Forskningsutvalget for Nord universitet
Dato:

13.11.2020 10:15

Sted:

BODAdm 350

Notat:

Eventuelle forfall meldes sekretæren på mobil

evt.

på e-post tina.bringslimark@nord.no.
Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.
<Sted> 08.11.2020
For leder i Forskningsutvalget for Nord universitet,

Tina Bringslimark
Seniorrådgiver

Saksliste
Vedtakssaker
23/20 Godkjenning av protokoll fra møte 11.09.2020

3

24/20 Budsjett open access-fond 2021

14

25/20 Forslag til møteplan for Forskningsutvalget 2021

20

26/20 Samisk forskningssenter ved Nord

22

27/20 Forslag til revidert Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet

26

28/20 Endelig tilråding konkrete tiltak for implementering av DORA

67

29/20 Retningslinjer for rekruttering og mottak av internasjonale ansatte

70

Orienteringssaker
10/20 Datahåndteringsplaner ved Nord

91

11/20 Omdisponering av besparelser

93

23/20 Godkjenning av protokoll fra møte 11.09.2020 - 20/03264-1 Godkjenning av protokoll fra møte 11.09.2020 : Godkjenning av protokoll fra møte 11.09.2020

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

20/03264-1
Reid Hole
Tina Bringslimark
Møtedato
13.11.2020

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 11.09.2020
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget godkjenner den fremlagte protokollen med de endringer som fremkom i
møtet.
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18/20 Godkjenning innkalling og agenda 11.09.2020
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget godkjenner innkalling og agenda.

Møtebehandling
Ingen merknader til innkalling og agenda.

Vedtak
Forskningsutvalget godkjenner innkalling og agenda.

Møtedato
11.09.2020

Saknr
18/20
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19/20 Godkjenning av protokoll fra møte 14.05.2020
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
11.09.2020

Saknr
19/20

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget godkjenner den fremlagte protokollen med de endringer som fremkom i
møtet.

Møtebehandling
Kommentarer til protokoll fra møte 14.05.2020:
• Spesifisere hvilke saker møtedeltagere har vært tilstede på.
• I sak 11/20 er det skrevet biometriske analyser. Dette skal være bibliometriske analyser.
Oppfølging av tidligere saker:
• Sak 11/20 Kvalitetsrapport for forskning 2019
Utvikle forslag til konkret handlingsplan med oppgavefordeling og tidslinje basert på
endelig budsjett for 2021 som styrebehandles i desember 2020.
• Sak 12/20 Aktiviteter for økt forskning og forskningsproduksjon
o Midler til felles metodeskole/-kurs for ph.d. Kan også vurdere felles metodekurs
på masternivå.
o Tilgang til historisk arkiv. Følges opp av biblioteket v/Berit Eliassen

Vedtak
Forskningsutvalget godkjenner den fremlagte protokollen med følgende endringer:
• Spesifisere hvilke saker møtedeltagere har vært tilstede på.
• I sak 11/20 er det skrevet biometriske analyser. Dette skal være bibliometriske analyser.

Ansvarlig for oppfølging:
• Sak 11/20 Tina Bringslimark
• Sak 12/20 Tina Bringslimark oppfølging budsjett metodekurs. Berit Eliassen oppfølging
historisk arkiv.
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20/20 Implementering av DORA ved Nord universitet
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
11.09.2020

Saknr
20/20

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget tilrår foreslåtte implementeringsplan for The San Francisco Declaration
on Research Assessment (DORA-erklæringen) ved Nord gjennom følgende tiltaksplan:
1. Tilråding til konkrete tiltak for implementering blir vedtatt i Forskningsutvalget 11.09.20.
2. Forslaget med tilråding til konkrete tiltak blir sendt på høring til fakultetene der prodekan
forskning får ansvar for å ta forslaget videre på sine respektive fakultet.
3. Frist for innspill til tiltak for implementering av DORA settes til 30.10.20.
Endelig tilråding til konkrete tiltak for implementering av DORA blir tatt opp som vedtakssak
i Forskningsutvalget 13.11.20.
5. DORA-erklæringen signeres av rektor innen 31.12.20.
6. De tilrådte tiltakene iverksettes.

Møtebehandling
Siden forskningskvalitet vil variere ut i fra fagområde, er det essensielt at det enkelte
fakultet ser nærmere på hvordan forsknings evalueres ut i fra fakultetets fagfelt.

Vedtak
Forskningsutvalget tilrår foreslåtte implementeringsplan for The San Francisco Declaration
on Research Assessment (DORA-erklæringen) ved Nord gjennom følgende tiltaksplan:
1. Tilråding til konkrete tiltak for implementering blir vedtatt i Forskningsutvalget 11.09.20.
2. Forslaget med tilråding til konkrete tiltak blir sendt på høring til fakultetene der prodekan
forskning får ansvar for å ta forslaget videre på sine respektive fakultet.
3. Frist for innspill til tiltak for implementering av DORA settes til 30.10.20.
Endelig tilråding til konkrete tiltak for implementering av DORA blir tatt opp som vedtakssak
i Forskningsutvalget 13.11.20.
5. DORA-erklæringen signeres av rektor innen 31.12.20.
6. De tilrådte tiltakene iverksettes med evaluering på fakultetsnivå hva tiltakene impliserer.

Ansvarlig for oppfølging:
Tina Bringslimark
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21/20 Oppnevning av medlemmer til Forskningsetisk utvalg for 2020-2023
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
11.09.2020

Saknr
21/20

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget utnevner følgende som medlemmer med personlig vara til
Forskningsetisk utvalg 2020-2023:
HHN: Are Severin Ingulfsvann, vara Jorunn Grande
FSV: Hege Eggen Børve, vara Cecilie Høj Anvik
FBA: Harald Aaker, vara (ikke avklart)
FLU: Hilde Gunn Slottemo, vara Kåre Fugleseth
FSH: (ikke mottatt fra fakultetet)
Eksternt medlem: John Arngrim Hunnes
Juridisk kompetanse: Fredrik Nesland Boksasp

Møtebehandling
Orientering om saken og årsak til utsettelse.

Vedtak
Vedtaket utsettes. Behandles som postsak når AFU har mottatt alle utnevnelser.

Ansvarlig for oppfølging:
Christine Aasen

23/20 Godkjenning av protokoll fra møte 11.09.2020 - 20/03264-1 Godkjenning av protokoll fra møte 11.09.2020 : Godkjenning av protokoll fra møte 11.09.2020

22/20 Vitenarkivet – arkivering og tilgjengeliggjøring av ph.d.-avhandlinger
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
11.09.2020

Saknr
22/20

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget slutter seg til/forkaster vurderingene i saken.
(Dersom utvalget slutter seg til vurderingene, lyder ledd nr. 2):
Forskningsutvalget tilrår at det i samsvar med forslag i saksfremlegget presiseres krav om
åpen tilgang til ph.d.-avhandlinger i Nord universitets ph.d.-forskrift.

Møtebehandling
Med «krav» i vedtaket henvises det til Nord universitets open access-policy, Najonale
retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler og Plan S.

Vedtak
Forskningsutvalget slutter seg til saken.
Forskningsutvalget tilrår at det i samsvar med forslag i saksfremlegget presiseres krav om
åpen tilgang til ph.d.-avhandlinger i Nord universitets ph.d.-forskrift.

Ansvarlig for oppfølging:
Johanne Hansen Kobberstad
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Saknr

Arkivsak

Tittel

9/20

17/01861-6

Status for Plan S

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget tar saken til orientering

Møtebehandling
Gjennomgang Status for Plan S
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Muntlige orienteringer
1) Oppfølging av innmeldte prosjekter i NSD
Nord universitet har på institusjonsnivå ansvaret for å ivareta personvernet til individene det
forskes på, og sørge for at alle behandlinger av personopplysninger følger
personvernregelverket. Norsk senter for forskningsdata (NSD) leverer personverntjenester
for Nord universitet. Alle student- og forskningsprosjekter som behandler
personopplysninger skal meldes til NSD for å få en vurdering av personvernet. Dersom det
skjer endringer underveis i prosjektet må disse også meldes inn.
AFU har tilgang til meldingsarkivet på superbrukernivå. I meldingsarkivet finnes en oversikt
over alle prosjekter som er meldt inn, informasjon om og status på disse. I løpet av første
halvår i 2020 har Nord meldt inn 274 prosjekter. Det fordeler seg med 49 fra forsker, 133 fra
master, 66 fra bachelor, 21 fra årsstudium og 5 felles innmeldinger.
Når prosjektet er avsluttet, skal dataene enten bli slettet eller anonymisert. I noen tilfeller
kan dataene være arkivverdige og kan da overføres til et arkiv for videre lagring. Dersom
prosjektansvarlig ikke melder inn til NSD at prosjektet er avsluttet i henhold til det som er
innmeldt, tar NSD kontakt. Dersom de gjentatte ganger ikke får svar/tilbakemelding hos den
som har meldt inn, setter de status på skjemaet som «lukket». Da sender NSD ut melding til
oss om «manglende statusoppdatering» og vi må følge dette videre opp ved universitetet.
AFU får jevnlig slike meldinger om prosjekter som ikke blir fulgt opp. Vi ønsker derfor å øke
bevisstheten rundt tema. Noen ganger skyldes den manglende oppfølgingen det at
prosjektansvarlig ikke lengre er ansatt eller student hos oss, og at NSD derfor ikke når den
det gjelder pga. e-post adressen som er oppgitt er ved nord. Det kan også være tilfeller der
et prosjekt overtas av andre og dette ikke meldes inn.

2) Status Open Data
Informasjon om arbeidet med Open Data ved Nord.
3) TechLab Nord
Følges opp med muntlig orientering på fakultetene.
4) Akademisk Årsfest
Går som vanlig, men har begrensninger antall deltagere grunnet koronatiltak.
5) Kurs i søknadsskriving Dr. Peter A. Sheard
Avholdes 30. september, 1. oktober og 4.-5. november.
6) Magna Charta Universitatum – videre prosess
Følges opp av AFU og utvalget for implementering av prinsippene i DORA og Magna Charta
Universitatum ved Nord.
7) Administrativt Forum ved Nord
Opprettet forum for administrativt ansatte som arbeider innen områder relatert til
forskning.
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8) Executive International Committee
Opprettet Executive International Committee bestående av representanter fra IU, UU og FU.
Det arbeides nå med mandat for komiteen.

Innmeldte saker
1) Synliggjøring av samisk forskning ved Nord, og evt etablere et samisk senter på u
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

16/05170-16
Berit Eliassen
Johanne Hansen Kobberstad

Saksgang

Møtedato
13.11.2020

BUDSJETT OPEN ACCESS-FOND 2021
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget tilrår at rektor setter av 1 950 000 kroner til dekning av avgifter for åpen
(open access-) publisering i 2021, i henhold til Open access-fondets retningslinjer. Refusjon
via Forskningsrådets ordning STIM-OA nyttes til utbetalinger utover 1,95 mill. kroner.
Eventuelle ytterligere behov for utbetalinger (merforbruk) foretas med utgangspunkt i
rektorvedtak 2016 (arkivref. 16/00405-9).
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Sammendrag
Universitetsbiblioteket forvalter universitetets open access-fond og fremmer forslag til årlig
budsjett. Saken fremmes for Forskningsutvalget for tilråding til rektor om budsjettmidler for
2021.

Saksframstilling
Bakgrunn
Forskningsutvalget (FU) opprettet Open access-fondet (OA-fondet) i 2013, og det er vedtatt
retningslinjer for bruk av fondet (hhv. for tidsskriftartikler og bøker). OA-fondet dekker
publiseringsavgifter for å gjøre vitenskapelige forskningsresultater åpent tilgjengelige. I rektorvedtak
29.11.2016 (arkivref. 16/00406-9) ble det etter tilråding fra FU besluttet at OA-fondet skal tilføres
midler i budsjettåret dersom det foreligger behov for ytterligere utbetalinger. Rektorvedtaket åpnet
for overforbruk av OA-fondet fra og med budsjettåret 2018.

Bruk av OA-fondet 2020
Tabell 1 viser utbetalinger over OA-fondet 01.01 – 21.10.20, samt status per 21.10.20. Tabell 2
oppsummerer utviklinga i antall vitenskapelige publikasjoner som har mottatt støtte fra fondet.
Tabell 1: Budsjettmidler til åpen publiseringsstøtte 2021, status 21.10.20
A
Budsjett åpen publiseringsstøtte 2020
B
Bruk fondsmidler per 21.10.20
C = A-B
Sum tilgjengelige midler før refusjon NFR/STIM-OA
D
Refusjon fra NFR/STIM-OA
E = C+D
Tilgjengelige midler etter refusjon STIM-OA

1 000 000
1 245 651
-245 651
+338 000
92 349

Tabell 2: Antall vitenskapelige publikasjoner helt eller delvis dekket over OA-fondet 2014-21.10.20
Årstall
FondsOA-publikasjoner dekket av fondet
Merknad
avsetning
Kapitler i
Artikler
Bøker
antologier
2014
150 000
7
2015
300 000
6
2016
300 000
12
2017
805 916
11
2018
927 377
40
2
2
2019
1 143 634
40
6
1
2020
1 245 651
53
5
2
Status per 21.10.20
Sum
169
13
5

Etter Forskningsutvalgets anbefalte revidering av Retningslinjer for støtte til åpen publisering av
vitenskapelige tidsskriftartikler (sak 4/20, arkivref. 16/05170-13) og påfølgende rektorvedtak (arkivref.
16/05170-14), er muligheten til å søke forhåndstilsagn for artikler fjernet. Bakgrunnen for endringa var
forenkling: Noen forskere fikk ikke antatt publikasjonene for publisering, mens andre måtte søke på
nytt fordi publiseringskanal ble endret underveis eller fordi forhåndstilsagnet utløp innen artikkelen
ble publisert. Det er praktisert ett unntak mht. forhåndstilsagn for artikler: F.o.m. 01.01.2020 deltar
universitetsbiblioteket i en konsortieavtale (ren rabattavtale) med forlaget Frontiers. Avtalen er
framforhandlet av Unit (Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning), og gir
10 prosent rabatt på publiseringsavgifter. Reelt sett har arbeidsflyten mellom forlaget og
universitetsbiblioteket (ikke synlig for forskerne) medført en form for forhåndsgodkjenning av artikler
vitenskapelig ansatte har sendt inn til Frontiers for vurdering. Etter dialog med forlaget er arbeidsflyten
endret slik at forhåndsgodkjenning opphørte for artikler innsendt fra medio oktober. Idet denne saken
framstilles, ligger det 12 forhåndsgodkjente artikler hos Frontiers. Det er ukjent om alle blir antatt for
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publisering og ev. faktureringstidspunkt.
Iht. OA-fondets retningslinjer kan forskere søke om forhåndstilsagn for åpen publisering av
vitenskapelige monografier og artikler/kapitler i antologier (tilsagnets varighet er to år)1.
Bokpublisering er som regel både mer tidkrevende og kostnadskrevende enn publisering av artikler.
Forhåndstilsagn skaper forutsigbarhet for finansiering av utgivelsen.
Per 30.10.20 har biblioteket forhåndsgodkjent 39 søknader om dekning av OA-publiseringsavgift
(betalingsforpliktelsen utløses når artikkel, bok og/eller antologikapittel publiseres):
• 26 tidsskriftsartikler
• 13 bøker (helt og delvis finansiert)
Med forbehold om valutakurser utgjør summen av søknadene 1 704 091 kroner, hvorav 725 000 kr er
forhåndstilsagn for bøker med planlagt publisering i 2021 (jf. Tabell 7). Videre har flere forskere
uformelt kontaktet biblioteket for å undersøke muligheten for publiseringsstøtte til prosjekter som
planlegges realisert (og fakturert) i 2021 (ikke inkludert i ovennevnte beregning).
Det er usikkert hvor stort omfanget av utbetalinger over fondet blir regnskapsåret 2020:
• Det er ukjent hvor mange av de 39 forhåndsgodkjente publikasjonene 30.10.20 som faktisk blir
antatt for publisering.
• Et ukjent antall artikler (ikke forhåndsgodkjent) kan komme til utbetaling resten av 2020.
• Det er stor variasjon i størrelsen på artikkelavgifter mellom tidsskrifter, og valutakurser spiller
inn. Laveste artikkelavgift dekket i 2020 utgjør 3200 kr, mens den høyeste utgjør 35 000 kr.
Når det likevel skal gis en prognose for forbruket i 2020, er det tatt utgangspunkt i kunnskap om antall
bøker med forhåndstilsagn som er planlagt publisert i 2020 (ref. opplysninger fra forskerne), samt et
konservativt anslag for utgifter til dekning av artikkelavgifter resten av året.
Tabell 3: Prognose resultat 2020 - basert på forbruk per 21.10.20
A
Budsjett åpen publiseringsstøtte 2020
B
STIM-OA-refusjon 2020
C = A+B
Tilgjengelige midler til åpen publiseringsstøtte 2020
D
Forbruk per 21.10.20 (herav utgjør artikler ca. 750 000 kr)
E
Stipulert bruk 21.10.20-31.12.20*
F = D+E-B
Prognose, total støtte til åpen publisering 2020
G = C-F
Resultat (merforbruk)
*Resterende utgifter 2020 (detaljer):
BPC – Boktilsagn som forventes utbetalt 2020
APC – Artikkelstøtte over Frontiersavtalen
APC – Artikkelstøtte for øvrig
Totalt forventet utbetalt 21.10 – 31.12

1 000 000
338 000
1 338 000
1 245 651
754 000
1 661 651
-323 651

454 000
150 000
150 000
754 000

Støtte til publisering med åpen tilgang overstiger budsjettet for 2020 (ref. Tabell 1). Under normale
omstendigheter ville universitetsbiblioteket bedt om ekstra midler knyttet til merforbruk, med
henvisning til rektorvedtak (jf. omtale over). Grunnet den ekstraordinære situasjonen knyttet til covid19 er driftsutgiftene ved universitetsbiblioteket lavere enn normalt. Det er derfor mulig til å dekke det
stipulerte merforbruket til åpen publisering over eget budsjett.

