrafttredelse fra og med 01.04.2018.

III. GJENNOMFØRING
§ 8 Opplæringsdel
§ 8.1. Formål, innhold og omfang
•
•

Opplæringsdelen skal bestå av minst 30 studiepoeng (ECTS) inkludert kurs i forskningsetikk
og vitenskapsfilosofi på 5 studiepoeng.
Følgende obligatoriske kurs skal inngå i opplæringsdelen:
o VET400 – Introduksjon til etiske og vitenskapsfilosofiske perspektiver i biomedisinsk
forskning (5 studiepoeng)
o VET420 – Midtveiskurs: Skriving av ph.d.-avhandling (2 studiepoeng)
o VET421 – Midtveisevaluering (3 studiepoeng)

Endret 01.12.2017. Punktet om at gjennomsnittskarakteren fra emner på masternivå i
opplæringsdelen skal være B eller bedre er tatt bort. Endringen gjelder også kandidater tatt opp før
01.04.2018.
•

I tillegg til det som framkommer i ph.d.-forskriften kan følgende inngå i opplæringsdelen:
o Studieopphold av minst 2 ukers varighet i utlandet gir 3 studiepoeng. Maksimalt 6
studiepoeng.
o En presentasjon (muntlige innlegg eller poster) på nasjonal eller internasjonal
konferanse gir 1 studiepoeng 1. Til sammen kan det gis maksimalt 4 studiepoeng.

Endret 26.01.2018. Gjeldende fra 01.04.2018. For kandidater som har fått opptak før 01.04.2018
gjelder gammel regel, og endringen har ikke tilbakevirkende kraft.

1

Kandidaten må være hovedforfatter.

§ 9 Kvalitetssikringstiltak
§ 9.1. Tiltak for å avdekke og følge opp mangler, framdriftsrapportering
•

Ph.d.-kandidaten skal levere årlige framdriftsrapporter på fastsatt skjema innen 15. januar
hvert år.

§ 10 Ph.d.-avhandling
•
•
•

Doktoravhandlingen skal vanligvis bestå av tre vitenskapelige artikler, publiserbare i
vitenskapelige tidsskrifter.
Det er ønskelig at artiklene er publisert eller akseptert for publisering før avhandlingen
innleveres, men dette er ofte ikke realistisk innen en treårsperiode. Artiklene skal imidlertid
som et minimum være på nivå med førstegangs innsending av manuskript til et tidsskrift.
Ph.d.-kandidaten skal være førsteforfatter på minimum to av artiklene.

