Utfyllende regler til NMBUs Forskrift for graden philosophiae doctor
(ph.d.) ved Fakultet for biovitenskap (BIOVIT).
Disse reglene ble vedtatt av dekan i sak 16/ 2017 og baserer seg på NMBUs Forskrift for
graden philosophiae doctor (ph.d.) vedtatt 01.03.2017.
§ 5.1. Vilkår for opptak
•
•
•

Karakterene fra høyere grads eksamener (120 studiepoeng) skal normalt være i
den beste halvdel av søkerens studentpopulasjon.
Dette må dokumenteres i form av karakterfordeling, rangeringsnummer blant
masterstudentene eller erklæring fra gradsgivende institusjon.
Søkere med karakter A eller B på realfaglig masteroppgave fra relevant
masterutdanning ved norsk universitet eller høgskole er normalt kvalifisert for
doktorgradsstudier.

§ 7 Veiledning
•

•
•
•

Hovedveiledere for ph.d.-studentene vil bli oppnevnt blant fakultetets
førsteamanuenser og professorer (inkl. II’er-stillinger). Fast ansatte i
forskerstillinger, og som har førstestillingskompetanse, kan også være
hovedveileder.
Hovedveileder må tidligere ha vært veileder eller medveileder for ph.d.-studenter
eller ha gjennomgått kurs for veiledere.
Doktorgradsstudenten har krav på ca. 100 timer veiledning pr. år i tre år, det vil si
totalt ca. 300 timer, fordelt på alle i veiledningsgruppen.
Hovedveileder og doktorgradsstudent har begge ansvar for at veiledningsgruppens
kompetanse blir utnyttet best mulig.

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

Opplæringsdelen skal være på minst 35 studiepoeng inkl. kurs i forskningsetikk på
minst 5 studiepoeng.
Som hovedregel kreves kurs i statistikk i opplæringsdelen, eller dokumentert sterke
ferdigheter i statistikk ved opptak, sett i forhold til ph.d.-studentens fagområde.

•

•
•

Innen rammen av 35 studiepoeng kan opplæringsdelen inneholde inntil 3
studiepoeng i prosjektledelse, forskningsformidling eller pedagogikk. Skrivekurs
godkjennes ikke.
Kurs på doktorgradsnivå godkjennes om det er bestått.
Kurs på mastergradsnivå med bokstavkarakter godkjennes om karakteren er C
eller bedre.

1. Nye utfyllende regler iverksettes umiddelbart etter dekanens godkjenning. De kan gis
tilbakevirkende kraft for nåværende ph.d.-studenter om nye regler er til gunst for dem.
2. Programbeskrivelsene for de to ph.d.-programmene justeres tilsvarende, på norsk og
engelsk.