1

Se punkt 12 i fondets retningslinjer for bøker.
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Nasjonale konsortieavtaler: 63 artikler publisert med åpen tilgang pr. 21.10.20
Universitetsbiblioteket deltar i flere nasjonale konsortieavtaler (tidsskriftavtaler) framforhandlet av
Unit (Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning). I forhandlingsarbeidet
støtter Unit seg til et eget forhandlingsråd bestående av 6 representanter fra UH-sektoren
(bibliotekledere), 1 representant fra helsesektoren og 2 representanter fra instituttsektoren. I 2019 og
2020 deltok for første gang BOTT-institusjonene2 med prorektor for forskning i forhandlingsutvalget,
for å sikre strategisk forankring i UH-sektoren, i transformasjonen mot publisering med åpen tilgang.
Det ble framforhandlet publiser-og-les-avtaler for flere konsortier hvor universitetsbiblioteket deltar.
Avtaler er inngått med forlagene Wiley, Elsevier, Taylor & Francis, Springer, Cambridge University Press
(CUP) og Sage. Nåværende avtaledesign er del av transformasjonen til publisering med åpen tilgang,
og avtalenes innhold varierer noe etter fremforhandlet resultat; det forventes endrede betingelser når
disse skal reforhandles. Hovedprinsippet er at lesetilgangen er sikret og publiseringsavgiften (APC)
dekkes, evt. rabatteres, innenfor avtalen. I majoriteten av avtalene dekkes APC over avtalen innenfor
forhandlet nasjonal årskvote for publisering, mens to av publiser-og-les-avtalene har ubegrenset
publisering (Sage og CUP).
Tabell 4: Oversikt over konsortieavtaler med startdato, type OA og informasjon om årskvote
Forlag

Startdato

Type OA

Årskvote publisering

Wiley
Elsevier
Taylor & Francis
Springer
CUP
Sage
Emerald
Frontiers

01.05.2019
01.01.2019
01.01.2020
01.01.2020
01.01.2020
01.01.2020
01.01.2019
01.01.2020

Gull og hybrid
Gull og hybrid
Hybrid
Hybrid
Gull og hybrid
Hybrid + rabattavtale gull
Rabattavtale hybrid*
Rabattavtale gull

Ja
Ja
Ja
Ja
Ubegrenset publisering
Ubegrenset publisering
Ubegrenset publisering
Ubegrenset publisering

* Gjelder for forskere som kan betale med egne midler (OA-fondet dekker ikke OA-publisering i hybridtidsskrift).

Avtalene med Taylor & Francis og Springer gjelder kun for hybridtidsskrift (enkeltartikler i
abonnementsbaserte tidsskrift blir frikjøpt). Avtalene med Wiley, Elsevier og CUP omfatter både
hybridtidsskrift og gulltidsskrift. Avtalen med Sage er både en publiser-og-les-avtale for hybridtidsskrift
og en rabattavtale for gulltidsskrift (20 prosent rabatt). Avtalene med de fire store forlagene (Wiley,
Elsevier, Springer og Taylor & Francis) opererer med nasjonale årskvoter for publisering. I 2020 er den
nasjonale kvoten i avtalene med Wiley, Taylor & Francis og Springer oppbrukt i det denne saken
fremstilles, noe som innebærer at gratis publisering med åpen tilgang har opphørt. Rene rabattavtaler
på APC er inngått med Emerald og Frontiers – begge med 10 prosent rabatt.
Hittil i år (per 21.10.2020) har Nords forskere publisert ca. 400 vitenskapelige artikler. 63 av disse er
åpent tilgjengelige via universitetsbibliotekets konsortieavtaler (om lag 15 prosent av totalvolum).
Oversikten i Tabell 5 viser at majoriteten av artiklene (52) er publisert i hybridtidsskrift, dvs. frikjøp av
artikler i abonnementsbaserte tidsskrift.

2

BOTT-institusjonene omfatter Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.
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Tabell 5: Antall vitenskapelige artikler publisert åpent tilgjengelig via universitetsbibliotekets publiser-og-lesavtaler hittil i 2020 (per 21.10.20)
Forlag
Hybrid OA
Gull-OA*
Elsevier
27
9
Wiley
5
2
Springer
8
Taylor & Francis
9
CUP
2
0
Sage
1
Sum
52
11
* Publiser-og-les-avtalene med Springer, Taylor & Francis og Sage omfatter ikke publisering i gull-OA-tidsskrift. Gull-OApublisering omfattes av en egen rabattavtale med Sage og er derfor ikke inkludert her.

Det er fortsatt for tidlig å fastslå hvorvidt publiser-og-les-avtalene vil medføre endringer i forskernes
publiseringsmønster, i betydning av at de velger å publisere i gulltidsskrift3. De første avtalene trådte i
kraft våren 2019 og de siste i januar 2020. Det må påregnes flere års varighet før man med sikkerhet
vil kunne spore endringer. Hittil er det lite som tyder på at man ser noen effekt på
publiseringsmønsteret i form av økt publisering i gulltidsskrift.

Refusjon av midler fra STIM-OA
Via Forskningsrådets ordning STIM-OA får universitetet etter søknad refundert (i hele tusen kr) inntil
50 prosent av artikkelavgifter betalt til rene OA-tidsskrift. Avgifter til publisering av OA-bøker/kapitler
i OA-bøker, omfattes ikke av refusjonsordninga. STIM-OA er tidsbegrenset t.o.m. 2020 (tidligere
utvidet fra 2019-22). Første utlysning var i 2015 for regnskapsåret 2014, mens siste planlagte utlysning
er 2022, for regnskapsåret 2021.
Tabell 6 viser brutto utgifter over OA-fondet siden 2014. Refusjon til Nord universitet året etter
framkommer i kolonnen STIM-OA, med angivelse av hvor stor andel refusjonen utgjorde av
totalbruket. Oversikten inkluderer informasjon om antall og publikasjonstype som har mottatt støtte
til publisering med åpen tilgang.
Tabell 6: Brutto bruk fondsmidler, støttede publikasjoner, refundert beløp via STIM-OA og prognose 2021
BRUTTO STØTTE
VOLUM
STIM-OA
ÅR
Endring fra året før
Kapitler i
% av brutto
Kroner
Kroner
forrige år
Kroner
Prosent Artikler antologier Bøker
2014
85 735
7

3

2015

49 954

- 35 781

-42 %

6

42 000

49 %

2016

192 341

142 387

285 %

12

25 000

50 %

2017

342 493

150 152

78 %

11

71 000

37 %

2018

927 377

584 884

171 %

40

2

2

153 000

45 %

2019

1 143 634

216 257

23 %

40

6

1

289 000

31 %

2020 per 21.10.

1 245 651

102 017

9%

53

5

2

338 000

30 %

2020 stipulert

1 661 651

518 017

45 %

2021 stipulert

1 950 000

0%

340 000

20 %

2021 inkl. STIMOA

2 290 000

38 %

En mer inngående analyse av avtalenes effekt vil ev. kunne utføres i etterkant av fristen for årlig NVIrapportering, og må gjentas årlig for over tid å kunne konkludere.
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Budsjettramma for STIM-OA har variert fra år til år, med 9 mill. kroner i 2015, 4,5 mill. kroner i 2016,
5,2 mill. kroner i 2017, 9 mill. kroner i hhv. 2018 og 2019, og 12 mill. kroner i 2020. Hvor stor andel av
totalforbruket Nord universitet får refundert, henger altså sammen med budsjettramma til STIM-OA,
samt størrelsen på de øvrige søknadene til ordninga. For regnskapsåret 2019 fikk Nord i oktober 2020
utbetalt 47 prosent av artikkelavgiftene betalt til rene OA-tidsskrift. Dette innebærer mindre avkorting
enn i 2019 (for regnskapsåret 2018).

Forslag til budsjett for støtte til publisering med åpen tilgang 2021
Det er usikkert hvorvidt bruken av fondet fortsatt vil vise veksten som Tabell 6 illustrerer. F.o.m.
29.11.2016 (ref. rektorvedtak arkivref 16/00405-9) støtter OA-fondet også OA-bøker. Publisering av ei
enkelt OA-bok kan ha svært høy kostnad4, og samtidig er det vanskelig å beregne når utgivelsene (og
dermed utbetaling av støtte) skjer.
Det er trolig at OA-publisering vil fortsette å øke i omfang, både som følge av generell økning i
publiseringsomfanget, krav i universitetets open access-policy, nasjonale retningslinjer om åpen
tilgang, effekt av konsortieavtalene, samt internasjonale initiativ som Plan S. I henhold til Plan Sveilederen, som kom 31. mai 2019, skal planen gjelde prosjektutlysninger hos Koalisjon S-deltakere
(deriblant Norges forskningsråd) fra og med 2021. Formålet med planen er å sikre full og umiddelbar
åpen tilgang til alle vitenskapelige artikler finansiert av koalisjonen.
Forskningsrådets avsetning til STIM-OA i 2021 er ukjent. Her antås den å være tilsvarende 2020-nivå.
OA-fondet dekker som nevnt bøker og antologier, og disse kvalifiserer til ikke refusjon fra STIM-OA.
Refusjonsandelen for brutto støtte over OA-fondet avhenger både av Forskningsrådets årlige
avsetninger, nasjonalt søknadsvolum til ordninga, og hvor stor andel av Nord universitets
publiseringsstøtte som innvilges til bøker og antologier. Disse faktorene bidrar til at refusjonsandelen
varierer over tid (Tabell 6).
Budsjettforslaget for 2021 gir et visst rom for å innvilge støtte til nye bokutgivelser. Budsjett til
artikkelavgifter tar utgangspunkt i prognose for forbruk 2020, med økning på vel 10 prosent.
Tabell 7: Prognosegrunnlag for budsjettforslag 2021
Utgifter/refusjon
BPC - Innvilgede boktilsagn, planlagt publisert & betalt i 2021
BPC - Nye boktilsagn 2021
APC - Støtte til artikler 2021 (økning vel 10 % fra 2020)*
STIM-OA-refusjon 2021 (samme nivå som 2020)
Støtte til åpen/-OA publisering 2021

Beløp
725 000
400 000
1 167 000
-340 000
1 952 000

*Ref. Tabell 3 – resultatprognose 2020

Det foreslås å sette av 1,95 millioner kroner5 i friske midler for 2021, til utbetaling av publiseringsstøtte
i henhold til retningslinjene for OA-fondet. Refusjon via STIM-OA nyttes til utbetalinger utover 1,95
millioner kroner. Ytterligere behov for utbetalinger (overforbruk) foretas med utgangspunkt i
rektorvedtak 2106 (arkivref. 16/00405-9).

4

Erfaringsmessige koster få OA-bøker under 100 000. OA-fondet dekker iht. retningslinjene inntil 100.000 per
bok inkl. mva., samt 50 prosent av overskytende kostnader.
5
Sammen med midler fra STIM-OA 2021, stipulert til 340 000 kroner (totalt 2 290 000), legges det opp til en
vekst på ca. 38 prosent.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

20/03281-1
Reid Hole
Tina Bringslimark
Møtedato
13.11.2020

FORSLAG TIL MØTEPLAN FOR FORSKNINGSUTVALGET 2021
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget vedtar den fremlagte møteplanen for 2021 med de endringer som
fremkom i møtet.
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Saksframstilling
For 2021 foreslås det å oppjustere antall årlige møter i Forskningsutvalget (FU) fra fire til
seks, mens møtetiden på hvert møte nedjusteres fra fem (10:00-15:00) til tre (09:00-12:00)
timer.
Grunnlaget for økt møtefrekvens er at det ifølge ny Strategi 2030 skal fokuseres mer på
forskning ved Nord. Dette vil igjen øke behovet for mer saksgjennomgang, både i forhold til
vedtakssaker og orienteringssaker. Til sammenligning har Internasjonalt utvalg syv årlige
møter og Utdanningsutvalget har åtte. Nords styre har syv årlige møter. I vedlagte forslag til
møteplan er FU-møtene lagt nært opp til styremøtene, slik at saker til styret ved behov kan
tas opp i FU.
Videre har det tidligere kommet innspill til FU fra Lisbeth Uhrenfeldt, prodekan forskning
FSH, om at det er ønskelig med flere møter. Høyere møtefrekvens vil i tillegg kunne forsterke
tverrfakultært samarbeid og erfaringsutveksling, samt forenkle dialog og saksgang lokaltsentralt.

Det foreslås følgende møteplan for Forskningsutvalget i 2021:
Møtenr
1/2021
2/2021
3/2021
4/2021
5/2021
6/2021

Dato
Torsdag 11. februar
Torsdag 15. april
Torsdag 17. juni
Torsdag 2. september
Torsdag 14. oktober
Torsdag 2 desember

Kl.
09.00 – 12.00
09.00 – 12.00
09.00 – 12.00
09.00 – 12.00
09.00 – 12.00
09.00 – 12.00

Sted
BODAdm 350
BODAdm 350
BODAdm 350
BODAdm 350
BODAdm 350
BODAdm 350

Samtlige møter er lagt til Campus Bodø, men møtene tilrettelegges også for deltakelse via
Teams.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

20/03266-1
Reid Hole
Tina Bringslimark

Saksgang

Møtedato
13.11.2020

SAMISK FORSKNINGSSENTER VED NORD
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget tilrår rektor følgende videre prosess i saken:
1) Utvikle klart mandat for samisk forskning ved Nord
2) Utvikle senter for samisk forskning og forskningsbasert undervisning ved Nord
Avdeling for forskning og utvikling vil være koordinator for senteret i alle faser.
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Bakgrunn
Etter innspill fra Elisabet Ljunggren (prodekan forskning FSV) og Astri Dankertsen
(førsteamanuensis FSV) tas sak om opprettelse av samisk forskningssenter opp i
Forskningsutvalget. Dette for å igangsette diskusjon rundt videre styrking av samisk
forskning og undervisning ved Nord universitet. Nord har et nasjonalt ansvar for forskning og
undervisning i både lule- og sørsamisk språk og kultur (Strategi 2020). Tatt regionen i
betraktning vil også pite- og umesamisk forskning være viktig. Dette er samiske grupper som
gjerne er beskrevet som minoriteter i minoriteten, og som har vært relativt usynlige i
forskningen sammenlignet med den samiske befolkningen i nordsamisk område.
Selv om Nord har en rekke fagpersoner som jobber med samiske spørsmål, inkludert
fagpersoner med samisk bakgrunn, er det samiske miljøet fragmenterte og spredt over flere
campuser, fakultet og faggrupper. Per i dag finnes det ingen organiserende enhet som et
samisk senter, noe universiteter som Umeå og Tromsø har. Dette gjør at Nord har
utfordringer både i forhold til samarbeid, synlighet og satsing på det samiske.

Saksfremstilling
Et utgangspunkt for å fremme samisk forskning og forskningsbasert undervisning ved Nord
er å sammenstille fagmiljøer og -personer gjennom et samisk senter. Realiseringen av dette
kan gjøres gjennom flere trinn:
1. Utvikle et klart mandat for samisk forskning ved Nord
Selv om viktigheten av det samiske kommer frem i Strategi 2020 er dette lite konkretisert og
blir mer symbolsk. Det samiske perspektivet bør i større grad være gjennomgripende på hele
institusjonen, inkludert gjennom rekruttering og utdanning av samiske fagpersoner. Et
mandat for samisk forskning kan også ses i sammenheng med satsning på
samfunnsvitenskapelig nordområdeforskning, hvor ett av satsningsområdene er
samisk/urbefolkning.
1.1. Styringsgruppe
Utnevne styringsgruppe for samisk senter ved Nord. En mulig løsning på dette kan være at
styringsgruppen (ikke konstituert) for satsing på samfunnsvitenskapelig
nordområdeforskning, også tar for seg det samiske. Styringsgruppen som er under
opprettelse består foreløpig av prorektor forskning, dekan FSV, dekan HHN, direktør
Nordområdesenteret og direktør Nordlandsforskning. Det er planlagt at gruppen utvides
minimum til å inkludere alle dekaner ved Nord. Styringsgruppen sørger for at arbeidet med
senteret er godt forankret i fakultetene.
1.2. Arbeidsgruppe
For å få god forankring utnevner fakultetene representanter til en faglig arbeidsgruppe.
Arbeidsgruppen utvikler delstrategi og mandat for samisk forskning og utdanning ved Nord.
Denne sendes ut på høring på fakultetene.
1.3. Koordinator
Avdeling for forskning og utvikling vil fungere som koordinator både før, under og etter
opprettelsen av samisk forskningssenter ved Nord.
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2. Utvikle senter for samisk forskning og forskningsbasert undervisning
Formål med senteret
o Synliggjøring av forskning og undervisning som (allerede) gjøres ved Nord som har
direkte tilknytning til samiske spørsmål.
o Samle de som forsker på samiskrelaterte problemstillinger ved Nord for å skape et
dynamisk forskningsmiljø. Dette vil på sikt generere mer ekstern finansiert forskning.

Senteret bygges opp i etapper gjennom:
2.1. Synliggjøring på hjemmeside
Nords kommunikasjonsavdeling lager en Nord-tilknyttet hjemmeside, hvor den allerede
eksisterende forskning og undervisning samles og presenteres. Siden skal gi oversikt over
eksisterende aktivitet. Fakultetene bidrar med innhold.
2.2. Senterkoordinator
Det settes av midler til en senterkoordinator (50%). Denne personen skal ha ansvar for å
koordinere og formidle hva som skjer i de ulike forskningsgruppene på de ulike fakultetene
og samarbeid om forskning og undervisning. På denne måten får en økt informasjonsflyt og
samarbeid på tvers av de allerede eksisterende miljøene. Videre skal koordinatoren jobbe
for økt samarbeid med det samiske samfunnet og dets institusjoner, sentre og
kompetansemiljøer utenfor universitetet, samt arrangere konferanser og felles
forskningsseminar og «outreach» aktivitet – formidling til interessenter (samfunn, politikk,
departement, parlament).
2.3. Fysisk møteplass
I en siste fase skal en forsøke å materialisere sentret ved at det blir en fysisk møteplass hvor
forskere kan «finne hverandre», samarbeide og styrke forskningen på det samiske. Dette
skal også bli en plass hvor forskere kan hospitere. Det kan for eksempel være aktuelt at
forskere både fra Nord og andre universiteter er tilknyttet senteret i mindre prosentstillinger
(professor II).
2.4. Organisering
Det må avklares hva som er fakultetenes rolle i forhold til sentraladministrasjon, samt
finansiering.

3. Viktigheten av omfattende samarbeid rundt samisk forskning og urfolk
Nord bør i langt større grad enn i dag jobbe tettere med andre samiske kompetansemiljøer i
Nord, slik som Samisk høgskole, UiT, Universitetet i Umeå og Universitetet i Lappland, samt
de samiske sentrene i regionen som Nord har ansvar for. Sentere som Árran lulesamisk
senter, Duoddara Ráfe, Sijti Jarnge, Aajege og Saemien Sijte gjør en uvurderlig jobb og sitter
inne med en unik kompetanse som Nord kunne dratt nytte av i langt større grad enn i dag. I
tillegg er det fra et forskningsetisk perspektiv viktig å produsere forskning ikke bare om, men
også for og med de samiske miljøene. De samiske sentrene har en unik og dyp kulturell
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kompetanse som Nord universitet mangler, mens Nord universitetet har en akademisk
kompetanse som sentrene trenger. Dette er derfor en vinn-vinn-situasjon for alle parter.
Senteret skal bidra til kontakt med samiske senteret i regionen og samiske forskningsmiljøer
ved andre universiteter. Her kan også Arctic 7-nettverket, et nettverk under Arctic 5, et
nettverk hvor i tillegg til UiT, Umeå, Luleå, Universitetet i Lappland og Oulu, inkluderer Nord
og Samisk høgskole.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

20/03052-3
Reid Hole
Sissel Marit Jensen
Møtedato
13.11.2020

FORSLAG TIL REVIDERT FORSKRIFT FOR GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR
(PH.D.) VED NORD UNIVERSITET
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget tilrår rektor å godkjenne revidert «Forskrift for graden philosophiae
doctor (ph.d.) ved Nord universitet» slik det fremkom i møtet.
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Saksframstilling
Forslaget til revidert «Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet»
bygger innholdsmessig både på UHRs Veiledende retningslinjer for graden philosophiae
doctor (ph.d.) - vitenskapelig ph.d. og på Nords ph.d.-forskrift av 06.01.2020 med utfyllende
retningslinjer. Videre ble det gitt innspill i FU-møtet 11.09.2020 i bestemmelsen om
publisering og innspill fra personvernombudet. Etter avtale i kvalitetsforum for ph.d.programmene er forslaget utarbeidet av de administrative ph.d.-koordinatorene ved
fakultetene og avdeling for forskning og utvikling, og har vært på høring i fakultetene i
perioden 13.10.-31.10.2020.

