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Forslag om endringer i opptakskravene til ph.d.-programmet i 
samfunnsvitenskap - studieretningen i samfunnsøkonomi, med påfølgende 
endring av studieplanen 

Studieretningen for samfunnsøkonomi foreslår å endre opptakskravene til studieretningen 
(se vedlegg). 

Endrede opptakskrav medfører også en endring av studieplanen, da opptil 30 studiepoeng 
kan bli obligatoriske for søkere som ikke har avlagt ECON5100, ECON5200 og ECON5300. 

Studieretningen for samfunnsøkonomi ønsker at endringene i opptakskravene gjelder for 
kandidater som tas opp på programmet fra og med 1.1.2017. Endringene i studieplanen, slik 
de beskrives i vedlegget, bør også gjelde fra 1.1.2017. 

Forslag til vedtak: Programrådet godkjenner forslag til endringer i opptakskravene og 
studieplanen for studieretningen i samfunnsøkonomi. Endringene gjøres gjeldende for 
kandidater med opptak fra 1.1.2017 
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Forslag om endringer i opptakskravene til ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap - 
studieretningen i samfunnsøkonomi
Økonomisk institutt vedtok i 2013 å endre opptakskravene til ph.d.-programmet i 
samfunnsvitenskap – studieretning i samfunnsøkonomi slik at to av de tre obligatoriske emnene i 
mikro, makro og økonometri måtte være gjennomført før opptak til doktorgradsprogrammet.  
Endringen ble vedtatt av Programstyret for ph.d.-programmet i møte 10. oktober 2013 (Sak 30), og 
trådte i kraft fra og med opptaket i 2015.  Bakgrunnen for vedtaket var at instituttet ønsket å heve 
kvaliteten på programmet ved å flytte en del av den obligatoriske opplæringsdelen fra ph.d.-nivå 
ned til masternivå.

Erfaringene fra de to årene dette opptakskravet har virket, har dessverre vist at den ønskede 
effekten har uteblitt.  Vi har fått klart færre søkere som er kvalifisert til opptak enn tidligere, 
spesielt har kvalifiserte søkere fra utenlandske læresteder uteblitt.

Økonomisk institutt mener fremdeles det vil være en klar fordel om søkere til 
doktorgradsprogrammet har avlagt ett eller flere av de obligatoriske emnene i mastergraden, men 
ønsker ikke lenger å ha dette som et krav for opptak.

Styret ved økonomisk institutt behandlet i møte 13. september 2016 (V-sak 4) et forslag om å fjerne 
kravet om at søkere til doktorgradsprogrammet må ha bestått to av de obligatoriske emnene for å 
kunne tas opp.  Instituttstyret fattet følgende vedtak (enstemmig):

«Vi fjerner kravet om at søkere til PhD-programmet må ha to av 5000-kursene for å kunne 
tas opp. Søkere som har kursene vil ha en klar fordel i rangeringen, men sterke søkere vil 
kunne tas opp uten kursene. 
Administrasjonen, i samarbeid med leder av PhD-utvalget og instituttleder, utarbeider de 
konkrete endringene i regelverket.»

Økonomisk institutt vil foreslå at opptakskravene i Studieplan for ph.d.-programmet i 
samfunnsvitenskap – studieretning i samfunnsøkonomi blir endret slik:
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Prerequisites

Master’s degree
For admission to the PhD programme in Economics, applicants must have completed a 2-year 
Master’s degree in Economics or other equivalent courses of education that may be approved as 
being suitable. Applicants should have a strong background in microeconomics, macroeconomics 
and econometrics.

The following three topics:
 Econometrics at least equivalent to ECON5100 – Advanced econometrics
 Microeconomics at least equivalent to ECON5200 – Advanced microeconomics
 Macroeconomics at least equivalent to ECON5300 – Advanced macroeconomic theory

will be a compulsory part of the PhD in Economics. Applicants who have passed courses 
corresponding to one or more of these advanced courses, will have a distinct advantage in the 
ranking of the applicants.  However, strong applicants without any of these courses may be 
admitted. 

Oppbygging og struktur vil da se slik ut:

Oppbygging og struktur

Opplæringsdelen i samfunnsøkonomi er på 45 studiepoeng, og har følgende elementer:

 Kurs i vitenskapsteori med etikk (6 studiepoeng)
 Obligatoriske emner i mikroøkonomi (ECON9200), makroøkonomi (ECON9300) og 

økonometri (ECON9100).  (Kurs som ikke er avlagt i mastergraden, og som i 
masterprogrammet har kode ECON5100, ECON5200 og ECON5300)

 Valgfrie ph.d.-kurs (fra 9 til 39 studiepoeng)
 Midtveisevaluering (ph.d. workshop) i 3. Semester
 Presentasjon

Engelsk versjon:

Programme structure

The training component in Economics is 45 credits, and includes the following components:

 Required courses in the Philosophy and Methodology of the Social Sciences and Research 
Ethics (6 credits)

 Compulsory courses in microeconomics (ECON9200), macroeconomics (ECON9300) and 
econometrics (ECON9100) (The courses which are not taken as part of the Master’s degree 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON5100/
http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON5200/
http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON5300/
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and that in the master’s degree programme are coded ECON5100, ECON5200 and 
ECON5300.)

 Optional PhD courses (from 9 to 39 credits)
 Midway assessment (PhD workshop) in the third semester
 Presentation

Instituttet ønsker at de nye opptakskravene trer i kraft for kandidater som tas opp på programmet 
fra og med 2017. 

Med hilsen

Steinar Holden
instituttleder

Merethe Aase
kontorsjef

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Saksbehandler:
Tone Enger
+4722855115, tone.enger@econ.uio.no
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