Utfyllende regler til NMBUs Forskrift for graden philosophiae doctor
(ph.d.) ved Fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM)
Godkjent av dekan 30.06.2020. Reglene er basert på NMBUs Forskrift for graden philosophiae doctor
(ph.d.) vedtatt 30.01.2020 (i kraft fra 01.07.2020) 1.
LANDSAM har to ph.d.-programmer – Society, Development and Planning og International
Environment and Development Studies. Reglene gjelder for begge programmene.
Paragrafnummereringen viser til NMBUs ph.d.-forskrift.
§5

Opptak

§ 5-1 Generelle bestemmelser
Fakultetet tar normalt opp én kohort ph.d.-kandidater per år, som sammen følger de
obligatoriske kursene i ph.d.-utdanningen.
§ 5-2 Opptakskrav – krav til utdanning og engelskkunnskaper

Kandidaten må ha en sterk akademisk bakgrunn med karakter B eller bedre som gjennomsnitt i
mastergraden. Karakteren på masteroppgaven skal også være B eller bedre; bare i
unntakstilfeller kan en kandidat med karakteren C på masteroppgaven aksepteres.

Minimumskrav til engelskferdigheter er en av språktestene nevnt under § 5-2(3)b. Søkere kan
gis en individuell vurdering hvis fakultetet finner det nødvendig ut fra den dokumentasjonen
søkeren har levert.
§ 5-3 Opptakskrav – krav til finansiering for søkere som ikke er ansatt på fakultetet

Fakultetet tar bare opp ph.d.-søkere med institusjonell støtte fra en arbeidsgiver/institusjon
(se Fakultetets retningslinjer).
§6

Ph.d.-avtale

§ 6-2 Avtaleperiode
Avtaleperioden på fakultetet er normalt tre år uten pliktarbeid.
§7

Veiledning

§ 7-1 Rett til veiledning og tilknytning til fagmiljø
En ph.d.-kandidat tildeles totalt 300 timer som skal brukes til veiledning, fordelt på
veiledningsgruppen; dette utgjør omkring 100 timer per år i tre år.
§ 7-2 Oppnevning av veiledere

(2) Ph.d.-kandidater som er ansatt på NMBU skal, hvis det er mulig, ha medveileder(e) som er
fast ansatt(e) i vitenskapelig stilling på LANDSAM eller et annet fakultet på NMBU. Hvis det
ansees som nødvendig for å sikre god faglig kvalitet, kan en ekstern medveileder vurderes. En
slik ordning må forankres i en skriftlig avtale mellom medveilederens arbeidsgiver og
fakultetet (se Fakultetets retningslinjer).
Forskriftsendringer vedtatt av universitetsstyret 17.09.2020 (i kraft fra 01.10.2020) har ikke ført til
innholdsmessige endringer i fakultetets utfyllende regler.
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§ 7-3 Veiledningens innhold og omfang
(3) På et tidlig tidspunkt i prosjektet/veiledningsforholdet skal skjemaet «What do I expect
from my candidate/supervisor» fylles ut både av kandidat og veileder(e), etterfulgt av en felles
diskusjon om gjensidige forventninger.
§8

Opplæringsdelen

§ 8-2 Opplæringsdelens omfang og innhold
(1) Fakultetet krever at opplæringsdelens omfang skal utgjøre minimum 30 studiepoeng.

(3) Minimumskravet på 30 studiepoeng må inkludere et sett obligatoriske kurs på ph.d.-nivå.
Disse er nærmere beskrevet i de enkelte programbeskrivelsene.