Endringer
I utkastet til høring var det, for oversiktens del, forslaget til revidert forskrift sammenstilt
med eksisterende forskrift – forslag til ny forskrift i venstre kolonne og gjeldende forskrift til
høyre. Mange av bestemmelsene har fått ny paragrafnummerering og det er derfor lagt til
kommentarer om ny nummerering så langt det har vært mulig i den gjeldende forskriften.
Disse er merket med farge.
Endringer (nummerering/paragrafer fra forslag til ny forskrift):
§ 2 Begreper – var ikke med tidligere.
§§ 3-1 og 3-2 – var tidligere i en og samme paragraf. En deling gjør det mer oversiktlig og
forenkler henvisning, også ved saksbehandling.
§§ 6-1 og 6-2 – var tidligere i en og samme paragraf. Nå er det et klarere skille mellom vilkår
for opptak og kravene til søknaden. Deling gjør det også mer oversiktlig og forenkler
henvisning ved saksbehandling.
§ 6-2 – det er skilt mellom hva søknaden skal inneholde og hva den bør inneholde. Tidligere
var det kun bør-krav. Krav om forskningsetiske tillatelser og datahåndteringsplan er føyd til
listen med skal-krav.
§ 6-4 – tilføying: «Opptak kan nektes om: […] - finansieringen ikke er tilfredsstillende for å
kunne gjennomføre prosjektet, jf. § 6-1». Dette viser spesielt tilbake til tredje ledd i § 6-1,
men også der det ikke er tilstrekkelige midler i stipendene/annum til å gjennomføre omsøkte
doktorgradsprosjekt.
§ 7-7 Oppsigelse og avskjed – var ikke med tidligere.
§ 8-1 – er en sammenslåing av tidligere §§ 7-1 og 7-2. Det er tilføyd minst to veiledere, der
det tidligere sto som hovedregel ha to veiledere. Dette for å åpne opp for og legitimere at
flere fakultet nå tildeler tre veiledere eller veiledergrupper for deres doktorgradskandidater.
§ 8-2 Veiledningens innhold – har fått ny og mer detaljert tekst, f.eks. at kandidaten skal ha
veiledning i etiske spørsmål knyttet til doktorgradsarbeidet.
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§ 9-2 Tilknytning til fagmiljø – er ny som egen paragraf. Innholdet var delvis med, men
spredd over flere paragrafer og forskrifter.
§ 10-1 – har fått en tilføying: Betydelige endringer i forhold til godkjent prosjektbeskrivelse
skal godkjennes av fakultetet. Det innebærer at det ikke kun er hovedveileder som
godkjenner, men at fakultetet saksbehandler og godkjenner en slik betydelig endring på lik
linje med godkjenning av opprinnelig prosjektbeskrivelse.
§§ 11-1 og 11-2 – var tidligere i samme paragraf. Nå er det et klarere skille mellom krav til
avhandlingen generelt og til fellesarbeid. Deling gjør det mer oversiktlig og forenkler
henvisning ved saksbehandling.
§ 11-2 – de to første avsnittene er nye.
§ 11-3, andre ledd – er satt inn en tidsgrense for arbeid offentliggjort før opptakstidspunktet.
§ 13 med underparagrafer – inneholder flere av de tidligere § 12 og § 13 for å få en mer
ryddig og kronologisk sammensetning av bestemmelsene.
§ 15 – har fått ny og bedre kronologisk rekkefølge på underparagrafene.
§ 17-2 og 17-3 – inneholder begge tekst fra tidligere §18-2. Det har vært en del
misforståelser mellom tilgjengeliggjøring av avhandling før disputas og publiseringer etter. Vi
har derfor valgt å skrive inn en ny underparagrafer - § 17-3 Publisering av avhandlingen. I
tillegg er det tilføyd mer i denne bestemmelsen enn det sto tidligere.
§ 17-3 Publisering av avhandlinger – Krav til bruk av vitenarkivet og til åpen
tilgjengeliggjøring av upubliserte deler av avhandlingen er nytt og føyd til etter behandling i
FU.
§ 18-1 – tidligere var det åpnet for at prøveforelesningen kunne avholdes før forsvaret i
disputas. Ingen av programmene praktiserer dette, eller har signalisert at ønsker en slik
ordning, og derfor er det som beskriver forhold rund en slik ordning slettet i forslaget.
§ 24 Overgangsregler er nytt. Bakgrunnen er at vi per d.d. har doktorgradskandidater
opptatt på tre ulike sentrale forskrifter. Slik vedtakene om ikrafttredelse er utformet uten
overgangsbestemmelse, skulle alle nå forholde seg til gjeldende forskrift av 06.01.2016.,
men det er ikke tilfelle. Denne måten å praktiskere overgang til ny forskrift og nye
utfyllende retningslinjer på som er beskrevet i § 24, er mer oversiktlig. Det er per tiden tre
sentrale forskrifter og to fakultære forskrifter i bruk av aktive doktorgradskandidater. Det er
både uklart hvilken forskrift kandidater skal følge når de kommer tilbake etter flere års
avbrekk, og hvilke overgangsordninger fakultetene praktiserer. Av den grunn er det foreslått
overgangsregler hvor det settes en grense for når alle doktorgradskandidater ved Nord må
forholde seg til nytt gjeldende regelverk. Samtidig må alle uavhengig av hvilket regelverk de
følger forholde seg til de nye bestemmelsene i § 15 og § 17-3 tredje og fjerde ledd fra og
med 01.01.2021.
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Utover dette er det større og mindre språklige endringer som vi mener gjør innholdet i
bestemmelsene mer tydelig og lesbar. Bestemmelser som helt tydelig har form av
rutinebeskrivelse er enten omskrevet eller kuttet ut, se f.eks. eksisterende § 14 hvor det
heter Komiteens sammensetning bør normalt være klarlagt ved innleveringstidspunkt. Dette
er en rutine som ikke tatt med i forslaget til ny forskrift.

Tilbakemeldinger fra høringen
Forslag til revidert ph.d.-forskrift ble sendt på høring til fakultetene 13.10.2020, med
høringsfrist 30.10.2020. Høringen ble sendt via Public360 til postmottak på alle fakultetene. I
tillegg ble den vedlagt i e-post til alle prodekanene for forskning og programansvarlige for de
fire doktorgradsprogrammene.
Etter høringsfristens utløp hadde alle fakultetene respondert (se vedlegg). Det kom
kommentarer til noen bestemmelser, samt noen generelle kommentarer uten henvisning til
paragraf.
§ 6-2 Krav til søknaden,
FBA ber om at det gis fleksibilitet på det nye punktet «Prosjektet skal ha en
datahåndteringsplan». FBA ønsker ikke at stilles som et krav til søknaden, men heller som et
krav om at dette skal utarbeides som en del av ph.d.-arbeidet. Fakultetet tror mange av
deres søkere vil ha store problemer med å kunne levere en datahåndteringsplan som en del
av søknaden. Utarbeidelse av datahåndteringsplan må være en del av opplæringen Nord gir
sine ph.d.-kandidater.
FLU/FSH mener bestemmelsens siste ledd, om mulig fastsettelse av residensplikt, er
unødvendig. De mener en residensplikt vil gjøre Nord universitet mindre attraktiv for gode
ph.d.-kandidater. Kontakt med veileder kan ivaretas av digitale kommunikasjonskanaler.
Videre spør de om det ikke i stedet et mål å gjøre det lokale faglige studiemiljø så attraktivt
at kandidaten finner det nødvendig å oppholde seg der regelmessig?
§8-1 Oppnevning av veiledere
FBA stiller spørsmål til at søknad om opptak kun bør ha forslag på én veileder. Fakultetet
mener det må være krav om at søknaden skal ha to veiledere, hvis nødvendig kan disse
endres underveis.
§ 9-2 Tilknytting til fagmiljø.
FLU/FSH uttrykker en bekymring for manglende omtale av forskningsgruppenes betydning.
De påpeker en mangel angående sammenheng mellom ph.d.-studiet og tilknytting til
forskningsgrupper og disses betydning for framdrift og gjennomføringstid. Fakultetene
ønsker en tilføyelse om at Ved opptak av kandidaten tilknyttes denne samtidig til den
forskningsgruppen hovedveileder er aktiv i.
FLU/FSH foreslår videre at første setning endres. Forskning må fremheves og fakultetet
foreslår at det står «[…] faglig aktiviteter som seminar, workshops, forsknings- og
formidlingsoppgaver.»
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§ 10-1 Rapportering
FBA mener «Separat rapportering fra kandidat og veileder, […]» er en uheldig formulering
som ikke stemmer for FBA sin del. FBAs framdriftsrapporter er utformet av kandidat og
veileder sammen.
§ 10-2 Midtveisrapportering.
FLU/FSH mener at samarbeid med forskningsgrupper og mulighet for sluttseminar med
fordel kan nevnes i denne bestemmelsen.
§ 11-1 Krav til avhandlingen
FBAs påpeker at et viktig mål i formidlingen er at avhandlingen skal holde et faglig godt
internasjonalt nivå, og kunne formidles til internasjonale fagmiljøer. Derfor må det stilles
krav om at en ph.d.-avhandlingen skal være skrevet på et internasjonalt språk, det vil si
engelsk. Et annet språk (for eksempel norsk) kan bare benyttes etter særskilt tillatelse. FBAs
forslag til siste avsnitt i § 11-1 blir: «Avhandlingen skal være internasjonalt tilgjengelig og
skrevet på engelsk. Dersom det ønskes benyttet annet språk, må det søkes om særskilt
tillatelse […]»
§ 15-2 Retting av formelle feil i avhandlingen.
FSV ønsker at det ikke kun er retting av formelle feil, men også rettelser før publisering
Generelle kommentarer uten henvisning til paragraf
FLU/FSH: Fagmiljøene framheves ofte der det etter deres mening burde stått
forskningsmiljø.
FLU/FSH: De hadde ønsket lengre høringsfrist for å kunne kjøre interne prosesser i
ledergruppen og ph.d.-utvalget.
HHN: Fakultetet støtter revisjonene i forskriften, samtidig som de stiller spørsmål ved om
forskriften tar tilstrekkelig høyde til forestående signering av DORA-erklæring og vedtak av
Plan S. Videre har de et spørsmål om denne revideringen påvirker dr.philos.-forskriften.

Kommentarer til tilbakemeldingene
§ 6-2 Krav til søknaden: Residensplikt ble tatt opp i siste styremøte og skal utredes videre
med hensyn til fast ansatte som tar ph.d.-grad som del av kompetanseløftet. Gjør
oppmerksom på at det står Nord universitet kan fastsette residensplikt. Det er med andre
ord opp til fakultetene å kreve det eller ikke i de utfyllende retningslinjene og utlysningene.
I retningslinjer for forskningsdatahåndtering ved Nord 1 er det et krav at forskningsdata skal
utstyres med en datahåndteringsplan (Data Management Plan, DMP), og at planen skal
utarbeides i en tidlig fase av prosjektet og senest innen seks måneder etter oppstart.

1

https://www.nord.no/no/bibliotek/open-access/Documents/Retningslinjer-for-forvaltning-av-forskningsdataved-Nord-universitet.pdf
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§8-1 Oppnevning av veiledere: I § 6-2 Krav til søknaden er forslag til veileder i søknaden et
bør-krav. Det er opp til det enkelte program å stille strengere krav enn forskriften
bestemmer. De programmene som ønsker mer enn ett forslag på veileder kan derfor be om
det i de utfyllende retningslinjene.
§ 9-2 Tilknytting til fagmiljø: Bestemmelsen beskriver tilknytting til fagmiljø og foreslåtte
endring av første setning («[…] forsknings- og formidlingsoppgaver») kan tas inn her.
Eventuell tilføying av setning «Ved opptak av kandidaten tilknyttes denne samtidig til den
forskningsgruppen hovedveileder er aktiv i.» bør være til § 6-4 Opptaksvedtak og/eller § 8-1
Oppnevning av veiledere så lenge dette skal knyttes til opptaket. Ikke alle ph.d.-kandidater
har en relevant forskningsgruppe å knytte seg til, og foreslåtte tilføyingen bør derfor gjøres
litt med åpen hvis den skal brukes i forskriften. Samtidig kan det kanskje stilles krav om
tilknytting til faggruppe som er den formelle organiseringen ved et fakultet og som har
ansvar for forskning og undervisning innen kandidatens fagområde.
§ 10-1 Rapportering: Det vil alltid være en ubalanse i forholdet veileder-kandidat.
Bakgrunnen for kravet til separat rapportering er hensynet til at både kandidaten og veileder
fritt skal kunne kommentere samhandlingen dem mellom, og ikke kun den faglige
framgangen.
§ 10-2 Midtveisrapportering: Programmene kan, som tidligere nevnt, stille strengere krav
enn forskriften bestemmer, deriblant også etablere sluttseminar i sine utfyllende
retningslinjer.
§ 11-1 Krav til avhandlingen: Det er variasjoner både på fakultets- og programnivå når det
gjelder bruken av norsk og engelsk i undervisning, forskning og formidling. Dette henger
delvis sammen med språktradisjonene innen de fagdisiplinene og våre doktorgradsprogram
er ulik. Programmene kan også her stille strengere krav enn forskriftens bestemmelse.
§ 15-2 Retting av formelle feil i avhandlingen: FSV ønsker at det ikke kun er retting av
formelle feil, men også rettelser før publisering og viser til retningslinjer ved Det
samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO2. I tilsvarende bestemmelse i UiOs ph.d.-forskrift3 er
det kun nevnt formelle feil. Det bør utredes om Nord skal lage tilsvarende overnevnte
retningslinjer, uten at teksten i § 15-2 må endres.

2

https://www.sv.uio.no/forskning/phd/avhandling-bedommelse/proveforelesningdisputas/errataliste.html
3

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-06-22-4998/KAPITTEL_4#%C2%A714
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Forslag til NY revidert forskrift

Eksisterende forskrift i Lovdata

DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER

Del i Innledende bestemmelser

§ 1. Forskriftens virkeområde

§ 1.Forskriftens virkeområde

Denne forskriften gjelder all utdanning som fører frem til graden philosophiae
doctor (ph.d.) ved Nord universitet. Forskriften regulerer opptak til, gjennomføring
og avslutning av ph.d.-utdanningen, herunder fellesgrader og cotutelle.

Denne forskriften gjelder all utdanning som fører frem til graden
philosophiae doctor (ph.d.). Forskriften regulerer opptak til, gjennomføring og
avslutning av ph.d.-utdanningen ved Nord universitet.

For andre bestemmelser som regulerer forhold knyttet til ph.d.-graden, vises det til
den til enhver tid gjeldende Lov om universiteter og høyskoler, Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR), Forskrift om ansettelsesvilkår for
stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat,
Forskrift om grader og beskyttede titler, Kunnskapsdepartementets forskrift om
kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning,
NOKUTs forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning, Lov om
organisering av forskningsetisk arbeid og European Charter for Researchers & Code
of Conduct for the Recruitment of Researchers, samt Forskrift om studier og
eksamener ved Nord universitet.

For andre bestemmelser som regulerer forhold knyttet til ph.d.-graden,
vises det til lov om universiteter og høyskoler (2005), Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR, 2011), forskrift om
ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent
(2006) og spesialistkandidat (2006), forskrift om grader og beskyttede titler
(2005), NOKUTs forskrifter om standarder og kriterier for akkreditering og
kvalitetsutvikling i UH-sektoren og European Charter for Researchers & Code of
Conduct for the Recruitment of Researchers (2005), samt forskrift om studier og
eksamener ved Nord universitet (2015).

§ 2. Begreper

Ikke tilsvarende bestemmelse i forskriften fra 2016

Graden omtales heretter også som vitenskapelig ph.d. eller doktorgrad.
Begrepene doktorgradsarbeidet og prosjektet benyttes om det arbeidet som gjøres
innenfor avtalt periode mellom oppstart og avslutning, opplæringsdelen ikke
medregnet.
Begrepet vitenskapelig avhandling eller avhandling betegner resultatet av det
vitenskapelige doktorgradsarbeidet.

§ 3. Målsetning for doktorgradsutdanning og tildeling av grad
§ 3-1. Målsetning, omfang og innhold

§ 2.Omfang, innhold og målsetting for ph.d.-utdanningen
§ 2.Omfang, innhold og målsetting for ph.d.-utdanningen
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Doktorgradsutdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet av internasjonal
standard og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig
innsikt og analytisk tenkning, i samsvar med god vitenskapelig skikk og etiske
standarder.

Ph.d.-utdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet av internasjonal
standard og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig
innsikt og analytisk tenkning, i samsvar med god vitenskapelig skikk og
forskningsetiske standarder.

Doktorgradsutdanningen skal gi kandidaten kunnskap, ferdigheter og kompetanse i
tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.

Ph.d.-utdanningen skal gi kandidaten kunnskap, ferdigheter og kompetanse i tråd
med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.

Doktorgradsutdanningen er normert til tre (3) års fulltidsstudier og inkluderer en
opplæringsdel av minimum 30 studiepoengs omfang. Fakultetene kan bestemme at
opplæringsdelen skal utgjøre mer enn 30 studiepoeng.

Ph.d.-graden tildeles på grunnlag av:
Godkjent vitenskapelig avhandling
Godkjent gjennomføring av opplæringsdelen.
Godkjent prøveforelesning over oppgitt emne
Godkjent offentlig forsvar av avhandlingen (disputas).
Ph.d.-utdanningen er normert til tre års fulltidsstudier og omfatter en opplæringsdel
av minimum 30 studiepoengs omfang og et selvstendig forskningsarbeid.
Fakultetene kan bestemme at opplæringsdelen skal utgjøre mer enn 30
studiepoeng.

Doktorgradsutdanningens viktigste komponent er et selvstendig arbeid innen
forskning eller kombinert forsknings- og utviklingsarbeid som gjennomføres under
aktiv veiledning.

§ 3-2. Tildeling av vitenskapelig doktorgrad

Ph.d.-utdanningens viktigste komponent er et selvstendig forskningsarbeid eller
kombinert forsknings- og utviklingsarbeid som gjennomføres under aktiv veiledning.
Se § 2 over

Ph.d.-graden tildeles på grunnlag av:
- Godkjent vitenskapelig avhandling, jf. § 11-1.
- Godkjent gjennomføring av opplæringsdelen, jf. § 9-1
- Godkjent prøveforelesning over oppgitt emne
- Godkjent offentlig forsvar av den vitenskapelige avhandlingen (disputas)

§ 4. Ansvaret for doktorgradsutdanningen
Nord universitets styre har det overordnede ansvaret for doktorgradsutdanningen.
Ansvaret for gjennomføring av doktorgradsutdanningen er delegert til fakultetene
innenfor deres respektive fagområder. Fakultetene som forvalter
doktorgradsprogrammet vedtar studieplanen og emnebeskrivelsene.

