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Forskrift for graden 

philosophiae doctor (ph.d.) ved 

Universitetet i Bergen 
Hjemmel: Fastsatt av universitetsstyret ved Universitetet i 

Bergen 20. juni 2013 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 

15 om universiteter og høyskoler (universitets- og 

høyskoleloven) § 3-3 og § 3-9. 

 

 

Del I. Innledende bestemmelser 
 

§ 1. Forskriftens virkeområde 

Forskriften gjelder for all utdanning som fører 

frem til graden philosophiae doctor (ph.d.), med 

følgende presiseringer: 

Dersom det i den enkelte ph.d.-kandidats 

opplæringsdel inngår kurs/emner som normalt 

tilbys på masternivå (300-emner), gjelder de 

reglene som er fastsatt for disse nivåene, jf. lov 

om universiteter og høyskoler, forskrift om 

opptak, studier, vurdering og grader ved 

Universitetet i Bergen og fakultetenes 

utfyllende regler til nevnte forskrift og de 

enkelte studieplanene og emnebeskrivelsene. 

For ph.d.-kandidater som i forbindelse med 

fellesgrader oppholder seg ved andre 

institusjoner eller arbeidsplasser som ledd i 

forskerutdanningen, gjelder også 

vedkommende institusjons regler. 

For opplæringsdelen, jf. § 7, gjelder 

universitets- og høyskolelovens disiplinærregler 

ved siden av forskriften her, jf. lovens § 4-7. For 

øvrig gjelder disiplinærreglene i forskriften her, 

jf. § 5-5-2. 

Dersom ph.d.-kandidaten er arbeidstaker ved 

Universitetet i Bergen eller andre steder, 

gjelder også lover og avtaler som er fastsatt for 

arbeidsforholdet. 

 

§ 2. Målsetting, omfang og innhold for ph.d.-

utdanningen 

 

§ 2-1. Målsetting for ph.d.-utdanningen 

Ph.d.-utdanningen skal kvalifisere for 

forskning av internasjonal standard og for annet 

arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til 

Forskrift for graden 

philosophiae doctor (ph.d.) ved 

Universitetet i Bergen 
Hjemmel: Fastsatt av universitetsstyret ved Universitetet i 

Bergen xx.xx.2018 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 

om universiteter og høyskoler (universitets- og 

høyskoleloven) § 3-3 og § 3-9. 

 

 

Del I Innledende bestemmelser 
 

§ 1. Forskriftens virkeområde 

Forskriften gjelder for all utdanning som fører 

frem til graden philosophiae doctor (ph.d.), med 

følgende presiseringer: 

For andre bestemmelser som regulerer 

forhold knyttet til ph.d.-graden, vises det til Lov 

om universiteter og høyskoler (UH-loven, 2005), 

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang 

læring (NKR, 2011), Forskrift om 

ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, 

stipendiat, vitenskapelig assistent  og 

spesialistkandidat (2006), Forskrift om grader 

og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og 

normert studietid ved universiteter og 

høyskoler (2005), Kunnskapsdepartementets 

forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling 

i høyere utdanning og fagskoleutdanning 

(2010), NOKUTs forskrift om tilsyn med 

utdanningskvaliteten i høyere utdanning (2017), 

Lov om organisering av forskningsetisk arbeid 

(2017) og European Charter for Researchers & 

Code of Conduct for the Recruitment of 

Researchers (2005). 
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