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Aktuelle saker i ph.d.-utdanningen 
 

Forskningsseksjonen 
Det psykologiske fakultet 

 
Stipendiatdagen 27. mars 2014 



Noen aktuelle saker i forskerutdanningen 
 
• Status for forskerutdanningen ved fakultetet 

 
• Ny ph.d.-forskrift ved UiB, med fakultetsvise 

tilpassinger 
 

• Ephorus sjekk av kappen 
 

• Elektronisk innlevering av avhandling  
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Forskningsseksjonen - Det psykologiske fakultet 

 
Anne Kristin Aanstad 
• Seksjonssjef 
 
Helen Green  
• Forskerutdanningen: opptak, opplæringsdelen, disputaser m.m. 
 
Vibeke Kyrkjebø Irgan 
• Rådgivning i forbindelse med prosjektsøknader, finansieringskilder 
• Internasjonalt forskningssamarbeid/mobilitet 
 
Arild Mellesdal 
• Dobbelkompetanseprosjektet  
• Forskerutdanningen: opptak, fremdriftsrapportering m.m.  
• Internkontroll 
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Status for vår forskerutdanning 
 

• Fakultetet har pr. dags dato 121 ph.d.-kandidater i 
forskerutdanningen. 

 
• 5 kandidater tatt opp i forskerutdanningen så langt i 2014. 

 
• Ca. halvparten av kandidatene i vår forskerutdanning er tilsatt ved 

UiB, resten har ekstern arbeidsgiver (f.eks. høgskole). 
 

• Forskerskoletilknytning: Det er 34 kandidater tilknyttet GHIG, 26 stk 
tilknyttet IGSIN og 40 kandidater tilknyttet CDP. I tillegg er 16 stk tatt 
opp ved de nasjonale forskerskolene NATED (12) og NAFOL (4). 
Fem kandidater er uten forskerskoletilknytning. 

 
• Så langt i år har 4 stk. disputert ved fakultetet. Vi forventer at ca. 20 

stk. disputerer hos oss i 2014. 

 
 
 



Ny forskrift for ph.d.-graden ved UiB  
(vedtatt 20. juni 2013) 
 

• Den gamle ph.d.-forskriften var fra 2003 
 

• Stort behov for oppdatering av utdaterte opptaksskjema og 
ph.d.-avtaler, og for hjemmel av nye tiltak som f.eks. 
midtveisevaluering. 
 

• Utfordring: I hvor stor grad fakultetene skal ha anledning til å 
utarbeide egne «utfyllende regler» – vi venter på endelig 
avklaring av dette fra UiB.  
 

• Den nye forskriften (inkl. revidert opplæringsdel) er planlagt 
implementert ved fakultetet 1. januar 2015. 
 

• Mål: Mest mulig felles praksis for ph.d.-kandidater ved UiB 
 

 



Ny forskrift for ph.d.-graden  - fts. 

• Bygger på nasjonale, veiledende retningslinjer fra UHR 
 

• Stort sett endring i forskriftens struktur: Dagens regler foreslås 
i hovedsak opprettholdt, men delvis med ny ordlyd og 
plassering. 
 

• Viktigste endringer: Den sentrale klagenemnd gis kompetanse 
for behandling av klager, alle skal ha to veiledere, fusk kan 
medføre tvungen avslutning, alle skal ha midtveisevaluering, 
ny regel om omarbeiding av innlevert avhandling, Diploma 
Supplement skal utarbeides og nye, felles regler om 
fellesgrader og cotutelle 



Revidert opplæringsdel ved fakultetet 
• En  arbeidsgruppe oppnevnt av FFU har revidert 

opplæringsdelen i forskerutdanningen:                     
Ingen revolusjonære endringer, snarere presiseringer og 
endringer som skal gjøre opplæringsdelen mer 
oversiktlig for alle. 
 

• Studiepoeng fordeles jevnt mellom obligatorisk og valgfri 
del – obligatorisk del økes med 2 poeng 
 

• Kompetanse innen forskningsformidling styrkes gjennom 
at formidlingsaktivitet på tilsammen 6 studiepoeng gjøres 
obligatorisk. Viss grad av valgfrihet når det gjelder 
sammensetningen av muntlig/skriftlig, 
faglig/populærvitenskapelig formidling innenfor dette. 



Revidert opplæringsdel - fts. 
• Etikk-opplæring gjøres obligatorisk, og dagens valgfrie 

etikk-kurs integreres i det obligatoriske kurset. Dette 
skjer allerede fra våren 2014. 
 

• Valgfritt etikk-kurs arrangeres siste gang høsten 2014. 
 

• Kandidatenes spesialiserte metodekompetanse skal 
bedres, og kravene til valgfrie metodekurs økes. Mens 
den nedre grensen i dag er 3 studiepoeng, økes denne 
til 6. 
 

• Revidert opplæringsdel er planlagt innført ved fakultetet 
fra 1.1. 2015, og vil gjelde for kandidater tatt opp etter 
dette. 



OBLIGATORISK GRUNNKURS 
Dagens kurs Dager Fremtidig kurs Dager 

Informasjonshåndtering 1 Informasjonshåndtering/ 
kappeskriving 

 
1 

Kappeskriving 0,5 
Metode: Introduksjon 0,5   

 
Forskningsdesign/metode 

  
 

2,5 Metode: Kvantitativ, 
Kvalitativ, Mixed 

3 

Etikk/datasikkerhet 0,5 Etikk/datasikkerhet/ 
Publiseringsetikk 

3 

Vitenskapsteori 4 Vitenskapsteori/ 
vitenskapsfilosofi 

3 

    Stipendiatrollen 0,5 
  9,5   10 



Ephorus 
• Fra 1. mai 2014 innføres en ordning ved Det psykologiske 

fakultet der sammendraget (“kappen”) til alle ph.d.-arbeider 
kjøres gjennom tekstgjenkjenningssystemet Ephorus. Dette 
skal gjøres ved instituttet man har tilknytning til. 
 

• Ephorus skal brukes som et hjelpemiddel i forkant av 
innlevering avhandlingen, ikke for å avsløre eventuell 
plagiering i etterkant av innlevering. 
 

• Programmet er et hjelpemiddel for å finne tekstlikhet, og skal 
bidra til at veileder lettere kan sjekke om sitater er tilstrekkelig 
referert. Ephorusrapporten skal gjennomgås av veileder før 
søknad om innlevering sendes til fakultetet. 
 

10 



Elektronisk innlevering av avhandlingen 
• Innført ved fakultetet mars 2014. Tidligere leverte man inn 

5 stk. eksemplarer, nå skal avhandlingen kun leveres inn 
som en pdf fil via e-post. 
 

• Fordeler ved elektronisk innlevering: 
- Avhandlingen kan sendes til komitéen samme dag som 

den oppnevnes (ingen forsinkelser pga postgang) 
- Avhandlingen er klar for trykking med en gang den 

godkjennes – samme pdf versjon skal sendes til 
trykkeriet. 

 
• Informasjon om innlevering finner man på fakultetets 

websider, under «Forskerutdanning» 
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Takk for oss!   
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