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ENGELSKKRAV VED OPPTAK TIL PH.D.-STUDIET

Bakgrunn:
I arbeidet med oppfølging av Handlingsplan for forskerutdanningen ved UiB ble det nedsatt et
Arbeidsutvalg ved fakultetet i september 2009 (sak 10/09). Arbeidsutvalget ble gitt i oppdrag å
foreslå prioritering, ansvarsfordeling og tidslinje mht gjennomføring av de ulike tiltakene som
man er bedt om å vie spesiell oppmerksomhet. Arbeidsutvalget ble også bedt om å vurdere
forslaget om en Midtveisevaluering av kandidatene og skissere prosedyrer for gjennomføring
av et slikt tiltak. I rapporten fra Arbeidsutvalget var det pekt på 4 tiltak for å styrke
kandidatkvaliteten. Blant disse tiltakene, var et tiltak å stille tydeligere krav til ferdigheter i
engelsk for internasjonale søkere til ph.d.-programmet.
UiB har engelskkrav for internasjonale søkere til masterprogrammene. Ved søknad om opptak
til et masterprogram, må søkerne dokumentere at de oppfyller UiBs språkkrav. Søkerne må da
vise at de har bestått en av språktestene listet under, hvor gitte krav er oppfylt. Testresultatene
må i tillegg ikke være eldre enn 2 år.
TEST:
TOEFL - Test of English as a Foreign
Language

IELTS - British Council's International
English Language Testing Service
APIEL - Advanced Placement International
English Language examination
MELAB - Michigan English Language
Assessment Battery
University of Cambridge examinations

KRAV
 Minimum score 550 for paper-based
test
 Minimum score 213 for computerbased test
 Minimum score 80 for Internet-based
test
 Minimum score 6.0
 Minimum score 3
 Minimum score 85
 First Certificate in English
 Certificate in Advanced English
 Certificate of Proficiency in English

Ved søknad om opptak til ph.d.-programmet stilles det i dag ingen krav til internasjonale
søkere mht. engelsk språkkunnskap. I "Retningslinjer for kandidater tatt opp til graden
philosophiae doctor (PhD) ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Vedtatt i
fakultetsstyret 02.07.2003, endret 02.03.2005 og 08.03.2006" finnes det ingen krav om

engelskkunnskaper ved opptak (punkt B), verken under krav om formell kunnskap (punkt B1)
eller i opptakskriterier (punkt B3).
FU-medlemmene bes å vurdere om det bør stille krav om engelskkunnskap ved opptak til
ph.d.-programmet og på hvilket nivå ved et eventuelt krav.

Forslag til vedtak:
Det skal utarbeides administrative rutiner i ph.d.-administrasjonen som vil danne grunnlag for
å innføre engelskkrav ved opptak til ph.d.-programmet.
Vedlegg:
1. "Retningslinjer for kandidater tatt opp til graden philosophiae doctor (PhD) ved Det
matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Vedtatt i fakultetsstyret 02.07.2003, endret
02.03.2005 og 08.03.2006"
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