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Beregning av kostnader knyttet til ekstern ph.d.-kandidats
opphold ved NMBU ifbm forskerutdanning
Hensikten med det notatet er å oppdatere eksisterende regelverket om rutiner
knyttet til opphold ved NMBU av ph.d.-kandidater som ikke er ansatt ved NMBU.
Klargjøring av regelverket vil sikre god styring, kontroll og bedre rutiner på tvers
av fakultetene.
Endringene ifht. forrige versjon av dokumentet (P360 ref.: 19/01254-2 datert
10.04.2019) er merket i rødt. Endringer er knytet primært til
veiledningskostnader. Informasjon om regelverket er publisert på NMBUs
nettsider (https://www.nmbu.no/forskning/forskerutdanning/narings-phd).
Dette notatet er godkjent av Forskningsdirektør Ragnhild Solheim.

Anna Lewandowska-Sabat
anna.sabat@nmbu.no

Bakgrunn:
Kostnader knyttet til ekstern ph.d.-kandidats opphold ved NMBU ifbm
forskerutdanning beregnes ved hjelp av TDI-modellen. UH-institusjoner har
anledning til å gå inn med egenfinansiering.

Doktorgradskandidaten:



Er ikke ansatt ved NMBU
Er tatt opp på ett av NMBUs ph.d.-programmer og skal gjennomføre
forskerutdanningen ved NMBU

Veiledende beregningsmetode for kostnader ved NMBU:
 Kostnader for veiledning beregnes ut fra et normert omfang på 75 timer
per år à 12 mnd. Veiledningskostnader finansieres enten av UHinstitusjon som en del av veileders forskningstid (egenfinansiering) eller
av bedrift/offentlig virksomhet. Veiledningskostnader vil være gjenstand
for forhandlinger mellom gradsgivende institusjon og den enkelte
bedrift/offentlig virksomhet i hvert enkelt prosjekt.
 TDI-modellen legges til grunn for beregning av UH-institusjonens
indirekte kostnader (IK). IK-satsen er p.t. 441 300 kr per år for
fulltidsopphold ved NMBU. Kandidaten skal oppholde seg ved UHinstitusjonen i minimum ett år i løpet av den treårige prosjektperioden
(residensplikt). Bedrift/ offentlig virksomhet legger denne kostnaden inn
i prosjektbudsjettet.
 Kostnader for tilgang til laboratorier, forskningsinfrastruktur og bruk av
avansert vitenskapelig utstyr ved NMBU (leiestedskostnader) beregnes
utfra fakultetenes satser og kommer i tillegg til indirekte kostnader.
Bedrift/ offentlig virksomhet legger disse kostnaden inn i
prosjektbudsjettet.
Hva kan NMBU fakturere ekstern virksomhet for?





Indirekte kostnader. Det er et krav fra NFR at kandidaten skal oppholde
seg ett år ved NMBU i løpet av den treårige prosjektperioden. NMBU kan
da fakturere bedrift/offentlig virksomhet for 1 år x 441 300 kr (IK-sats).
Leiestedskostnader. Tilgang til laboratorier, forskningsinfrastruktur og
bruk av avansert vitenskapelig utstyr ved NMBU.
Veiledningskostnader.

Egenfinansiering:
Egenfinansiering knyttet til indirekte kostnader, leiestedskostnader og
veiledningskostnader vil være gjenstand for forhandlinger mellom NMBU og den
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eksterne virksomheten i hvert enkelt prosjekt. Resultatet vil avhenge av begge
parters økonomiske handlingsrom.




Dekanen har mandat til å vurdere om indirekte kostnader skal
delfinansieres av fakultetet (inngå som fakultetets egenfinansiering).
Dekanen kan vurdere om eventuelle leiestedskostnader skal
delfinansieres av fakultetet (inngå som fakultetets egenfinansiering).
Dekanen kan også vurdere om veiledningskostnader skal delfinansieres av
fakultetet (inngå som fakultetets egenfinansiering).

Fakultetet bør definere et minimumsbeløp for indirekte kostnader, eventuelle
leiestedskostnader og veiledningskostnader.
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