Revidering av ph.d i studier av profesjonspraksis ved Nord universitet.
Universitetets uttalelse til sakkyndig rapport.
Viser til brev fra NOKUT datert 18.11.2019, inkludert sakkyndig rapport.
Nord universitet takker for en grundig og nyttig rapport. Rapporten gir et kritisk drøftende bilde av
ph.d.-programmets utvikling siden akkreditering i 2009, og gir status for programmet ved
revisjonstidspunktet. I rapporten beskrives også nødvendige tiltak for å imøtekomme kravene i
studietilsynsforskriften og studiekvalitetsforskriften.
Nord universitet har ansvar for å utvikle ph.d.-programmet innenfor rammene av akkrediteringen
både når det gjelder programmets innhold og kvalitet. Nord universitet vil allokere de ressursene
som trengs til revisjonsarbeidet. Dette inkluderer også videre utvikling av fagmiljøet og ivaretakelse
av stipendiatenes interesser.
Rektor har et overordnet ansvar for ph.d.-programmet, og det videre arbeidet er forankret på dette
nivået. Rektor leder en styringsgruppe med representanter fra øvrig rektorat og fakultetenes ledelse.
Styringsgruppen skal sikre fremdrift og kvalitet i arbeidet med å svare ut sakkyndig rapport, og sikre
at forskriftenes krav er oppfylt.
Det blir opprettet en vitenskapelig arbeidsgruppe med medlemmer fra Nord universitet, som
rapporterer til styringsgruppen. Arbeidsgruppen får ansvaret for å svare ut sakkyndig rapport, og
videreutvikle anbefalinger som er beskrevet i denne. Arbeidsgruppen vil arbeide i henhold til en
detaljert prosjektplan. Innledningsvis skal arbeidsgruppen beskrive ph.d.-programmets fagområde
både når det gjelder bredde, dybde og avgrensninger. Parallelt med dette arbeidet vil
arbeidsgruppen også arbeide med å identifisere relevante medlemmer av ph.d-programmets
fagmiljø. Fagmiljøet knyttet til programmet må møte forskriftskravene både til
førstestillingskompetanse og anerkjent forskningsaktivitet på høyt internasjonalt nivå, samtidig som
hele fagmiljøet samlet utgjør en faglig helhet. I prosjektplanen vil det også inngå en del som beskriver
hvordan stipendiater, ansatte og eksterne samarbeidspartnere involveres for å sikre en god
forankring.
Arbeidsgruppen vil jevnlig få faglig støtte fra en referansegruppe med både interne og eksterne
nasjonale og internasjonale medlemmer. Doktorgradsutvalget, vitenskapelige ansatte og eksterne
samarbeidspartnere vil være dialog- og høringspartnere i prosessen.
I revisjonsperioden vil Nord universitet drifte ph.d.-programmet i samsvar med gjeldende
akkreditering fra 2009, og gjeldende forskrifter. Dette innebærer at universitet fortsatt vil ta opp nye
stipendiater på programmet. Disse vil få veiledning av ansatte ved universitetet og bli tilbudt
relevante kurs. Universitetet vil ved innlevering av ferdige avhandlinger utnevne en vitenskapelig
kommisjon med eksterne medlemmer, som evaluerer og godkjenner stipendiatens selvstendige
forskningsarbeid. Ved godkjent disputas vil universitetet utstede doktorgradsdiplom.
På grunn av kompleksiteten i arbeidet med denne revisjonen ber Nord universitet om å få inntil to år
for å gjennomføre det nødvendige arbeidet.
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