§ 3.Ansvaret for ph.d-utdanningen
Nord universitets styre har det overordnede ansvaret for ph.d.-utdanningen.
Utdanningen organiseres i programmer som forvaltes av fakultetene.
Ansvaret for gjennomføring av ph.d.-utdanningen er delegert til fakultetene
innenfor deres respektive fagområder. Den ansvarlige for ph.d.-programmet må selv
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Fakultetene kan fastsette egne tilleggsbestemmelser for sitt doktorgradsprogram,
såfremt disse ikke er i strid med denne forskriften.

ha en doktorgrad innenfor relevant fagområde. Fakultetene kan fastsette egne
tilleggsbestemmelser for sitt ph.d.-program, såfremt disse ikke er i strid med denne
forskriften.

Den programansvarlige for doktorgradsprogrammet må selv ha en doktorgrad
innenfor relevant fagområde.

Fakultetene som forvalter ph.d.-programmet vedtar studieplanen og
emnebeskrivelsene.

§ 5. Kvalitetssikring
Doktorgradsutdanningen omfattes av Nord universitets kvalitetssikringssystem.
Fakultetene skal kvalitetssikre doktorgradsutdanningen i tråd med disse.

§ 4.Kvalitetssikring
Ph.d.-utdanningen omfattes av Nord universitets kvalitetssikringssystem for
utdannings- og forskningsvirksomheten. Fakultetene skal kvalitetssikre ph.d.utdanningen i tråd med disse.

DEL II OPPTAK

Del II. Opptak

§ 6. Opptak
§ 6-1. Vilkår for opptak

§ 5.Opptak
§ 5-1.Vilkår for opptak
For opptak til ph.d.-utdanningen må søkeren normalt ha mastergrad på 120
studiepoeng eller tilsvarende, jamfør beskrivelsene i kvalifikasjonsrammeverkets
andre syklus. Nord universitet kan etter særskilt vurdering godkjenne annen
likeverdig utdanning som grunnlag for opptak. Fakultetene kan stille ytterligere krav
til kvalifikasjoner etter kriterier som er åpent tilgjengelig og i tråd med gjeldende
rekrutteringspolitikk og faglige profil.

For opptak til ph.d.-utdanningen må søkeren normalt ha vitenskapelig mastergrad
på 120 studiepoeng eller tilsvarende, jf. forskrift om krav til mastergrad § 3 og
beskrivelsene i kvalifikasjonsrammeverkets andre syklus. Søker skal normalt ha
karakter B eller bedre i vektet snitt på høyere grad.
Nord universitet kan etter særskilt vurdering godkjenne annen likeverdig utdanning
som grunnlag for opptak.
Privat finansiering som egne eller familiens midler eller lignende, aksepteres normalt
ikke som tilsvarende finansiering for opptak til den organiserte forskerutdanningen.
Fakultetene kan stille ytterligere krav til kvalifikasjoner etter kriterier som er åpent
tilgjengelig og i tråd med gjeldende rekrutteringspolitikk og faglige profil.

Søknaden bør inneholde:
Dokumentasjon for den utdanning som skal ligge til grunn for opptaket.
Prosjektbeskrivelse som omfatter:
faglig redegjørelse for prosjektet
fremdriftsplan
finansieringsplan
dokumentasjon av spesielle behov for faglige og materielle ressurser
eventuelle planer for opphold ved annen institusjon
plan for faglig formidling
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opplysninger om eventuelle immaterialrettslige restriksjoner for å beskytte
andres rettigheter.
Plan for opplæringsdelen, herunder opplæring som er rettet mot generell
kompetanse i samsvar med kvalifikasjonsrammeverket.
Forslag på minst én veileder, samt angivelse av tilknytning til aktivt
forskningsmiljø.
Redegjørelse for eventuelle rettslige og etiske problemstillinger som
prosjektet reiser og hvordan disse kan avklares. Det skal fremgå av søknaden om
prosjektet er avhengig av tillatelse fra forskningsetiske komiteer eller andre
myndigheter eller fra private (informanter, pasienter, foreldre etc.). Slike tillatelser
bør om mulig være innhentet og legges ved søknaden.
Nord universitet fastsetter søknadsskjema og kan fastsette krav til ytterligere
dokumentasjon. Søknaden skal inneholde oversikt over relevante publikasjoner
samt oversikt over eventuelle emner som ønskes innpasset i opplæringsdelen.
Kandidat og hovedveileder skal raskest mulig og senest innen tre måneder etter
opptak sammen gå igjennom prosjektbeskrivelsen og vurdere eventuelle behov for
justeringer.
Nord universitet kan fastsette residensplikt.
Det skal normalt søkes om opptak til ph.d.-utdanning innen tre måneder etter
oppstart av det forskningsprosjektet som skal lede frem til ph.d.-graden.

§ 6-2. Krav til søknaden
Søknaden skal inneholde:
̶
Dokumentasjon for den utdanning og de kvalifikasjoner som skal ligge til grunn
for opptaket.
̶
Prosjektbeskrivelse som omfatter:
o faglig redegjørelse for prosjektet

Dersom det gjenstår mindre enn ett års fulltidsarbeid med forskningsprosjektet ved
søknadstidspunkt, bør søkeren avvises, jf. § 5-3.
Se § 5-1 over
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o

̶

̶

redegjørelse om hvilke tillatelser fra forskningsetiske komitéer og/eller
andre myndigheter som er påkrevet for å gjennomføre prosjektet
o framdriftsplan
o finansieringsplan for gjennomføring av prosjektet
o dokumentasjon av spesielle behov for faglige og materielle ressurser
o eventuelle planer for opphold ved annen institusjon
o plan for formidling av resultater
o opplysninger om eventuelle immateriellrettslige restriksjoner for å
beskytte andres rettigheter
Det skal fremgå av prosjektbeskrivelsen om prosjektet er avhengig av tillatelse
fra forskningsetiske komitéer eller andre myndigheter eller fra private
(informanter, pasienter, foreldre etc.). Slike tillatelser bør om mulig legges ved
søknaden.
Prosjektet skal ha en datahåndteringsplan
Søknaden bør inneholde:
̶
Plan for opplæringsdelen, herunder opplæring som er rettet mot generell
kompetanse i samsvar med kvalifikasjonsrammeverket.
̶
Forslag på minst én veileder, samt angivelse av tilknytning til aktivt
forskningsmiljø.
̶
Hvilket språk avhandlingen skal skrives på, jf. § 11-1.
̶
Redegjørelse for eventuelle rettslige og etiske problemstillinger som prosjektet
reiser og hvordan disse kan avklares.
Nord universitet kan fastsette krav til ytterligere dokumentasjon. Søknaden skal
inneholde oversikt over relevante publikasjoner samt oversikt over eventuelle
emner som ønskes innpasset i opplæringsdelen.
Nord universitet kan fastsette residensplikt.

§ 6-3. Infrastruktur
Kandidaten skal ha nødvendig infrastruktur for gjennomføring av
forskningsprosjektet til disposisjon. Avgjørelsen av hva som anses som nødvendig

§ 5-2. Infrastruktur
Kandidaten skal ha til disposisjon nødvendig infrastruktur for gjennomføring av
forskningsprosjektet. Avgjørelsen av hva som anses som nødvendig infrastruktur for

27/20 Forslag til revidert Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet - 20/03052-3 Forslag til revidert Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet : Forslag til ny revidert forskrift

infrastruktur for gjennomføring, tas av fakultetet. For kandidater med ekstern
finansiering eller arbeidsplass, inngås det avtale mellom Nord universitet og ekstern
part i forbindelse med det enkelte forskningsprosjekt. Slik avtale skal som
hovedregel foreligge på det tidspunkt opptaksvedtaket for den aktuelle kandidaten
fattes, eller umiddelbart etterpå.

gjennomføring, tas av fakultetet. For kandidater med ekstern finansiering eller
arbeidsplass inngås det avtale mellom Nord universitet og ekstern part i forbindelse
med det enkelte forskningsprosjekt. Slik avtale skal som hovedregel foreligge på det
tidspunkt opptaksvedtaket for den aktuelle kandidaten fattes, eller umiddelbart
etterpå.

§ 6-4. Opptaksvedtak

§ 5-3.Opptaksvedtak
Fakultetet fatter vedtak om opptak basert på en samlet vurdering av søknaden.
Fakultetet kan fastsette kriterier for rangering mellom kvalifiserte søkere når
antallet søkere overstiger opptakskapasiteten.

Det skal normalt søkes om opptak til doktorgradsutdanning innen tre (3) måneder
etter finansieringsstart. Dersom det gjenstår mindre enn ett (1) års fulltidsarbeid
med prosjektet ved søknadstidspunktet, skal søknaden avvises.
Vedtak om opptak baseres på en samlet vurdering av søknaden og under
forutsetning av at fakultetet har veilederkapasitet. Fakultetet kan fastsette kriterier
for rangering mellom kvalifiserte søkere når antallet søkere overstiger
opptakskapasiteten.
I vedtaket skal minst én veileder oppnevnes, ansvaret for håndtering av andre behov
som er skissert i søknaden plasseres, og avtaleperioden fastsettes med startdato og
sluttdato. Startdato settes normalt lik startdato for finansiering.
Opptak kan nektes om:
̶
avtaler med ekstern tredjepart er til hinder for offentliggjøring og offentlig
forsvar av avhandlingen
̶
de immaterialrettslige avtaler som er inngått er så urimelige at Nord
universitet ikke bør medvirke i prosjektet
̶
søkeren ikke vil kunne oppfylle kravet om at minimum ett år av prosjektet skal
gjennomføres etter at vedkommende er tatt opp til ph.d.-utdanningen.
̶
finansieringen ikke er tilfredsstillende for å kunne gjennomføre prosjektet, jf.
§ 6-1.

§ 7. Doktorgradsavtalen
§ 7-1. Avtalens partner

I vedtaket skal minst én veileder oppnevnes, ansvaret for håndtering av andre behov
som er skissert i søknaden plasseres, og avtaleperioden fastsettes med startdato og
sluttdato. Startdato settes normalt lik startdato for finansiering. Eventuell
forlengelse av avtaleperioden må relateres til rettighet som arbeidstaker eller
avklares spesielt ut fra kandidatens finansieringsgrunnlag.
Opptak kan nektes om:
- avtaler med ekstern tredjepart er til hinder for offentliggjøring og offentlig forsvar
av avhandlingen
- de immaterialrettslige avtaler som er inngått er så urimelige at Nord universitet
ikke bør medvirke i prosjektet
- søkeren ikke vil kunne oppfylle kravet om at minimum ett år av prosjektet skal
gjennomføres etter at vedkommende er tatt opp til ph.d.-utdanningen, jf. § 5-1.

§ 6.Ph.d.-avtalen
§ 6.Ph.d.-avtalen
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Opptak til doktorgradsutdanning ved Nord universitet formaliseres gjennom en
skriftlig avtale innenfor rammene av standardavtalen for opptak vedtatt av Nord
universitet. Avtalen underskrives av kandidaten, veileder(e) og fakultetet kandidaten
er tatt opp ved. Avtalen regulerer partenes rettigheter og plikter i opptaksperioden
og skal sikre at kandidaten deltar regelmessig i et aktivt og relevant fagmiljø. Avtalen
skal legge til rette for at utdanningen kan gjennomføres til avtalt tid.

Opptak til Nord universitets ph.d.-utdanning formaliseres gjennom en skriftlig avtale
innenfor rammene av standardavtalen for opptak vedtatt av universitetsstyret.
Avtalen underskrives av ph.d.-kandidat, veileder(e) og fakultetet som kandidaten er
tatt opp ved. Avtalen regulerer partenes rettigheter og plikter i opptaksperioden og
skal sikre at kandidaten deltar regelmessig i et aktivt forskermiljø og legge til rette
for at ph.d.-utdanningen skal kunne gjennomføres til avtalt tid.

For kandidater med finansiering fra, tilsetting hos eller andre bidrag fra en ekstern
part, skal det, i tråd med fastsatte retningslinjer, inngås egen avtale mellom
kandidaten, Nord universitet og den eksterne part.

For ph.d.-kandidater med finansiering fra, tilsetting hos eller andre bidrag fra en
ekstern part, skal det, i tråd med fastsatte retningslinjer, inngås egen avtale mellom
kandidaten, Nord universitet og den eksterne part.

I tilfeller hvor kandidaten skal ha tilknytning til utenlandske institusjoner, må Nord
universitets retningslinjer for slikt samarbeid følges. Egen avtale inngås på fastsatt
skjema. Avtalen skal normalt foreligge sammen med opptaksavtalen.

I tilfeller hvor ph.d.-kandidaten skal ha tilknytning til utenlandske institusjoner, må
institusjonens retningslinjer for slikt samarbeid følges, og egne avtaler inngås på
fastsatte skjema. Avtalen skal normalt foreligge sammen med ph.d.-avtale

§ 7-2. Avtaleperiode

§ 5-4. Avtaleperiode
Avtaleperioden tilsvarer finansieringsperioden, og er tre år for fulltidsstudium eller
fire år ved 25 % arbeidsplikt.

Avtaleperioden tilsvarer finansieringsperioden, og er tre år for fulltidsstudium eller
fire år ved 25 % arbeidsplikt. Nord universitet kan treffe bestemmelser om
maksimaltid for gjennomføring utenom lovfestede permisjoner og pliktarbeid.

Ved lovhjemlede avbrudd forlenges avtaleperioden tilsvarende.
Ved lovhjemlede avbrudd forlenges avtaleperioden tilsvarende.
Fakultetet kan forlenge avtaleperioden etter begrunnet søknad. Ved innvilget
forlengelse kan fakultetet sette ytterligere betingelser. Eventuell forlengelse av
avtaleperioden må relateres til rettighet som arbeidstaker eller avklares spesielt i
forhold til kandidatens finansieringsgrunnlag.
Etter avtaleperiodens utløp opphører partenes rettigheter og plikter i henhold til
ph.d.-avtalen, slik at ph.d.-kandidaten kan miste retten til veiledning, kursdeltakelse
og tilgang til Nord universitets infrastruktur. Kandidaten kan likevel søke om å bli
bedømt for doktorgraden

Fakultetet kan forlenge avtaleperioden etter begrunnet søknad. Ved innvilget
forlengelse kan Nord universitet sette ytterligere betingelser.
Etter avtaleperiodens utløp opphører partenes rettigheter og plikter i henhold til
ph.d.-avtalen, slik at ph.d.-kandidaten kan miste sin rett til veiledning, kursdeltakelse
og tilgang til Nord universitet sin infrastruktur. Kandidaten kan likevel søke om å få
levere inn avhandlingen til bedømmelse for ph.d.-graden.
Maksimal studietid er seks år fra starttidspunkt til innlevering av avhandling til
bedømmelse. Lovfestede permisjoner, lengre sykefravær og pliktarbeid medregnes
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Maksimal studietid er seks år fra starttidspunkt til innlevering av avhandling til
bedømmelse. Lovfestede permisjoner, lengre sykefravær og pliktarbeid medregnes
ikke i de seks årene. Fakultetet kan i doktorgradsprogrammets utfyllende regler ha
strengere krav til progresjon under studieløpet.

ikke i de seks årene. Fakultetet kan i sine utfyllende regler ha strengere krav til
progresjon under studieløpet.

§ 7-3. Frivillig avslutning før avtalt tid

§ 5-5.Frivillig avslutning
Kandidaten og fakultetet kan avtale at ph.d.-utdanningen avsluttes før avtalt tid.
Ved slik avslutning av ph.d.-utdanningen for tilsatte stipendiater skal det fastsettes
skriftlig hvordan spørsmål knyttet til eventuelle tilsettingsforhold, finansiering,
rettigheter til resultater osv. skal ordnes.

Kandidaten og fakultetet kan avtale at doktorgradsutdanningen avsluttes før avtalt
tid. Ved slik avslutning skal det fastsettes skriftlig hvordan spørsmål knyttet til
eventuelle tilsettingsforhold, finansiering, rettigheter til resultater osv. skal ordnes.
Ved frivillig avslutning som skyldes kandidatens ønske om å skifte prosjekt eller
overgang til annet program, skal kandidaten søke nytt opptak på grunnlag av det
nye prosjektet.
En avhandling som er utarbeidet under organisert veiledning i et doktorgradsløp ved
Nord universitet, eller andre institusjoner i Norge, kan ikke leveres inn til
bedømmelse som en fri doktorgrad/dr.philos.

§ 7-4. Tvungen avslutning ved forsinkelse eller manglende framdrift eller
opphør av finansiering
Når ett eller flere av de følgende vilkårene er oppfylt, kan ansvarlig fakultet vedta
tvungen avslutning av doktorgradsutdanningen:
̶
Vesentlig forsinkelse i gjennomføringen av opplæringsdelen
̶
Gjentatte eller vesentlige brudd fra kandidatens side på informasjons-,
oppfølgings- eller rapporteringsplikt, herunder unnlatt innsendelse av
framdriftsrapport, jf. § 10-1.
̶
Forsinkelse i framdriften av forskningsprosjektet som er av en slik art at det
skaper begrunnet tvil om kandidaten vil kunne fullføre prosjektet innenfor
avtalt tid.
̶
Hvis finansieringen opphører underveis i perioden kan dette medføre tvungen
avslutning.

Ved frivillig avslutning som skyldes kandidatens ønske om å skifte prosjekt eller
overgang til annet program, skal kandidaten søke nytt opptak på grunnlag av det
nye prosjektet. En avhandling som er utarbeidet under organisert veiledning i et
forskerutdanningsløp kan ikke leveres inn til bedømmelse som en fri
doktorgrad/dr.philos.

§ 5-6.Tvungen avslutning ved forsinkelse, manglende fremdrift eller opphør av
finansiering
Fakultetet kan vedta tvungen avslutning av ph.d.-utdanningen før avtalt tid. Slik
avslutning kan besluttes hvis ett eller flere av følgende forhold foreligger:
Vesentlig forsinkelse i gjennomføringen av opplæringsdelen.
Gjentatte eller vesentlige brudd fra kandidatens side på informasjons-,
oppfølgings- eller rapporteringsplikt, herunder unnlatt innsendelse av
fremdriftsrapport, jf. § 9-1.
Forsinkelse i fremdriften av forskningsprosjektet som er av en slik art at det
skaper begrunnet tvil om kandidaten vil kunne fullføre prosjektet innenfor avtalt tid.
Hvis finansieringen opphører underveis i perioden kan dette medføre tvungen
avslutning.
Tvungen avslutning etter § 5-6 kan bare vedtas dersom fremdriftssvikten eller
forsinkelsen skyldes forhold som ph.d.-kandidaten selv rår over.
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Tvungen avslutning etter reglene her kan bare vedtas dersom framdriftssvikten eller
forsinkelsen skyldes forhold som ph.d.-kandidaten selv rår over.
Dersom ph.d.-stipendiaten er ansatt ved Nord universitet kan avtalen kun avsluttes
dersom vilkårene for oppsigelse eller avskjed i tjenestemannsloven er oppfylt.

Dersom ph.d.-kandidaten er ansatt ved Nord universitet kan avtalen kun avsluttes
dersom vilkårene for oppsigelse eller avskjed i tjenestemannsloven er oppfylt.
Vedtak etter denne paragrafen fattes av fakultetet. Klager behandles av
klagenemnda ved Nord universitet.

Vedtak etter denne paragrafen fattes av fakultetet. Klager behandles av klagenemda
ved Nord universitet.