De obligatoriske kursene må inkludere forskningsetikk og vitenskapsteori. Disse temaene kan
dekkes i ulike kurs, men må til sammen utgjøre minimum 5 studiepoeng.
§ 8-3 Godkjenning av opplæringsdelen

(2) For at et mastergradskurs skal kunne godkjennes som del av den akademiske
opplæringsdelen, kreves et nivå som tilsvarer karakteren B eller høyere, i samsvar med NMBUs
karaktersystem.
§ 9 Kvalitetssikringstiltak

§ 9-1 Tiltak for å avdekke og følge opp mangler, framdriftsrapportering
(2) Ph.d.-kandidater skal levere sin årlige framdriftsrapport til programkoordinator innen 15.
januar hvert år.
§ 9-2 Obligatoriske seminarer

(1) Til hvert seminar oppnevnes en eller to personer som diskusjonspartner/opponent/
evaluator for å gi tilbakemelding og råd basert på det arbeidet som presenteres, og gi en kort
vurdering av kandidatens arbeidsplan og framdrift.
Til hvert av seminarene forventes kandidaten å presentere følgende:
Startseminar: Prosjektbeskrivelsen.

Midtveisevaluering: På seminaret skal kandidaten presentere utkast til en eller to
vitenskapelige artikler eller kapitler/arbeider og en disposisjon for avhandlingen som helhet.

Sluttseminar: Kandidaten forventes å presentere et introduksjons-essay til avhandlingen eller
en sentral del av monografien/materialet som skal leveres til ph.d.-graden.

Hvert av disse seminarene skal følges opp med et eget møte mellom kandidat og veileder(e).
Ph.d.- programlederen kan også trekkes inn etter behov.
§ 10

Avhandlingen

§ 10-1 Krav til den vitenskapelige avhandlingen
(3) En artikkelbasert avhandling skal inkludere tre (eller flere) vitenskapelige manuskripter
og/eller artikler.

Hvis avhandlingen er skrevet innen et forskningsfelt hvor normen tradisjonelt er eneforfattere av
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publikasjoner, skal kandidaten være eneforfatter på minst ett av manuskriptene/artiklene.
Artiklene skal enten kunne publiseres i eller være innsendt til fagfellevurderte tidsskrifter på nivå
1 eller nivå 2 i det norske registeret over vitenskapelige publiseringskanaler (se link nedenfor).
LANDSAM har fastsatt retningslinjer for det innledende kapitlet i avhandlingen. Dette er
forventet å være skrevet som et Innledende essay (se link nedenfor).
(4) Krav for Research-by-design ph.d.-er
•
•

•

Det innleverte materialet må være et tydelig bidrag til ny kunnskap, innsikt og erfaring
innenfor feltet.
Innleveringen må bestå av minimum tre deler – manuskript/artikler,
design/kunstnerisk arbeider, eller annet dokumentert utviklingsarbeid, hvis kreative
nivå og etikk innen feltet holder internasjonale standarder.
Sammen med resultatene fra design- eller kunstnerisk utviklingsarbeid må det leveres
en omfattende verbal refleksjon på engelsk eller et skandinavisk språk.

(5) Kandidaten må være førsteforfatter på tre arbeider; hvis mer enn tre manuskripter/artikler er
inkludert i avhandlingen, kan ph.d.-kandidaten ha en mindre rolle i en undergruppe av artikler.
§ 13 Oppnevning av bedømmelseskomité

(4) Fagpersoner som har vært eksterne diskusjonspartnere på Midtveis- eller Sluttseminaret
skal ikke oppnevnes som opponenter og medlemmer av bedømmelseskomiteen for ph-d.disputasen.
Unntak kan godkjennes av dekanen hvis andre fagpersoner med relevant kompetanse i det
konkrete feltet ikke er tilgjengelige til disputasen.
§ 15 Fakultetets behandling av bedømmelseskomiteens innstilling

Seksjon 15-2 Enstemmig negativ anbefaling eller delt anbefaling
(3) Hvis fakultetet har oppnevnt nye eksperter til å gi uttalelser om avhandlingen, og de nye
ekspertene ikke er enige med flertallsanbefalingen, tar fakultetet en avgjørelse basert på en
vurdering av de forskjellige anbefalingene.
Lenker til relevante dokumenter:

Rules and guidelines for PhD studies at LANDSAM Guidelines for the Introductory Essay
Guidelines for the assessment of the thesis
Ph.d. forskrift NMBU / PhD regulations NMBU

Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers
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