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Det samfunnsvitenskapelige fakultet     

 

Til:  Programrådet for ph.d.-programmet ved SV-fakultetet 

Fra:  Sekretæren  

Dato:  25.04.2017 

 

VEDTAKSSAK 

 

Sammenslåing av programplan og utfyllende regler til én programbeskrivelse 

Bakgrunn 

Saken var oppe på programrådsmøtet i februar og programrådet sendte saken tilbake til 

saksbehandler med bestilling om at endringene i programplan og utfyllende regler, som er 

slått sammen i utkastet til programbeskrivelse, skulle gjøres detaljert rede for. Saken legges 

fram på nytt med dette notatet og tilhørende vedlegg. 

Fakultetets ph.d.-program reguleres i hovedsak av UiOs forskrift for graden ph.d. I tillegg har 

fakultetet to egne regelverk: programplan og utfyllende regler. Programplanen og de 

utfyllende reglene er delvis overlappende på en rekke punkter. Det eksisterer også andre 

typer regelverk på programmet, blant annet retningslinjer for artikkelbaserte avhandlinger 

og retningslinjer for godkjenning av doktorgradskurs. Disse retningslinjene er delvis 

overlappende med særlig de utfyllende reglene. Tekst på nettsidene til ph.d.-programmet vil 

også opplyse om andre retningslinjer og praksis. På lavere grad vil betegnelsen programplan 

for et undervisningsprogram omfatte alt som står på programmets nettsider. 

Det administrative ph.d.-nettverket ved fakultetet, som består av alle ph.d.-konsulentene 

knyttet til studieretningene, begynte arbeidet med å lage et utkast til programbeskrivelse 

våren 2016. Utkastet til programbeskrivelsen har tatt utgangspunkt i de to fakultære 

regelverkene programplan og utfyllende regler.  

Bakgrunnen for arbeidet er et behov for å forenkle og samle regelverket for ph.d.-

programmet. Det er ikke hensiktsmessig for kandidater, søkere og andre brukere at det 

eksisterer parallelle dokumenter som regulerer de samme områdene i ph.d.-programmet. 

Målet med sammenslåingen er å ende opp ett dokument som beskriver de viktigste fakultære 

reglene og retningslinjene, der disse er mer utfyllende og spesifikke enn forskriften for ph.d., 

i stedet for to slike dokumenter. Slik sikrer fakultetet bedre og mer oversiktlig informasjon til 

kandidater, søkere og andre brukere. 

Om vedlegget 

I vedlegget er det satt opp en tabell med oversikt over de endringer som er foreslått: 

- i den første kolonnen står utkastet til den nye programbeskrivelsen.  

- i den andre kolonnen står programplanen, som foreslås utgått.  
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- i den tredje kolonnen er de utfyllende reglene, som foreslås utgått, satt opp.  

 

I vedlegget er tekst som foreslås fjernet strøket over. Tekst som er ren gjengivelse av 

forskriften er i stor grad fjernet. Der det er forslag til ny tekst eller omformuleringer er dette 

markert med spor endringer/track changes-kommentar. Spor endringer-kommentarer viser 

hvor slettet tekst finnes på andre nettsider. Spor endringer-kommentarer viser også hvor 

gammel tekst eventuelt er flyttet til i utkastet til programbeskrivelse. Henvisninger til 

punkter i spor endringer-kommentarene viser til utkastet til programbeskrivelse i første 

kolonne, unntaket er kommentarer til ny tekst, der kan det henvises til punkter i 

programplan og utfyllende regler i de to andre kolonnene. 

Utkastet til programbeskrivelse følger stort sett programplanen tematisk, mens de utfyllende 

reglene følger forskriften og er litt annerledes bygget opp.  Utkastet til programbeskrivelse og 

programplanen er også kortere enn de utfyllende reglene. Det er derfor noen steder vanskelig 

å vise tekstene løpende slik at de omhandler samme tema på samme side eller rad i tabellen.  

I forrige programrådsmøte ble det påpekt at det var lagt et krav om karakteren 4 i engelsk fra 

norsk videregående skole til kravene om kompetanse i engelsk. Dette tilsvarer et krav ved 

opptak til engelskspråklige masterprogram, og er sågar strengere, i det masterprogrammene 

krever karakteren 4 i engelsk fra første år på videregående eller fullført andre eller tredje år 

med engelsk. Kravet er fjernet i vedlegget. For de fleste norske søkere vil det være aktuelt 

med fritak på bakgrunn av det første punktet under beskrivelsen av hva som kvalifiserer til 

fritak fra engelskkravet: «Søkere fra land som er medlem av EU/EØS og/eller 

Europarådet/UNESCO-Cepes og som har engelsk som første fremmedspråk tatt over en 

periode på minimum 7 år i grunn- og videregående skole.» 

Forslag til vedtak: Programrådet vedtar programbeskrivelsen, som erstatter den tidligere 

programplanen og de utfyllende reglene. 

Vedlegg: 

Tabell med oversikt over endringer 