§ 7-5. Tvungen avslutning ved fusk på eksamen eller prøver
Ved fusk på eksamener eller prøver underveis i ph.d.-utdanningen, kan Nord
universitet vedta annullering, jf. universitets- og høyskolelovens.
Vedtak etter paragrafen her fattes av styret selv eller av klagenemda ved Nord
universitet. Klager behandles av klagenemnda for studentsaker, jf. universitets- og
høyskoleloven og forskrift til denne.
Dersom forholdet eller forholdene er så alvorlig at det er å anse som uredelighet, jf.
universitets- og høyskoleloven og forskningsetikkloven, kan Nord universitet vedta
tvungen avslutning, jf. § 7-6.
Brudd på de forskningsetiske retningslinjer som gjelder for fagområdet kan medføre
tvungen avslutning.

§ 7-6. Tvungen avslutning ved uredelighet
Dersom en kandidat gjør seg skyldig i uredelighet, jf. universitets- og høyskoleloven
og forskningsetikkloven, kan Nord universitet vedta tvungen avslutning.
Vedtak om tvungen avslutning på grunn av uredelighet fattes av det organet som
universitetsstyret bestemmer. Klage over slikt vedtak behandles av departementet
eller særskilt klagenemd oppnevnt av departementet.

§ 5-7 Fusk på eksamen eller prøve underveis i ph.d.-utdanningen
Ved fusk på eksamener eller prøver underveis i ph.d.-utdanningen, kan Nord
universitet vedta annullering, jf. universitets- og høyskolelovens § 4-7. Dersom
forholdet eller forholdene er så alvorlig at det er å anse som uredelighet, jf. samme
lovs § 4-13 (1), jf. forskningsetikklovens § 5, andre ledd, kan Nord universitet vedta
tvungen avslutning, jf. § 5-8.
Vedtak etter paragrafen her fattes av styret selv eller av klagenemnda ved Nord
universitet. Klager behandles av klagenemnda, jf. universitets- og høyskolelovens §
5-1 og forskrift i medhold av denne.
Brudd på de forskningsetiske retningslinjer som gjelder for fagområdet, herunder
fusk som rammes av reglene i lov om universiteter og høyskoler § 4-13, kan medføre
tvungen avslutning.
§ 5-8.Tvungen avslutning ved uredelighet
Dersom en ph.d.-kandidat gjør seg skyldig i vitenskapelig uredelighet, jf. lov om
universiteter og høyskoler § 4-13 (1), jf. forskningsetikklovens § 5 annet ledd, kan
Nord universitet vedta tvungen avslutning.
Vedtak om tvungen avslutning på grunn av uredelighet fattes av det organet som
universitetsstyret bestemmer. Klage over slikt vedtak behandles av departementet
eller særskilt klagenemnd oppnevnt av departementet.
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§ 7-7. Oppsigelse og avskjed

Ikke tilsvarende bestemmelse i forskriften fra 2016

En stipendiat kan sies opp fra sin stilling når det er saklig grunn i virksomhetens eller
doktorgradskandidatens forhold, jf. statsansatteloven.

DEL III GJENNOMFØRING

Del III. Gjennomføring

§ 8. Veiledning
§ 8-1. Oppnevning av veiledere

§ 7.Veiledning
§ 7-1.Individuell veiledning
Arbeidet med doktoravhandlingen skal foregå under individuell veiledning.
Fakultetet og veilederne skal sammen sikre at ph.d.-kandidaten deltar i et aktivt
forskningsmiljø.

Arbeidet med doktorgradsprosjektet skal foregå under individuell veiledning.
Fakultetet og veilederne skal sammen sikre at ph.d.-kandidaten deltar i et aktivt
fagmiljø.
Kandidaten skal som hovedregel ha minst to veiledere, hvor én oppnevnes som
hovedveileder. Hovedveileder bør være oppnevnt på opptakstidspunktet.
Hovedveilederen har det faglige hovedansvaret for kandidatens faglige utvikling og
gjennomføring i samsvar med framdriftsplanen. Dersom fakultetet oppnevner
ekstern hovedveileder, skal det oppnevnes medveileder fra Nord universitet.
Medveileder(e) er fagperson(er) som deler det faglige ansvaret for kandidaten med
hovedveileder.
Habilitetsreglene i forvaltningslovens andre kapittel ”Om ugildhet”, §§ 6-10, gjelder
for veilederne.
Alle veiledere skal ha doktorgrad eller tilsvarende vitenskapelig kompetanse og være
aktive forskere innen fagfeltet.
Minst én av de oppnevnte veilederne skal ha tidligere erfaring fra eller opplæring
som veileder av doktorgradskandidater.

§ 7-2.Oppnevning av veiledere
Ph.d.-kandidaten skal som hovedregel ha to veiledere, hvor én oppnevnes som
hovedveileder. Hovedveileder bør være oppnevnt på opptakstidspunktet.
Hovedveilederen har det faglige hovedansvaret for kandidaten. Dersom fakultetet
oppnevner ekstern hovedveileder, skal det oppnevnes medveileder fra Nord
universitet.
Medveileder(e) er fagperson(er) som gir veiledning og som deler det faglige ansvaret
for kandidaten med hovedveileder.
Habilitetsreglene i forvaltningslovens andre kapittel «Om ugildhet» (§ 6 – § 10)
gjelder for veilederne.
Oppnevnte veiledere skal ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor
fagfeltet og være aktive forskere. Minst én av de oppnevnte veilederne bør ha
tidligere erfaring fra eller opplæring som veileder av ph.d.-kandidater.
Ph.d.-kandidat og veileder kan be fakultetet om å oppnevne ny veileder for
kandidaten. Veileder kan ikke fratre før ny veileder er oppnevnt. Tvister om
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Kandidat og veileder kan be fakultetet om å oppnevne ny veileder for kandidaten.
Veileder kan ikke fratre før ny veileder er oppnevnt. Tvister om veileders og
kandidats faglige rettigheter og plikter kan bringes inn av partene til behandling og
avgjørelse ved fakultetet.

veileders og kandidats faglige rettigheter og plikter kan bringes inn av partene til
behandling og avgjørelse ved fakultetet.

§ 8-2. Veiledningens innhold

§ 7-3.Veiledningens innhold
Kandidat og veiledere bør ha jevnlig kontakt. Veileder har ansvar for å følge opp
kandidatens faglige utvikling. Kontakthyppigheten bør fremgå av den årlige
fremdriftsrapporteringen, jf. § 9-1.

Kandidat og veiledere bør ha jevnlig kontakt. Kontakthyppigheten bør fremgå av den
årlige framdriftsrapporteringen, jf. § 10-1.
Kandidat og hovedveileder bør snarest mulig og senest innen tre (3) måneder etter
oppstart sammen gå igjennom prosjektbeskrivelsen og vurdere eventuelle behov for
justeringer. Endringer i prosjektbeskrivelsen skal godkjennes av fakultetet.
Veiledere skal gi råd om avgrensing av tema og problemstillinger og vurdere
metoder og resultater, herunder dokumentasjons- og fremstillingsformer, og bidra
til orientering i aktuell faglig diskurs. Kandidaten skal ha veiledning i etiske spørsmål
knyttet til doktorgradsarbeidet.

Veilederne plikter å holde seg orientert om fremdriften i kandidatens arbeid og
vurdere den i forhold til prosjektbeskrivelsens fremdriftsplan, jf. § 5-1.
Veilederne plikter å følge opp faglige forhold som kan medføre forsinket
gjennomføring av forskerutdanningen, slik at denne kan fullføres innenfor normert
tid.

Veilederne plikter å holde seg orientert om framdriften i kandidatens arbeid og
vurdere den i forhold til prosjektbeskrivelsens framdriftsplan.
Veilederne plikter å følge opp faglige forhold som kan medføre forsinket
gjennomføring av forskerutdanningen, slik at denne kan fullføres innenfor normert
tid.

Doktorgradsutdanningen skal være lagt opp slik at den skal kunne fullføres innenfor
normert tidsramme.

§ 8. Opplæringsdel
§ 8-1. Formål, innhold og omfang
Ph.d.-utdanningen skal være lagt opp slik at den skal kunne fullføres innenfor
normert tidsramme.

Fakultetet har ansvar for at opplæringsdelen og arbeidet med prosjektet til sammen
gir utdanning på høyt faglig nivå i henhold til internasjonal standard. Trening i
formidling av resultater og innføring i etikk, teori og metode inngår som del av

Fakultetet har ansvar for at opplæringsdelen og avhandlingsarbeidet gir utdanning
på høyt faglig nivå, og i henhold til internasjonal standard. Fakultetet har også
ansvar for gjennomføring av forskningsarbeid, trening i faglig formidling og innføring

§ 9. Opplæringsdel
§ 9-1. Formål, innhold og omfang
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dette. Opplæringen skal sammen med doktorgradsarbeidet bidra til oppnåelse av
forventet læringsutbytte i henhold til det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.
Fakultetet bør tilby ph.d.-kandidaten veiledning om fremtidige yrkesmuligheter i og
utenfor akademia, herunder bevisstgjøring om den kompetansen som kandidaten
har oppnådd gjennom doktorgradsarbeidet.
Dersom Nord universitet ikke selv arrangerer hele opplæringsdelen, skal forholdene
legges til rette for at kandidaten får tilsvarende opplæring ved andre institusjoner.
Opplæringsdelen skal tilsvare minst 30 studiepoeng, hvorav minst 20 studiepoeng
skal avlegges etter opptak. Fakultetet har anledning til å bestemme større
opplæringsdel, jf. studieplan og utfyllende retningslinjer for de ulike
doktorgradsprogrammene
Elementer som er tatt før opptak i ph.d.-programmet kan etter søknad og faglig
vurdering inngå i opplæringsdelen. Elementene bør ikke være eldre enn to (2) år ved
opptaksdato.

i forskningsetikk, vitenskapsteori og vitenskapsmetode. Opplæringen skal sammen
med forskningsarbeidet bidra til oppnåelse av forventet læringsutbytte i henhold til
det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.
Fakultetet bør tilby ph.d.-kandidaten veiledning om fremtidige yrkesmuligheter i og
utenfor akademia, herunder bevisstgjøring om den kompetansen som kandidaten
har oppnådd gjennom forskningsarbeidet.
Dersom Nord universitet ikke selv arrangerer hele opplæringsdelen, skal forholdene
legges til rette for at kandidaten får tilsvarende opplæring ved andre institusjoner.
Opplæringsdelen skal tilsvare minst 30 studiepoeng. Fakultetet har anledning til å
bestemme større opplæringsdel, jf. studieplan og utfyllende retningslinjer ved
fakultetene. Elementer som er tatt før opptak i ph.d.-programmet kan etter søknad
og faglig vurdering inngå i opplæringsdelen. Kurs på doktorgradsnivå ved annen
institusjon skal godkjennes i samsvar med reglene i lov om universiteter og
høyskoler, § 3 3-5 første ledd.

Kurs på doktorgradsnivå ved annen institusjon skal godkjennes i samsvar med
reglene i universitets- og høyskoleloven.

§ 9-2. Tilknytning til fagmiljø

Ikke tilsvarende bestemmelse i forskriften fra 2016

Det forutsettes at kandidaten skal bidra i universitetets fagmiljø, eksempelvis
gjennom faglige aktiviteter som seminarer, workshops og formidlingsoppgaver.
Fakultetet og veileder skal systematisk følge opp aktivitetene slik at kontakten med
fagmiljøet planlegges og ivaretas.

§ 9-3. Kandidatens rettigheter ved permisjon
Kandidater som har foreldrepermisjon fra doktorgradsutdanningen, kan likevel
under permisjonstiden følge undervisning og avlegge eksamener i emner og kurs
som skal inngå i opplæringsdel, i tråd med Lov om folketrygd (folketrygdloven),

§ 8-2.Kandidatens rettigheter ved permisjon
Ph.d.-kandidater som har foreldrepermisjon fra ph.d.-utdanningen, kan likevel følge
undervisning og avlegge eksamener i emner og kurs som skal inngå som en del av
kandidatens opplæringsdel under permisjonstiden, i tråd med lov om folketrygd
(folketrygdloven), kapittel 14, § 14-10, fjerde ledd og NAVs rundskriv til § 14-10,
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kapittel 14, § 14-10, fjerde ledd og NAVs rundskriv til § 14-10, fjerde ledd av
18.12.2006.

fjerde ledd av 18. desember 2006, sist endret 30. juni 2009. For ph.d.-kandidater
som ikke er stipendiater gjelder fødselspermisjon etter lov om universiteter og
høyskoler § 4-5 og arbeidsmiljøloven § 12-1 og § 12-7.

Kandidater med ekstern arbeidsgiver plikter å påse at fakultetet informeres om
permisjoner, omfang av pliktarbeid og annet som er relevant for framdriften i
doktorgradsarbeidet.

§ 10. Rapportering og midtveisevaluering
§ 10-1. Rapportering

§ 9.Rapportering

Nord universitets system for kvalitetssikring av utdanningen skal omfatte tiltak for å
avdekke manglende progresjon i arbeidet med prosjektet og opplæringsdelen og
mangler ved veiledningen, samt ha rutiner for å følge opp avdekkede mangler.
Systemet skal normalt omfatte årlig og separat rapportering fra kandidat og
veileder, og det skal utformes slik at dobbeltrapportering unngås.

§ 9-1.Rapportering
Nord universitets system for kvalitetssikring av ph.d.-utdanningen skal omfatte tiltak
for å avdekke manglende progresjon i avhandlingsarbeidet og kursdel, og mangler
ved veiledningen samt rutiner for å følge opp avdekkede mangler. Systemet skal
normalt omfatte årlig og separat rapportering fra ph.d.-kandidat og veileder, og
utformes slik at dobbeltrapportering unngås.

Kandidat og veileder har et likeverdig ansvar for rapportering. Manglende eller
mangelfull framdriftsrapportering fra kandidaten kan medføre tvungen avslutning
før avtaleperiodens utløp, jf. § 7-4. Veiledere som unnlater å følge opp
rapporteringsplikten, kan bli fratatt veilederansvaret.

Kandidat og veileder har et likeverdig ansvar for rapportering. Manglende eller
mangelfull fremdriftsrapportering fra kandidaten kan medføre tvungen avslutning av
forskerutdanningen før opptaksperiodens utløp, jf. § 5-5. Veiledere som unnlater å
følge opp rapporteringsplikten kan bli fratatt veilederansvaret.

Betydelige endringer i forhold til godkjent prosjektbeskrivelse skal godkjennes av
fakultetet. Fakultetet kan ved behov, kreve særskilt rapportering.

Fakultetet kan ved behov kreve særskilt rapportering.

§ 10-2. Midtveisrapportering
En midtveisrapportering av doktorgradsarbeidet bør normalt finne sted i tredje eller
fjerde semester. Kandidaten skal presentere sitt arbeid og bli evaluert av en gruppe
på minst to personer oppnevnt av fakultetet. Evalueringsgruppen skal ta stilling til
faglige status, framdrift og forskningsetiske spørsmål, skal gi tilbakemelding til både
kandidaten, veilederen og fakultetet.

§ 9-2.Midtveisrapportering
En midtveisrapportering av doktorgradsarbeidet bør normalt finne sted i løpet av 3.
eller 4. semester. Kandidaten skal presentere sitt arbeid og bli evaluert av en gruppe
på minst to fagpersoner. Evalueringsgruppen skal ta stilling til doktorgradsarbeidets
faglige status og fremdrift og skal gi tilbakemelding til både kandidaten, veilederen
og fakultetet.

Dersom evalueringsgruppen rapporterer om vesentlige svakheter ved
doktorgradsarbeidet, skal det iverksettes tiltak for å korrigere situasjonen.

Dersom evalueringsgruppen rapporterer om vesentlige svakheter ved
forskningsarbeidet, skal det iverksettes tiltak for å korrigere situasjonen.
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Avhandlingen skal være et selvstendig forskningsarbeid eller forsknings- og
utviklingsarbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til etiske krav,
faglig nivå og metode innen fagområdet.

§ 10.Ph.d.-avhandlingen
§ 10-1.Krav til avhandlingen
Avhandlingen skal være et selvstendig forskningsarbeid eller forsknings- og
utviklingsarbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til etiske krav,
faglig nivå og metode innen fagområdet.

Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et nivå som tilsier
at den kan publiseres eller offentliggjøres i egnet format som en del av fagets
forskningsbaserte kunnskapsutvikling.

Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et nivå som tilsier
at den vil kunne publiseres eller offentliggjøres i egnet format som en del av fagets
forskningsbaserte kunnskapsutvikling.

Avhandlingen kan bestå av en monografi eller en sammenstilling av flere mindre
arbeider. Dersom avhandlingen består av flere mindre arbeider, skal det redegjøres
for sammenhengen mellom dem i kappen.

Avhandlingen kan være en monografi eller bestå av en sammenstilling av flere
mindre arbeider. Dersom avhandlingen består av flere mindre arbeider, skal det
redegjøres for sammenhengen mellom dem.

Den vitenskapelige avhandlingens hovedkomponent kan bestå av et nytt produkt
eller en systematisert materialsamling, eller ha en annen fremstillingsform (for
eksempel lyd, bilde, video, elektroniske fremstillingsformer) der dens teoretiske og
metodiske grunnlag ikke fremgår av produktet selv. I slike tilfeller skal avhandlingen,
i tillegg til å fremstille selve produktet, ha en tilleggsdel. Tilleggsdelen skal være en
skriftlig redegjørelse for problemstilling, valg av teori og metode, og vurdering av
resultatet i henhold til internasjonale standarder og faglig nivå innen fagområdet.

Avhandlingens hovedkomponent kan bestå av et nytt produkt eller en systematisert
materialsamling, eller ha en annen fremstillingsform (for eksempel lyd, bilde, video,
elektroniske fremstillingsformer) der dens teoretiske og metodiske grunnlag ikke
fremgår av produktet selv. I slike tilfeller skal avhandlingen, i tillegg til å fremstille
selve produktet, ha en tilleggsdel. Tilleggsdelen skal være en skriftlig redegjørelse for
problemstilling, valg av teori og metode, og vurdering av resultatet i henhold til
internasjonale standarder og faglig nivå innen fagområdet.

Avhandlingen skal være skrevet på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dersom det
ønskes benyttet annet språk, må det søkes om særskilt tillatelse til dette ved søknad
om godkjenning av prosjektbeskrivelsen, jf. §§ 6-2. Det fakultetet som har ansvaret
for bedømmelsen, fatter avgjørelse om dette.

Dersom avhandlingen eller deler av den er blitt til i samarbeid med andre forfattere
eller samarbeidspartnere, skal ph.d.-kandidaten følge de normer for
medforfatterskap som er allment akseptert i fagmiljøet og i henhold til
internasjonale standarder. Dersom avhandlingen hovedsakelig består av artikler,
skal kandidaten normalt være førsteforfatter på minst halvparten av artiklene. Hvis
det praktiseres alfabetisk forfatterrekkefølge skal kandidaten ha utført minimum 50
prosent av arbeidet med minst halvparten av artiklene. Fakultetet fastsetter krav til
antall artikler i utfyllende retningslinjer for ph.d.-programmet.

