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VEDTAKSSAK
Forslag til endring i retningslinjer for artikkelbaserte avhandlinger – særlige
retningslinjer for samfunnsøkonomi
Studieretningen for samfunnsøkonomi foreslår å endre kravet om at antall medforfattere
ikke skal overstige fire, når man legger sammen antall medforfattere for hver artikkel, til at
antall medforfattere ikke skal overstige seks. Endringsforslaget er skissert i vedlegget.
Studieretningen for samfunnsøkonomi ønsker at endringen trer i kraft umiddelbart.
Endringen forutsetter god informasjon til alle aktive kandidater om at kravet er endret.
Forslag til vedtak: Programrådet godkjenner forslag til endringer i retningslinjer for
artikkelbaserte avhandlinger – særlige retningslinjer for samfunnsøkonomi.

Til: Programrådet for PhD-studiet ved SV-fakultetet
Fra: Tore Nilssen, Økonomisk institutt
Dato: 16.08.2016

ENDRING I RETNINGSLINJER FOR ARTIKKELBASERTE AVHANDLINGER –
SÆRLIGE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSØKONOMI
Dagens retningslinjer, slik de ble vedtatt etter en revisjon i Programrådet 20.02.2014 (sak
1/2014), lyder slik:
1. An article-based thesis shall consist of at least three papers in a format corresponding to that of
standard articles in typical international academic journals in Economics.
2. If one of the papers is larger in scale or scope than a typical journal article, the other papers may
be correspondingly smaller.
3. At least one of the papers shall be single-authored. This paper shall be of full scale and scope.
4. Normally, if one paper has more than one co-author, or more than one of the papers have coauthor(s), then the thesis shall consist of more than three papers.
5. Normally, the thesis shall not consist of more than four papers.
6. Normally, taking the number of co-authors of each paper and summing these over all papers,
the total shall not exceed four.

Økonomisk institutt ønsker å endre punkt 6, slik at antallet medforfattere normalt begrenses til
seks, heller enn fire. Dermed blir ny tekst i punkt 6 slik:
6. Normally, taking the number of co-authors of each paper and summing these over all papers,
the total shall not exceed six.

Økonomisk institutt har en lang tradisjon for å begrense antall medforfattere i avhandlingene, for
å være sikre på at vi får frem kandidatens selvstendige bidrag. Denne tradisjonen ble formalisert i
vedtaket i 2014, sammen med en del andre endringer i de særskilte retningslinjene som ble gjort
samtidig. Imidlertid har det vist seg at en begrensning til fire medforfattere gir kandidatene for
liten fleksibilitet. Enkelte kandidater inviteres inn i forskningssamarbeid som de må si nei til
fordi retningslinjene våre er så strikte. Ved å sette grensen til seks medforfattere totalt, vil vi
fremdeles sette et ønskelig tak, samtidig som kandidatene får den fleksibiliteten som de trenger.
Vurderingen av om en avhandling følger Fakultetets retningslinjer – om at omfanget i en
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artikkel-basert avhandling skal tilsvare ekvivalenten av tre eneforfattede arbeider – vil fremdeles
gjøres av bedømmelseskomiteen.
Vi ber om at denne endringen trer i kraft umiddelbart.
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