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2.1. Opptakskrav
Omfanget av forutdanningen
Forutdanningen må skal svare til minst 5 års utdanning på universitetsnivå i Norge
innen relevant fagområde, hvorav minst tilsvarende 2 år (120 studiepoeng) er på
masternivå. Normalt vil det innebære en toårig mastergrad som inkluderer en
masteroppgave med et omfang av minst 30 studiepoeng. Utdanningen må inkludere
relevant forskningsmetodisk opplæring.
Dersom omfanget av søkerens utdanning på masternivå er mindre enn 2 år kan
fakultetet foreta en individuell vurdering ved opptakstidspunktet. I denne vurderingen
kan eventuelle tilleggsemner på masternivå og/eller andre klart forskningsrelevante
aktiviteter (vitenskapelig arbeid/produksjon) danne grunnlag for betinget opptak.
Kvalitetskrav til forutdanningen
Ved vurdering av kvaliteten på forutdanningen vil det bli lagt spesiell vekt på
karakterene på masternivå, og særlig på masteroppgaven.
Søkere med A eller B etter ECTS-skalaen A-E vil være kvalifisert for opptak på
ph.d.-programmet. Søkere med karakteren C kan bli vurdert individuelt i forhold til de
andre kriteriene. Søkere med D eller dårligere etter ECTS-skalaen vil ikke være
kvalifiserte for opptak på ph.d.-programmet.
Det forutsettes at mastergraden har en ordinær teoretisk innretning, og ikke er en
praktisk innrettet mastergrad (”erfaringsbasert”) som ikke gir det
forskningsforberedende nivå som forutsettes for opptak. Utdanningen må derfor
inkludere relevant forskningsmetodisk opplæring.

Engelsk:

2.1. Admission requirements
Scope of the prior education
The prior education must correspond to at least 5 years of education at the university
level in Norway in a relevant field, with at least two years (120 credits) at the
master's level. This normally means a two-year master's degree that includes a
master's dissertation/thesis with a scope of at least 30 credits. The education must
include relevant education in research methods.
If the scope of the applicant’s education at the master's level is less than two years,
the Faculty may make an individual assessment at the time of admission. In this
assessment, any additional courses at the master's level and/or other activities that
are clearly relevant to research (scientific work/production) may form grounds for
contingent admission.
Prior education quality requirements
When assessing the quality of the prior education, particular emphasis will be placed
on the grades at the master's level., and particularly the master's dissertation/thesis.
Applicants with a grade of A or B according to the ECTS scale from A-E will be
qualified for admission to the PhD programme. Applicants with a grade of C may be
assessed individually in relation to the other criteria. Applicants with a D or poorer
according to the ECTS scale will not be qualified for admission to the PhD
programme.
The master's degree is therefore expected to have an ordinary theoretical focus, and
not be a practically-focused master's degree (“experience-based”), which does not
offer the level of research preparation required for admission. The education must
therefore include relevant education in research methods.