§ 11. Krav til den vitenskapelige avhandlingen
§ 11-1. Krav til avhandlingen

I avhandlinger hvor det inngår arbeider med flere forfattere eller
samarbeidspartnere, skal det følge en underskrevet erklæring som beskriver
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kandidatens innsats i hvert enkelt arbeid. Erklæringen oversendes
bedømmelseskomiteen sammen med avhandlingen, jf. § 13-1.
Fakultetet bestemmer hvilke språk som kan benyttes i en avhandling.

§ 11-2. Fellesarbeid
Fakultetet bestemmer om en avhandling som er produsert av flere i fellesskap, kan
innleveres til bedømmelse dersom de individuelle bidragene kan identifiseres.
For arbeider som er blitt til i samarbeid med flere samarbeidspartnere eller
medforfattere, skal kandidaten følge de normer for kreditering av medvirkning som
er allment akseptert i fagmiljøet, i samsvar med internasjonale standarder.

To første avsnitt:
Ikke tilsvarende bestemmelse i forskriften fra 2016
To neste avsnitt:
Fra § 10-1

Dersom avhandlingen eller deler av den er blitt til i samarbeid med andre forfattere
eller samarbeidspartnere, skal ph.d.-kandidaten følge de normer for
medforfatterskap som er allment akseptert i fagmiljøet og i henhold til
internasjonale standarder.
Dersom avhandlingen hovedsakelig består av artikler, skal kandidaten normalt være
førsteforfatter på minst halvparten av artiklene. Hvis det praktiseres alfabetisk
forfatterrekkefølge skal kandidaten ha utført minimum 50 prosent av arbeidet med
minst halvparten av artiklene. Fakultetet fastsetter krav til antall artikler og kappen i
utfyllende retningslinjer for doktorgradsprogrammet.
Med avhandlinger hvor det inngår bidrag fra flere, skal det følge en underskrevet
erklæring som beskriver kandidatens innsats i hvert enkelt arbeid. Erklæringen,
signert alle bidragsytere, oversendes bedømmelseskomitéen sammen med
avhandlingen, jf. § 13-2.

§ 11-3. Arbeider som ikke godtas
Arbeider eller deler av et arbeid som har vært godtatt som grunnlag for tidligere
avlagte eksamener eller grader, kan ikke antas til bedømmelse med mindre arbeidet

§ 10-2.Arbeider som ikke godtas
Arbeider eller deler av et arbeid som har vært godtatt som grunnlag for tidligere
avlagte eksamener eller grader, kan ikke antas til bedømmelse med mindre arbeidet
inngår som en mindre del av en avhandling som består av flere sammenhengende
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inngår som mindre deler av avhandling. Data, analyser eller metoder fra tidligere
grader kan likevel benyttes som grunnlag for arbeid med prosjektet.

arbeider. Data, analyser eller metoder fra tidligere grader kan likevel benyttes som
grunnlag for arbeid med ph.d.-prosjektet.

Faglig arbeid publisert før opptak i programmet kan inngå i avhandlingen etter
søknad og faglig vurdering. Bruk av offentliggjorte arbeider som er eldre enn fem (5)
år ved opptakstidspunktet, kan ikke godtas. Fakultetet kan etter søknad og faglig
vurdering, dispensere fra dette kravet dersom ekstraordinære forhold tilsier det.

Faglig arbeid publisert før opptak i programmet kan inngå i avhandlingen etter
søknad og faglig vurdering.
Avhandlingen kan innleveres for bedømmelse ved kun ett lærested, jf. § 13-1.

Avhandlingen kan innleveres for bedømmelse ved kun ett lærested, jf. § 13-2.

§ 12. Rettigheter til bruk av resultater
§ 12-1. Bruk av avhandling i undervisnings- og forskervirksomhet
Nord universitet kan vederlagsfritt benytte de deler av ph.d.-avhandlingen som
ph.d.-kandidaten alene har opphavsrett til, samt andre faglitterære verk som er
resultatet av arbeidet med avhandlingen, og som kandidaten alene har opphavsrett
til, ved fremstilling av kopier til bruk i Nord universitets undervisnings- og
forskervirksomhet. For kandidater som ikke ansettes ved Nord universitet, inngås
egen avtale om tilsvarende bruk. Ved slik bruk skal ph.d.-kandidaten navngis slik
lovgivning og god skikk tilsier.

§ 11.Rettigheter til bruk av resultater
§ 11-1.Bruk av avhandling i undervisnings- og forskervirksomhet
Nord universitet kan vederlagsfritt benytte de deler av ph.d.-avhandlingen som
ph.d.-kandidaten alene har opphavsrett til, samt andre faglitterære verk som er
resultatet av arbeidet med avhandlingen, og som kandidaten alene har opphavsrett
til, ved fremstilling av kopier til bruk i Nord universitet sin undervisnings- og
forskervirksomhet. For kandidater som ikke ansettes ved Nord universitet, inngås
egen avtale om tilsvarende bruk. Ved slik bruk skal ph.d.-kandidaten navngis slik
lovgivning og god skikk tilsier.

Regulering av rettigheter mellom Nord og samarbeidende institusjoner må
avtalefestes. Dette gjelder også avtaler inngått på fakultetsnivå.

§ 11-2.Meldeplikt om arbeidsresultater som har potensial for næringsmessig
utnyttelse
Regulering av rettigheter mellom Nord og samarbeidende institusjoner må
avtalefestes. Dette gjelder også avtaler inngått på fakultetsnivå.

Nord universitet sitt til enhver tid gjeldende regelverk skal danne utgangspunkt for
hvilken meldeplikt kandidater med tilsetting ved universitetet har for
arbeidsresultater med næringsmessig potensial som gjøres i arbeidsforholdet, jf.
arbeidstakeroppfinnelsesloven av 17.04.70.

Nord universitet sitt til enhver tid gjeldende regelverk skal danne utgangspunkt for
hvilken meldeplikt ph.d.-kandidater ved tilsetting ved institusjonen har for
arbeidsresultater med næringsmessig potensial som gjøres i arbeidsforholdet, jf.
arbeidstakeroppfinnelsesloven.

For kandidater med ekstern arbeidsgiver skal tilsvarende meldeplikt og rettigheter
til bruk av resultater, nedfelles i avtale mellom Nord universitet ved fakultetet,
kandidaten og den eksterne arbeidsgiveren.

For ph.d.-kandidater med ekstern arbeidsgiver skal rettigheter til bruk av resultater,
herunder regler om meldeplikt nedfelles i egen avtale mellom Nord universitet ved
fakultetet, ph.d.-kandidaten og den eksterne arbeidsgiver.

§ 12-2. Meldeplikt om arbeidsresultater som har potensial for
næringsmessig utnyttelse
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For ph.d.-kandidater uten arbeidsgiver, skal tilsvarende meldeplikt nedfelles i
opptaksavtalen mellom Nord universitet ved fakultetet og kandidaten.

For ph.d.-kandidater uten arbeidsgiver, skal tilsvarende meldeplikt nedfelles i
opptaksavtalen mellom Nord universitet ved fakultetet og ph.d.-kandidaten.

§ 12-3. Opphavs, patent- og andre immaterielle rettigheter (Intellectual
Property Rights; IPR)
Det som går fram i det følgende, kan ikke forstås i strid med åndsverkloven av
12.05.61 eller dens forskrifter.

§ 11-3.Opphavs-, patent- og andre immaterielle rettigheter (Intellectual Property
Rights; IPR)
Det som går fram i det følgende, kan ikke forstås i strid med åndsverkloven av 12.
mai 1961 nr. 21 eller dens forskrifter.

Dersom kandidaten er eneforfatter av ph.d.-avhandlingen, har vedkommende alene
opphavsretten til verket.

Dersom kandidaten er eneforfatter av ph.d.-avhandlingen, har vedkommende alene
opphavsretten til verket.

Artikler eller andre bidrag skrevet av flere uten at det er mulig å skille den enkeltes
bidrag ut som eget verk, vil være fellesverk. For slike artikler har forfatterne i
fellesskap opphavsrett.

Artikler eller andre bidrag skrevet av flere uten at det er mulig å skille den enkeltes
bidrag ut som eget verk, vil være fellesverk. For slike artikler har forfatterne i
fellesskap opphavsrett.

Hvis kandidaten i forbindelse med ph.d.-prosjektet gjør en patenterbar oppfinnelse,
skal skriftlig melding om oppfinnelsen gis til universitetet uten unødig opphold, i
samsvar med arbeidstakeroppfinnelseslovens § 5, om retten til oppfinnelser som er
gjort av arbeidstakere. Etter samme lovs § 4, jf. § 6, 1. og 2. ledd, har universitetet
rett til å kreve retten til oppfinnelsen overført til seg. Er oppfinnelsen frembrakt i
samarbeid med veileder, skal kandidat og veileder sammen fastsette sine respektive
andeler i den patenterbare oppfinnelsen.

Hvis kandidaten i forbindelse med ph.d.-prosjektet gjør en patenterbar oppfinnelse,
skal skriftlig melding om oppfinnelsen gis til universitetet uten unødig opphold, i
samsvar med lov 17. april 1970 nr. 21 om retten til oppfinnelser som er gjort av
arbeidstakere § 5. Etter samme lovs § 4, jf. § 6, 1. og 2. ledd, har universitetet rett til
å kreve retten til oppfinnelsen overført til seg. Er oppfinnelsen frembrakt i
samarbeid med veileder, skal kandidat og veileder sammen fastsette sine respektive
andeler i den patenterbare oppfinnelsen.

Kandidaten har likevel rett til å publisere oppfinnelsen på de vilkårene som går fram
av arbeidstakeroppfinnelseslovens § 6, 3. ledd. Publiseringsretten gjelder tilsvarende
for veilederen, dersom oppfinnelsen er gjort i fellesskap og kandidatens eller
tredjeparts rett ikke er til hinder for det.

Kandidaten har likevel rett til å publisere oppfinnelsen på de vilkårene som går fram
av arbeidstakeroppfinnelseslovens § 6, 3. ledd. Publiseringsretten gjelder tilsvarende
for veilederen, dersom oppfinnelsen er gjort i fellesskap og kandidatens eller
tredjeparts rett ikke er til hinder for det.

Det kan ikke legges restriksjoner på offentliggjøring og publisering av en ph.d.avhandling, med unntak av en forhåndsavtalt utsettelse, for at en eventuell ekstern
part kan ta stilling til patentering.

Det kan ikke legges restriksjoner på offentliggjøring og publisering av en ph.d.avhandling, med unntak av en forhåndsavtalt utsettelse, for at en eventuell ekstern
part kan ta stilling til patentering.
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Ved offentliggjøring eller publisering av avhandlingen skal normalt Nord universitet
krediteres dersom universitetet har gitt et nødvendig og vesentlig bidrag til eller
grunnlag for kandidatens medvirkning til det offentliggjorte eller publiserte arbeidet.
Det samme gjelder for ekstern part, dersom også denne har gitt et nødvendig og
vesentlig bidrag. Dersom kandidaten er ansatt ved Nord universitet eller ekstern
part under utførelsen av forskningsarbeidet, anses dette som et nødvendig og
vesentlig bidrag. Også andre institusjoner/virksomheter kan anses å ha gitt slike
bidrag.

Ved offentliggjøring eller publisering av avhandlingen skal normalt Nord universitet
krediteres dersom universitetet har gitt et nødvendig og vesentlig bidrag til eller
grunnlag for kandidatens medvirkning til det offentliggjorte eller publiserte arbeidet.
Det samme gjelder for ekstern part, dersom også denne har gitt et nødvendig og
vesentlig bidrag. Dersom kandidaten er ansatt ved Nord universitet eller ekstern
part under utførelsen av forskningsarbeidet, anses dette som et nødvendig og
vesentlig bidrag. Også andre institusjoner/virksomheter kan anses å ha gitt slike
bidrag.

DEL IV FULLFØRING

Del IV. Fullføring

§ 13. Innlevering og søknad om bedømmelse

Tidligere delt i to paragrefer
§ 12.Bedømmelse
§ 12-1.Grunnlag for bedømmelse
Ph.d.-graden bedømmes på grunnlag av:
vitenskapelig avhandling
gjennomføring av opplæringsdelen
prøveforelesning over oppgitt emne
offentlig forsvar av avhandlingen (disputas).

§ 13-1. Grunnlag for bedømmelse
Kravene for å tildele den vitenskapelige doktorgraden fremgår av § 3-2.
Søknad om bedømmelse skjer ved innlevering av vitenskapelig avhandling, jf. § 13-2.
Det er hovedveileders ansvar å gjøre ansvarlig enhet ved fakultetet oppmerksom på
at innlevering eller søknad om bedømmelse er nært forestående, slik at nødvendige
forberedelser kan iverksettes.

§ 12-2.Tidsbruk fra innlevering til disputas Flyttet til §13-2
Det skal normalt ikke gå mer enn fem måneder fra innlevering til disputas.
Det er hovedveileders ansvar å gjøre ansvarlig instans ved fakultetet oppmerksom
på at innlevering er nært forestående, slik at nødvendige forberedelser kan starte.

§ 13-2. Innlevering av avhandlingen
Søknad om å få avhandlingen bedømt kan først leveres når opplæringsdelen er
godkjent.

§ 13.Innlevering
§ 13-1.Innlevering av avhandlingen
Søknad om å få avhandlingen bedømt kan først leveres når opplæringsdelen er
godkjent.
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Et innlevert arbeid kan ikke trekkes tilbake før det er endelig avgjort om det er
verdig til å forsvares for ph.d.-graden. Avhandlingen vil bli vurdert slik den er
innlevert.
Søknaden skal ha følgende vedlegg:
- Avhandlingen i godkjent form, og i henhold til Nord universitets
bestemmelser i den form og det antall eksemplarer som fakultetet har
bestemt, og i henhold til doktorgradsprogrammets utfyllende retningslinjer.
- Dokumentasjon av godkjent opplæringsdel
- Dokumentasjon av nødvendige tillatelser, jf. § 6-2.
- Medforfattererklæringer hvor dette er påkrevd i henhold til § 11-2.
- Erklæring om avhandlingen leveres inn til bedømmelse for første eller andre
gang.
- Erklæring om at avhandlingen, eller deler av den, ikke er levert inn til
bedømmelse ved annen institusjon.

Et innlevert arbeid kan ikke trekkes tilbake før det er endelig avgjort om det er
verdig til å forsvares for ph.d.-graden. Avhandlingen vil bli vurdert slik den er
innlevert.
Søknaden skal ha følgende vedlegg:
Avhandlingen i godkjent format og i henhold til Nord universitet sine
bestemmelser i den form og det antall eksemplarer som fakultetet har er bestemt,
jf. § 10-1 og fakultetets utfyllende retningslinjer.
Dokumentasjon av nødvendige tillatelser, jf. § 5-1.
Medforfattererklæringer hvor dette er påkrevd i henhold til § 10-1.
Erklæring om doktorgradsarbeidet leveres inn til bedømmelse for første
eller andre gang.
Erklæring om at doktorgradsarbeidet ikke er levert inn til bedømmelse ved
annen institusjon.
Dokumentasjon for at opplæringsdelen er fullført og godkjent, jf. § 8.

Avhandlingen skal leveres elektronisk i Nords innleveringsportal.

Fakultetet kan på selvstendig grunnlag avvise søknad om å få avhandlingen bedømt
dersom det er åpenbart at avhandlingen ikke holder høy nok vitenskapelig kvalitet
og vil bli underkjent av en komité. Flyttet til § 13-3

Fakultetet må sørge for at tiden fra innlevering av avhandling til disputas er kortest
mulig, normalt ikke lenger enn fem (5) måneder.

§ 13-3. Behandling av søknaden
Fakultetet behandler søknad om å få avhandlingen bedømt. Søknad som ikke fyller
kravene i § 13-2 skal avvises.

Avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig senest to uker før disputas, jf. § 18-1.
§ 13-2.Behandling av søknaden
Fakultetet behandler søknad om å få avhandlingen bedømt. Søknad som ikke fyller
kravene i § 13-1 skal avvises.

Fakultetet kan på selvstendig grunnlag avvise søknad om å få avhandlingen bedømt
dersom det er åpenbart at avhandlingen ikke holder høy nok vitenskapelig kvalitet
og vil bli underkjent av en komité.

§ 14. Oppnevning av bedømmelseskomité
Når fakultetet har godkjent søknad om å få den vitenskapelige avhandlingen
bedømt, oppnevnes en sakkyndig komité på minst tre medlemmer som skal
bedømme avhandlingen, samt prøveforelesning og disputas dersom avhandlingen

§ 14.Oppnevning av bedømmelseskomité
Når fakultetet har godkjent søknad om å få avhandlingen bedømt, oppnevnes en
sakkyndig komité på minst tre medlemmer som skal bedømme avhandlingen, samt
prøveforelesning og disputas dersom avhandlingen finnes verdig for forsvar.
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finnes verdig for forsvar. Habilitetsreglene i forvaltningsloven § 6 annet ledd gjelder
for medlemmene i bedømmelseskomitéen og forholdet mellom dem.

Habilitetsbestemmelsene vil også gjelde for forholdet mellom medlemmene i
bedømmelseskomiteen, jf. forvaltningsloven § 6 annet ledd.

Bedømmelseskomitéen skal normalt settes sammen slik at:
- begge kjønn er representert
- minst ett av medlemmene er uten tilknytning til Nord universitet
- minst ett av medlemmene ikke har hovedstilling ved norske institusjoner
- alle medlemmene har doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innen
fagområdet
- flertallet i bedømmelseskomitéen er eksterne medlemmer

Komiteens sammensetning bør normalt være klarlagt ved innleveringstidspunkt.
Bedømmelseskomiteen skal normalt settes sammen slik at:

Dersom kriteriene fravikes, skal dette begrunnes særskilt.

begge kjønn er representert
flertallet av medlemmene er uten tilknytning til Nord universitet
minst ett av medlemmene ikke har hovedstilling ved norske institusjoner
alle medlemmene har doktorgrad eller tilsvarende kompetanse.
Dersom kriteriene fravikes, skal dette begrunnes særskilt.

Fakultetet fastsetter prosedyre for oppnevning. Komitéens sammensetning skal
begrunnes og vise hvordan den samlet dekker fagfeltet til doktorgradsarbeidet.
Fakultetet utpeker en koordinator blant komitéens medlemmer eller i tillegg til
komitéens medlemmer.

Fakultetet fastsetter prosedyre for oppnevning. Komiteens sammensetning skal
begrunnes og vise hvordan den samlet dekker avhandlingens fagfelt. Fakultetet
utpeker en leder blant komiteens medlemmer, eller i tillegg til komiteens
medlemmer.

Oppnevnte veiledere og andre som har bidratt til avhandlingen, kan ikke være
medlem av bedømmelseskomitéen eller koordinere den.

Oppnevnte veiledere og andre som har bidratt til avhandlingen, kan ikke være
medlem av bedømmelseskomiteen eller administrere den.

Fakultetet kan, når det er påkrevd, oppnevne et settemedlem til
bedømmelseskomitéen.

Fakultetet kan, når det er påkrevd, oppnevne et settemedlem til
bedømmelseskomiteen.

Kandidaten skal underrettes om forslaget til sammensetning av komité og har
anledning til å innlevere skriftlige merknader, senest innen én uke etter at forslaget
til sammensetning er gjort kjent for kandidaten.

Kandidaten skal underrettes om forslaget til sammensetning av komité og har
anledning til å innlevere skriftlige merknader, senest innen én uke etter at forslaget
til sammensetning er gjort kjent for kandidaten.

§ 15. Bedømmelseskomitéens arbeid
§ 15-1. Innhenting av supplerende opplysninger

§ 15.Bedømmelseskomiteens arbeid
§ 15-1.Innhenting av supplerende opplysninger
Hovedveileder har, på anmodning, plikt til å gjøre rede for veiledningen og arbeidet
med avhandlingen.

Bedømmelseskomitéen kan be om innsyn i kandidatens grunnlagsmateriale og
utfyllende eller oppklarende tilleggsinformasjon.
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Hovedveileder har, på anmodning, plikt til å gjøre rede for veiledningen og arbeidet
med avhandlingen.

Bedømmelseskomiteen har, på anmodning, rett til innsyn i ph.d.-kandidatens
grunnlagsmateriale og utfyllende eller oppklarende tilleggsinformasjon.

Bedømmelseskomitéen skal få tilsendt universitetets ph.d.-forskrift med utfyllende
retningslinjer for den aktuelle doktorgraden, og eventuelle retningslinjer for
bedømmelse av doktorgraden.

§ 15-2. Retting av formelle feil i avhandlingen
Kandidaten kan etter innlevering søke om tillatelse til å rette formelle feil. Søknaden
skal vedlegges en fullstendig oversikt over de feil (errata) som ønskes rettet. Søknad
om retting av formelle feil må leveres inn senest fire (4) uker før komitéens frist for
avlevering av innstilling og errata-listen oversendes komitéen. Retting av feil kan
bare skje én gang.

§ 15-3. Bedømmelseskomitéens innstilling
Bedømmelseskomitéen avgir en begrunnet innstilling om hvorvidt avhandlingen er
verdig til å forsvares for doktorgraden. Alle deler av den innleverte eller fremviste
dokumentasjonen skal omtales ut fra kriteriene i § 11-1. Innstillingen bør ha en
drøftende form og avsluttes med en klar konklusjon om resultatet skal godkjennes
eller ikke. Eventuelle dissenser eller individuelle uttalelser skal inngå i innstillingen,
og de skal være begrunnet.

§ 15-4.Retting av formelle feil (errata) i avhandlingen
Ph.d.-kandidaten kan etter innlevering søke om tillatelse til å rette formelle feil i
avhandlingen. Søknaden skal vedlegges en fullstendig oversikt over de feil som
ønskes rettet. Søknad om retting av formelle feil må leveres inn senest fire uker før
komiteens frist for avlevering av innstilling og kan bare skje én gang.

§ 15-3.Bedømmelseskomiteens innstilling
Bedømmelseskomiteen avgir innstilling om hvorvidt arbeidet er verdig til å forsvares
for ph.d.-graden. Innstilling og eventuelle dissenser skal begrunnes.
Bedømmelseskomiteens innstilling skal foreligge senest innen tre måneder etter at
komiteen har mottatt avhandlingen. Tillater komiteen omarbeiding av avhandlingen,
løper ny frist fra den dato avhandlingen leveres på nytt.

Bedømmelseskomitéens innstilling skal foreligge senest innen tre (3) måneder etter
at komitéen har fått alle deler av avhandlingen til vurdering. Tillater komitéen
mindre omarbeiding av den vitenskapelige avhandlingen, jf. § 15-4, løper ny frist fra
den dato avhandlingen leveres på nytt.

Bedømmelseskomiteens innstilling oversendes fakultetet som forelegger denne for
ph.d.-kandidaten. Kandidaten gis en frist på 10 arbeidsdager til å fremme skriftlige
merknader til innstillingen. Hvis kandidaten ikke ønsker å fremme merknader, skal
fakultetet snarest underrettes skriftlig om dette.

Dersom komitéen finner at dyptgripende endringer vedrørende teori,
problemstilling, hypotese, materiale eller metode er nødvendige for at arbeidet skal
kunne anbefales til disputas, skal komitéen underkjenne avhandlingen, jf. § 15-5.

Ph.d.-kandidatens eventuelle merknader skal sendes fakultetet. Fakultetet fatter
vedtak i saken i samsvar med § 16.

Bedømmelseskomitéens innstilling oversendes fakultetet som forelegger denne for
kandidaten. Kandidaten gis en frist på ti (10) arbeidsdager til å fremme skriftlige
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merknader til innstillingen. Hvis kandidaten ikke ønsker å fremme merknader, skal
fakultetet snarest underrettes skriftlig om dette.
Kandidatens eventuelle merknader skal sendes fakultetet. Fakultetet fatter vedtak i
saken, jf. §§ 16-1 og 16-2.

Bedømmelseskomitéen kan på grunnlag av innlevert avhandling og eventuelt
tilleggsmateriale anbefale at fakultetet gir tillatelse til mindre omarbeiding før
endelig innstilling foreligger. Komitéen skal i skriftlig form gi en konkret oversikt over
hva kandidaten må omarbeide.

§ 15-2.Omarbeiding av innlevert avhandling
Bedømmelseskomiteen kan på grunnlag av den innleverte avhandlingen og
eventuelt tilleggsmateriale, jf. § 15-1, tilrå at fakultetet gir tillatelse til mindre
omarbeiding før endelig innstilling foreligger. Komiteen skal i skriftlig form gi en
konkret oversikt over hva kandidaten må omarbeide.

Tillater institusjonen en mindre omarbeiding av avhandlingen, skal det gis en frist
som normalt ikke er lengre enn tre (3) måneder. Det skal også fastsettes en ny frist
for oversendelse av komitéens endelige innstilling. Fakultetets vedtak etter denne
paragrafen kan ikke påklages av ph.d.-kandidaten.

Tillater fakultetet en mindre omarbeiding av avhandlingen, skal det gis en frist for
slik omarbeiding som normalt ikke skal være lengre enn tre måneder. Det skal også
fastsettes en ny frist for oversendelse av komiteens endelige innstilling. Fakultetets
vedtak etter denne paragrafen kan ikke påklages av ph.d.-kandidaten.

§ 15-4. Omarbeiding av innlevert avhandling

Dersom komiteen finner at dyptgripende endringer vedrørende teori,
problemstilling, hypotese, materiale eller metode er nødvendige for at arbeidet skal
kunne anbefales til disputas, skal komiteen underkjenne avhandlingen.

En vitenskapelig avhandling som ikke er funnet verdig til forsvar, kan bedømmes i
omarbeidet utgave først seks (6) måneder etter at fakultetet har fattet sitt vedtak.
Fakultetet oppnevner da en ny bedømmelseskomité der minst ett medlem fra den
opprinnelige komitéen bør gjenoppnevnes. Ny bedømmelse kan bare finne sted én
gang.

§ 17.Ny innlevering
En ph.d.-avhandling som ikke er funnet verdig til forsvar, kan bedømmes i
omarbeidet utgave først seks måneder etter at Nord universitet har fattet sitt
vedtak. Fakultetet oppnevner da en ny bedømmelseskomité der minst ett medlem
fra den opprinnelige komitéen bør gjenoppnevnes. Ny bedømmelse kan bare finne
sted én gang.

Kandidaten skal ved ny søknad om bedømming opplyse om at arbeidet tidligere har
vært bedømt, og ikke blitt funnet verdig til å forsvares, jf. § 13-2.

Ph.d.-kandidaten skal ved ny innlevering opplyse om at arbeidet tidligere har vært
bedømt, og ikke blitt funnet verdig til å forsvares.

§ 16. Fakultetets behandling av bedømmelseskomitéens innstilling
§ 16-1. Fakultetets behandling av enstemmig innstilling

§ 16.Fakultetets behandling av bedømmelseskomiteens innstilling
§ 16-1.Fakultetets behandling av enstemmig innstilling

§ 15-5. Ny innlevering
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Dersom komitéen avgir enstemmig innstilling og fakultetet legger denne til grunn for
sin behandling, fatter fakultetet selv vedtak i samsvar med den enstemmige
innstillingen.

Dersom komiteen avgir enstemmig innstilling og fakultetet finner å legge den
enstemmige innstillingen til grunn for sitt vedtak, fatter fakultetet selv vedtak i
samsvar med den enstemmige innstillingen.

Dersom fakultetet finner at det foreligger begrunnet tvil om hvorvidt komitéens
enstemmige innstilling skal legges til grunn, skal fakultetet selv søke nærmere
avklaring fra bedømmelseskomitéen og/eller oppnevne to nye sakkyndige som avgir
individuelle uttalelser om avhandlingen. Slike tilleggsuttalelser eller individuelle
uttalelser skal forelegges kandidaten, som gis anledning til å komme med merknader
innen 10 dager.

Dersom fakultetet finner at det foreligger begrunnet tvil om hvorvidt komiteens
enstemmige innstilling skal legges til grunn, skal fakultetet selv søke nærmere
avklaring fra bedømmelseskomiteen og/eller oppnevne to nye sakkyndige som avgir
individuelle uttalelser om avhandlingen. Slike tilleggsuttalelser eller individuelle
uttalelser skal forelegges ph.d.-kandidaten, som gis anledning til å komme med
merknader innen 10 dager.

Fakultetet fatter vedtak i saken på grunnlag av bedømmelseskomitéens innstillingen
og de innhentede uttalelsene.

Fakultetet fatter vedtak i saken på grunnlag av innstillingen og de innhentede
uttalelsene.

§ 16-2. Fakultetets behandling av delt innstilling
Dersom komitéen avgir delt innstilling og fakultetet velger å legge flertallets
uttalelser til grunn for sitt vedtak, fatter fakultetet vedtak i samsvar med flertallets
innstilling.

§ 16-2.Fakultetets behandling av delt innstilling
Dersom komiteen avgir delt innstilling og fakultetet finner å legge flertallets
uttalelser til grunn for sitt vedtak, fatter fakultetet vedtak i samsvar med flertallets
innstilling.

Dersom komitéen avgir delt innstilling og fakultetet vurderer å legge mindretallets
uttalelser til grunn for sitt vedtak, skal fakultetet søke nærmere avklaring fra
bedømmelseskomitéen og eventuelt oppnevne to nye sakkyndige som avgir
individuelle uttalelser om avhandlingen. Slike tilleggsuttalelser eller individuelle
uttalelser skal forelegges kandidaten som gis anledning til å komme med
merknader. Dersom begge de nye sakkyndige slutter seg til flertallets innstilling i
den opprinnelige innstillingen, skal denne innstillingen følges.

Dersom komiteen avgir delt innstilling og fakultetet vurderer å legge mindretallets
uttalelser til grunn for sitt vedtak, skal fakultetet søke nærmere avklaring fra
bedømmelseskomiteen og/eller oppnevne to nye sakkyndige som avgir individuelle
uttalelser om avhandlingen. Slike tilleggsuttalelser eller individuelle uttalelser skal
forelegges ph.d.-kandidaten, som gis anledning til å komme med merknader.
Dersom begge de nye sakkyndige slutter seg til flertallets innstilling i den
opprinnelige komitéinnstillingen, skal denne innstillingen følges.

De nye sakkyndige fratrer ved uenighet eller hvis begge støtter mindretallet. Da
setter fakultetet ned en ny komité som kan godkjenne eller forkaste avhandlingen
med simpelt flertall.

De nye sakkyndige fratrer ved uenighet eller hvis begge støtter mindretallet. Da
setter fakultetet ned en ny komite som kan godkjenne eller forkaste avhandlingen
med simpelt flertall.

Kandidaten skal underrettes om utfallet etter behandling av uttalelser fra nye
sakkyndige.

Kandidaten skal underrettes om utfallet etter behandling av uttalelser fra nye
sakkyndige.
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§ 17.Ny innlevering Flyttet til § 15-5 Ny innlevering i forslag til rev. forskrift
En ph.d.-avhandling som ikke er funnet verdig til forsvar, kan bedømmes i
omarbeidet utgave først seks måneder etter at Nord universitet har fattet sitt
vedtak. Fakultetet oppnevner da en ny bedømmelseskomité der minst ett medlem
fra den opprinnelige komitéen bør gjenoppnevnes. Ny bedømmelse kan bare finne
sted én gang.
Ph.d.-kandidaten skal ved ny innlevering opplyse om at arbeidet tidligere har vært
bedømt, og ikke blitt funnet verdig til å forsvares.

Når avhandlingen er funnet verdig til å forsvares, besørger fakultetet trykk av
avhandlingen i godkjent format i henhold til Nord universitets bestemmelser.

§ 18.Offentliggjøring av avhandlingen
§ 18-1.Krav til den trykte avhandlingen
Når avhandlingen er funnet verdig til å forsvares, besørger fakultetet trykk av
avhandlingen i godkjent format i henhold til Nord universitet sine bestemmelser.

Ph.d.-kandidaten skal utarbeide et kortfattet sammendrag av avhandlingen på
engelsk og norsk, med sikte på å gjøre avhandlingen og dens resultat kjent for
forskningsmiljø i inn- og utland. Dersom avhandlingen verken er skrevet på engelsk
eller norsk, skal det i tillegg leveres et sammendrag på avhandlingens språk.
Sammendraget skal følge avhandlingen og, i likhet med selve avhandlingen,
publiseres offentlig.

Ph.d.-kandidaten skal utarbeide et kortfattet sammendrag av avhandlingen på
engelsk og norsk, med sikte på å gjøre avhandlingen og dens resultat kjent for
forskningsmiljø i inn- og utland. Dersom avhandlingen verken er skrevet på engelsk
eller norsk, skal det i tillegg leveres et sammendrag på avhandlingens språk.
Sammendraget skal følge avhandlingen og, i likhet med selve avhandlingen,
publiseres offentlig.

§17-2. Offentlig tilgjengelighet før disputas

§ 18-2.Offentliggjøring
Avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig senest to uker før dato for offentlig
forsvar. Avhandlingen gjøres tilgjengelig i den form den ble innlevert til
bedømmelse, eventuelt etter omarbeiding på grunnlag av komiteens foreløpige
kommentarer, jf. § 15-2.

§ 17. Offentliggjøring av avhandlingen
§ 17-1. Krav til den trykte avhandlingen

Avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig senest to (2) uker før dato for offentlig
forsvar. Avhandlingen gjøres tilgjengelig i den form den ble innlevert til
bedømmelse, eventuelt etter omarbeiding på grunnlag av komitéens foreløpige
kommentarer, jf. § 15-4, og retting av formelle feil (errata), jf. § 15-2

Det kan ikke legges restriksjoner på offentliggjøring av en doktorgradsavhandling
med unntak av en på forhånd avtalt utsettelse av datoen for offentliggjøring. Slik
utsettelse kan finne sted for at Nord universitet og eventuelt ekstern part som helt
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eller delvis har finansiert ph.d.-utdanningen, skal kunne ta stilling til eventuell
patentering, jf. opptaksavtalens del C. Ekstern part kan ikke stille krav om at hele
eller deler av ph.d.-avhandlingen ikke skal kunne offentliggjøres, jf. § 5-3.
Ved publisering av avhandlingen skal kandidater følge gjeldende retningslinjer for
kreditering av institusjoner. Hovedregelen er at en institusjon skal oppgis som
adresse i en publikasjon dersom den har gitt et nødvendig og vesentlig bidrag til
eller grunnlag for en forfatters medvirkning til det publiserte arbeidet. Samme
forfatter skal oppgi også andre institusjoner som adresse dersom disse i hvert enkelt
tilfelle tilfredsstiller kravet til medvirkning.

§ 17-3. Publisering av avhandlinger
Det kan ikke legges restriksjoner på publisering av den vitenskapelige
avhandlingen med unntak av en på forhånd avtalt utsettelse av datoen for
offentliggjøring.
Forhåndsavtalt utsettelse av offentliggjøring må holdes innenfor en periode
på maksimalt to år etter disputas. Slik utsettelse kan finne sted for at Nord
universitet og eventuelt ekstern part som helt eller delvis har finansiert
doktorgradsutdanningen, skal kunne ta stilling til eventuell patentering eller
lignende, jf. § 12-3.
Ekstern part kan ikke stille krav om at hele eller deler av ph.d.-avhandlingen
ikke skal kunne offentliggjøres, jf. § 6-4.
Publiserte deler av ph.d.-avhandling fra Nord universitet skal som hovedregel bli
gjort åpent tilgjengelige, enten via publisering i tidsskrift med åpen tilgang eller i
Nord universitet sitt vitenarkiv.
Upubliserte deler av avhandlingen skal gjøres åpent tilgjengelige senest to år etter
disputas og upubliserte monografier senest fire år etter disputas. Alle deler av en
avhandling skal væra åpent tilgjengelige senest innen fem år etter disputas.
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Ved publisering eller offentliggjøring skal kandidater følge gjeldende retningslinjer
for kreditering av institusjoner. Hovedregelen er at en institusjon skal oppgis dersom
den har gitt et nødvendig og vesentlig bidrag til eller grunnlag for det offentliggjorte
arbeidet. Også andre institusjoner skal oppgis dersom disse i hvert enkelt tilfelle
tilfredsstiller kravet til medvirkning.

§ 18. Doktorgradsprøve
§ 18-1. Prøveforelesning
Etter at avhandlingen er innlevert til bedømmelse skal ph.d.-kandidaten
prøveforelese. Prøveforelesningen er en selvstendig del av doktorgradsprøven og
skal være over oppgitt emne. Hensikten er å prøve kandidatens evne til å tilegne seg
kunnskaper utover avhandlingens tema og evnen til å formidle kunnskap i en
forelesningssituasjon.
Bedømmelseskomiteen bestemmer tittel for prøveforelesningen.
Tittel for prøven kunngjøres for kandidaten ti (10) arbeidsdager før forelesningen.
Emnet for forelesningen skal ikke stå i direkte forbindelse med temaet for
doktorgradsarbeidet og skal utfordre kandidaten til å drøfte aspekter som peker
utover avhandlingen.
Prøveforelesningen skal skje på avhandlingsspråket med mindre fakultetet
godkjenner et annet språk.
Bedømmelseskomiteen avgjør om prøveforelesningen er bestått eller ikke bestått.
Det skal begrunnes dersom prøveforelesningen vurderes til ikke bestått.
Prøveforelesningen skal være bestått før disputas kan avholdes.

§ 19.Doktorgradsprøve
§ 19-1.Prøveforelesning
Etter at avhandlingen er innlevert til bedømmelse, jf. § 15, skal ph.d.kandidaten forelese. Prøveforelesningen er en selvstendig del av doktorgradsprøven
over oppgitt emne. Hensikten er å prøve kandidatens evne til å tilegne seg
kunnskaper utover avhandlingens tema og evnen til å formidle disse i en
forelesningssituasjon.
Bedømmelseskomiteen bestemmer tittel for prøveforelesningen. Tittel for
prøveforelesningen skal utfordre kandidaten til å drøfte aspekter som peker utover
avhandlingen. Tittel for prøveforelesning kunngjøres for ph.d.-kandidaten 10
arbeidsdager før forelesningen.
Dersom fakultetet velger å avholde prøveforelesningen i forbindelse med
disputas forestår bedømmelseskomiteen bedømmingen.
Dersom de to prøvene bedømmes separat, oppnevner fakultetet en egen
komité for dette som fastsetter tittel for prøveforelesningen. Minst ett av
bedømmelseskomiteens medlemmer skal da oppnevnes i forelesningskomiteen.
Prøveforelesningen skal skje på avhandlingsspråket med mindre fakultetet
godkjenner et annet språk.
Bedømmelseskomiteen avgjør om prøveforelesningen er bestått eller ikke
bestått. Det skal begrunnes dersom prøveforelesningen vurderes til ikke bestått.
Prøveforelesningen skal være bestått før disputas kan avholdes.
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Offentlig forsvar av avhandlingen skal finne sted etter at prøveforelesningen er
avholdt og godkjent, og innen to (2) måneder etter at fakultetet har funnet
avhandlingen verdig til å forsvares.

§ 19-2.Offentlig forsvar av avhandlingen (disputas)
Offentlig forsvar av avhandlingen skal finne sted etter at prøveforelesningen er
avholdt og godkjent, og innen to måneder etter at fakultetet har funnet
avhandlingen verdig til å forsvares.

Tid og sted for det offentlige forsvaret skal kunngjøres minst ti (10) arbeidsdager før
det avholdes.

Tid og sted for det offentlige forsvaret skal kunngjøres minst 10 arbeidsdager før det
avholdes.

Den komitéen som opprinnelig har bedømt avhandlingen, bedømmer også det
offentlige forsvaret. Det offentlige forsvaret skjer på avhandlingsspråket med
mindre fakultetet, etter forslag fra bedømmelseskomitéen, godkjenner et annet
språk.

Den komiteen som opprinnelig har bedømt avhandlingen, bedømmer også det
offentlige forsvaret. Det offentlige forsvaret skjer på avhandlingsspråket med
mindre fakultetet, etter forslag fra bedømmelseskomiteen, godkjenner et annet
språk.

Det skal som hovedregel være to opponenter. De to opponentene skal være
medlemmer av bedømmelseskomitéen og utpekes av fakultetet.

Det skal som hovedregel være to opponenter. De to opponentene skal være
medlemmer av bedømmelseskomiteen og utpekes av fakultetet.

Disputasen ledes av dekan eller den dekan bemyndiger. Disputasleder gjør rede for
innlevering og bedømmelse av avhandlingen, og resultat av prøveforelesningen.
Deretter redegjør doktoranden for hensikten med, og resultater av
doktorgradsarbeidet. Førsteopponenten innleder opposisjonen, andreopponenten
avslutter den. Fakultetet kan i utfyllende retningslinjer for doktorgradsprogrammet
eventuelt fastsette en annen oppgavefordeling mellom opponentene og mellom
doktoranden og førsteopponenten. Etter at begge opponenter har avsluttet sin
opposisjon, gis de øvrige tilstedeværende anledning til å kommentere ex auditorio.
En av opponentene avrunder opposisjonen, og disputasleder avslutter disputasen.

Disputasen ledes av dekan eller den dekan bemyndiger. Disputasleder gjør rede for
innlevering og bedømmelse av avhandlingen, og for prøveforelesningen. Deretter
redegjør doktoranden for hensikten med, og resultater av, den vitenskapelige
undersøkelsen. Førsteopponenten innleder opposisjonen, andreopponenten
avslutter den. Fakultetet kan i utfyllende retningslinjer eventuelt fastsette en annen
oppgavefordeling mellom opponentene og mellom doktoranden og
førsteopponenten. Etter at begge opponenter har avsluttet sin opposisjon, gis de
øvrige tilstedeværende anledning til å kommentere ex auditorio. En av opponentene
avslutter opposisjonen, og disputasleder avslutter disputasen.

Bedømmelseskomitéen avgir innstilling til fakultetet der den gjør rede for hvordan
den har vurdert forsvaret av avhandlingen. Innstillingen skal konkludere med om
disputasen er godkjent eller ikke godkjent. Innstillingen skal begrunnes dersom
disputasen tilrås ikke godkjent.

Etter disputasen avgir bedømmelseskomitéen innstilling til fakultetet der den gjør
rede for hvordan den har vurdert forsvaret av avhandlingen. Innberetningen skal
konkludere med om disputasen er godkjent eller ikke godkjent. Innberetningen skal
begrunnes dersom disputasen tilrås ikke godkjent.

§ 19. Godkjenning av doktorgradsprøve

§ 20.Godkjenning av doktorgradsprøve

§ 18-2. Offentlig forsvar av avhandlingen (disputas)
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Fakultetet fatter vedtak om godkjenning av doktorgradsprøven på bakgrunn av
bedømmelseskomitéens innstilling.

Fakultetet fatter vedtak om godkjenning av doktorgradsprøven på bakgrunn av
bedømmelseskomiteens innberetning.

Dersom bedømmelseskomitéen ikke godkjenner prøveforelesningen, jf. § 18-1, må
det avholdes ny prøveforelesning. Ny prøveforelesning må holdes over nytt emne og
ikke senere enn seks (6) måneder etter første forsøk. Ny prøveforelesning over
oppgitt emne kan bare holdes én gang. Ny prøve bedømmes så vidt mulig av den
samme komité som den opprinnelige, dersom ikke fakultetet har bestemt noe
annet.

Dersom bedømmelseskomiteen ikke godkjenner prøveforelesningen, må det
avholdes ny prøveforelesning. Ny prøveforelesning må holdes over nytt emne og
ikke senere enn seks måneder etter første forsøk. Ny prøveforelesning kan bare
holdes én gang. Forelesningen bedømmes så vidt mulig av den samme komité som
den opprinnelige, dersom ikke fakultetet har bestemt noe annet.

Dersom fakultetet vedtar, etter bedømmelseskomiteen innstilling, å ikke godkjenne
disputasen, kan ph.d.-kandidaten forsvare avhandlingen på nytt én gang. Ny
disputas kan tidligst avholdes etter seks (6) måneder og bedømmes så vidt mulig av
den samme komitéen som den opprinnelige.

§ 20. Kreering og vitnemål

Dersom fakultetet vedtar, etter bedømmelseskomiteen innberetning, å ikke
godkjenne disputasen, kan ph.d.-kandidaten forsvare avhandlingen på nytt én gang.
Ny disputas kan tidligst avholdes etter seks måneder og bedømmes så vidt mulig av
den samme komité som den opprinnelige.
§ 21.Kreering og vitnemål
På grunnlag av fakultetets innberetning om at opplæringsdelen, avhandlingen og
doktorgradsprøven er godkjent, kreeres kandidaten til philosophiae doctor.
Vitnemål utstedes av Nord universitet. I vitnemålet skal det gis opplysninger om
innholdet i opplæringsdelen, dato og tittel for prøveforelesning, tittel på avhandling
og dato for forsvar av denne. Nord fastsetter hvilke ytterligere opplysninger som
skal inngå i vitnemålet.
I tillegg til vitnemålet fra Nord universitet får doktoren et doktorgradsdiplom signert
av rektor og fakultetets dekan.

§ 20-1. Kreering

Ikke egen underbestemmelse/§, se over

På grunnlag av fakultetets vedtak om at opplæringsdelen og alle deler av
doktorgradsprøven er godkjent, kreeres kandidaten til philosophiae doctor (ph.d.)
av styret eller den styret bemyndiger.

§ 20-2. Vitnemål og diplom
Vitnemål utstedes av Nord universitet. I vitnemålet skal det gis opplysninger om
innholdet i opplæringsdelen, dato og tittel for prøveforelesning, tittel på avhandling

Ikke egen underbestemmelse/§, se over
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og dato for forsvar av denne. Universitetet fastsetter hvilke ytterligere opplysninger
som skal inngå i vitnemålet.
Nord universitet skal utstede vedlegg til vitnemål i tråd med gjeldende retningslinjer
for Diploma Supplement.
I tillegg til vitnemålet fra Nord universitet utstedes et doktorgradsdiplom signert av
rektor og fakultetets dekan.
§ 22.Vedlegg til vitnemål (Diploma Supplement) Inngår nå i § 20-2 i forslag til rev.
forskrift
Nord universitet skal utstede vedlegg til vitnemål i tråd med gjeldende retningslinjer
for Diploma Supplement.

DEL V FELLESGRADER OG COTUTELLE-AVTALER

Ikke tilsvarende egen DEL. I forskriften fra 2016 inngår disse bestemmelsen i gml DEL
IV – klage, ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

Institusjonen kan inngå samarbeid med en eller flere norske eller utenlandske
institusjoner om samarbeid i form av fellesgrader eller cotutelle-avtaler.

§ 24.Fellesgrader og cotutelle-avtaler
§ 24-1.Fellesgrader og cotutelle-avtaler
Institusjonen kan inngå samarbeid med en eller flere norske eller utenlandske
institusjoner om samarbeid i form av fellesgrader eller cotutelle-avtaler.

I avtaler om fellesgradssamarbeid og cotutelle kan det gjøres unntak for de øvrige
bestemmelsene i disse anbefalte retningslinjene, dersom det er nødvendig av
hensyn til regelverket ved de samarbeidende institusjonene. Slike unntak skal, både
enkeltvis og samlet, fremstå som fullt ut forsvarlige.

I avtaler om fellesgradssamarbeid og cotutelle kan det gjøres unntak for de øvrige
bestemmelsene i disse anbefalte retningslinjene, dersom det er nødvendig av
hensyn til regelverket ved de samarbeidende institusjonene. Slike unntak skal, både
enkeltvis og samlet, fremstå som fullt ut forsvarlige.

§ 21-2. Fellesgrader

§ 24-2.Fellesgrader
Med fellesgrader menes et samarbeid mellom flere institusjoner, der alle i fellesskap
har ansvar for opptak, veiledning, gradstildeling og annet som er beskrevet i disse
anbefalte forskriftene. Samarbeidet organiseres normalt i et konsortium og
reguleres i avtale mellom konsortiedeltakerne. For fullført fellesgrad utstedes felles

§ 21. Fellesgrader og cotutelle-avtaler
§ 21-1. Fellesgrader og cotutelle-avtaler

Med fellesgrader menes et samarbeid mellom flere institusjoner der alle i fellesskap
har ansvar for opptak, veiledning, gradstildeling og annet som er beskrevet i

27/20 Forslag til revidert Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet - 20/03052-3 Forslag til revidert Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet : Forslag til ny revidert forskrift

forskriften. Samarbeidet organiseres normalt i et konsortium og reguleres i avtale
mellom konsortiedeltakerne.
For fullført fellesgrad utstedes felles vitnemål i form av:
a) et vitnemålsdokument utstedt av alle konsortiemedlemmene,
b) et vitnemål fra hver av konsortiedeltakerne,
eller en kombinasjon av a) og b)

vitnemål i form av: a) et vitnemålsdokument utstedt av alle konsortiemedlemmene,
b) et vitnemål fra hver av konsortiedeltakerne, eller en kombinasjon av a) og b), jf.
UHRs veiledende håndbok for fellesgrader på ph.d.-nivå.
Fellesgrader skal normalt bare inngås dersom det fra før er et etablert, stabilt faglig
samarbeid mellom Nord universitet og minst en av de andre konsortiedeltakerne.
Styret vedtar nærmere retningslinjer for fellesgradssamarbeid, herunder mal for
samarbeidsavtaler jf. første ledd.

Fellesgrader skal normalt bare inngås dersom det fra før er et etablert, stabilt faglig
samarbeid mellom Nord universitet og minst en av de andre konsortiedeltakerne.
Styret vedtar nærmere retningslinjer for fellesgradssamarbeid, herunder mal for
samarbeidsavtaler.

§ 21-3. Cotutelle-avtaler
Med cotutelle-avtaler menes felles veiledning av kandidater og samarbeid om
utdanning av kandidater. Cotutelle-avtalen inngås for hver enkelt kandidat og bør
bygge på et stabilt, faglig institusjonelt samarbeid.

§ 24-3.Cotutelle-avtaler
Med cotutelle-avtaler menes felles veiledning av ph.d.-kandidater og samarbeid om
utdanning av ph.d-kandidater. Cotutelle-avtalen inngås for hver enkelt kandidat og
bør bygges på et stabilt, faglig institusjonelt samarbeid.

Kvalifikasjonskrav for opptak, krav om at avhandlingen skal være offentlig
tilgjengelig, krav om offentlig disputas med en habil bedømmelseskomité kan ikke
fravikes.

§ 24-4.Krav ved fellesgrader og cotutelle
Kvalifikasjonskrav for opptak, krav om at avhandlingen skal være offentlig
tilgjengelig, krav om offentlig disputas med en habil bedømmelseskomité kan ikke
fravikes.

DEL VI KLAGE, IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER

Del V. Klage, ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

§ 22. Klage
§ 22-1. Klage over avslag på søknad om opptak, vedtak om opphør av
studierett, klage over avslag på søknad om godkjenning av elementer i
opplæringsdelen

§ 23.Klage
§ 23-1.Klage over avslag på søknad om opptak, vedtak om opphør av studierett,
klage over avslag på søknad om godkjenning av elementer i opplæringsdelen
Avslag på søknad om opptak, vedtak om opphør av studierett og klage på søknad
om godkjenning av elementer i opplæringsdelen, kan påklages etter reglene i
forvaltningslovens § 28 flg. Begrunnet klage sendes fakultetet. Blir avslaget

§ 21-4. Krav ved fellesgrader og cotutelle

Avslag på søknad om opptak, vedtak om opphør av studierett og avslag på søknad
om godkjenning av elementer i opplæringsdelen, kan påklages etter
forvaltningslovens bestemmelser om klage på enkeltvedtak.
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Begrunnet klage sendes fakultetet. Blir avslaget opprettholdt, sendes klagen uten
ugrunnet opphold til Klagenemnda ved Nord universitet.

§ 22-2. Klage over eksamen i opplæringsdelen
For klage over sensurresultat for eksamener avlagt i opplæringsdelen gjelder
bestemmelsene om sensurklage i Lov om universiteter og høyskoler.
For klage over formelle feil ved eksamener avlagt i opplæringsdelen gjelder
bestemmelsene om klage over formelle feil i Lov om universiteter og høyskoler.

opprettholdt, sendes klagen uten ugrunnet opphold til Klagenemnda ved Nord
universitet.

§ 23-2.Klage over eksamen i opplæringsdelen
Eksamener som er avlagt under opplæringsdelen, kan påklages etter lov om
universiteter og høyskoler § 5-3 «Klage over karakterfastsetting» og § 5-2 «Klage
over formelle feil ved eksamen».
Behandling av mistanke om fusk eller forsøk på fusk følger Nord universitet sine
fastsatte rutiner for dette, jf. § 5-7.

Avslag på søknad om å få avhandlingen bedømt og underkjenning av avhandling,
prøveforelesning eller forsvar kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser
om klage på enkeltvedtak. Begrunnet klage sendes fakultetet.

§ 23-3.Klage over avslag på søknad om bedømmelse, ikke godkjent avhandling,
prøveforelesning eller forsvar
Avslag på søknad om å få avhandlingen bedømt og underkjenning av avhandling,
prøveforelesning eller forsvar kan påklages etter reglene i forvaltningslovens § 28
flg.

Ved klage på ikke godkjent vitenskapelig avhandling, prøveforelesning eller forsvar
kan fakultetet, etter at klagen først er lagt fram for bedømmelseskomitéen som har
avgitt innstilling, jf. § 18-2, oppheve eller endre vedtaket hvis det finner klagen
begrunnet. Hvis ikke fakultetet tar klagen til følge, sendes den til klagenemda ved
Nord universitet. Klagenemda kan prøve alle sider ved det påklagede vedtaket.

Begrunnet klage sendes fakultetet. Fakultetet kan, etter at søknaden først er lagt
fram for bedømmelseskomitéen der dens innberetning er grunnlag for vedtak,
oppheve eller endre vedtaket hvis det finner klagen begrunnet. Hvis ikke fakultetet
tar klagen til følge, sendes den til Klagenemnda ved Nord universitet. Klagenemnda
kan prøve alle sider ved det påklagede vedtaket.

Dersom fakultetet eller klagenemda finner grunn til det, kan det oppnevnes
enkeltpersoner eller et utvalg til å foreta en vurdering av bedømmelsen og de
kriteriene denne bygger på eller til å foreta en ny eller supplerende sakkyndig
vurdering.

Dersom fakultetet eller klageinstansen finner grunn til det, kan det oppnevnes
enkeltpersoner eller et utvalg til å foreta en vurdering av bedømmelsen og de
kriteriene denne bygger på eller til å foreta en ny eller supplerende sakkyndig
vurdering.

§ 23. Ikrafttredelse

§ 25.Ikrafttredelse
Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet trer i kraft fra
og med 6. januar 2016. Samtidig oppheves ph.d.-reglementet for graden
philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Nordland vedtatt 20. juni 2012 1
revidert 18. juni 2014.

§ 22-3. Klage over avslag på søknad om bedømmelse, ikke godkjent
vitenskapelig avhandling, prøveforelesning eller forsvar

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet trer i kraft fra
og med 01.01.2021. Samtidig oppheves Forskrift for graden philosophiae doctor
(ph.d.) ved Nord universitet vedtatt 06.01.2016.
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1 Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend, Lovdatas anm.

§ 24. Overgangsregler

Styrevedtak vedrørende reglement/forskrifter som fortsatt er i bruk.

De kandidater som har fått innvilget opptak og har påbegynt sine studier før
31.12.2020, beholder de rettighetene som følger av ph.d.-forskriften av 06.01.2016
med tilhørende retningslinjen som gjaldt for deres studium, fram 31.12.2021. Detter
skal de følge Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet av
01.01.2021. Kandidater kan likevel velge å følge den nye forskriften før den tid. Slik
overgang må gjøre innen seks (6) måneder etter at Forskrift for graden philosophiae
doctor (ph.d.) ved Nord universitet av 01.01.2021 er vedtatt.

§ 26 Ikrafttredelse
Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet trer i kraft fra
og med 6. 1. 2016. Samtidig oppheves ph.d.-reglementet for graden philosophiae
doctor (ph.d.) ved Universitetet i Nordland vedtatt 20.06.2012, revidert 18.06.2014.
(Styresak 7/16 06.01.2016)

Uavhengig av bestemmelsene i første ledd, gjelder følgende for alle kandidater
opptatt i et doktorgradsprogram ved Nord universitet per 01.01.2021:

§ 25 Ikrafttredelse
Reglementet erstatter fakultetenes tidligere doktorgradreglementer. UiNs ph.d.reglement er fastsatt XX XX XX (dato for vedtak i styret)
(Styrevedtak 39/12 20.06.2012)

§ 15. (Bedømmeleskomiteens arbeid) gjelder for alle kandidater som leverer
inn avhandlingen fra og med 1. januar 2021
§ 17-3. (Publisering av avhandlinger) tredje og fjerde ledd om krav til åpen
tilgang gjelder for alle kandidater som leverer inn avhandlingen fra og med
1. januar 2021.

§ 25 Ikrafttredelse
Reglementet er oppdatert og endret 18.06.2014 og erstatter Universitetet i
Nordlands tidligere doktorgradsreglement av 20.06.2012.
(Styrevedtak 39/14 18.06.2014)
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Vedlegg
Høringssvar til Revidering av ph.d.-forskriften ved Nord universitet,
oktober 2020
Kommentarer fra ph.d. i studier av profesjonspraksis (FLU og FSH)
Umiddelbart virker den reviderte ph.d. forskrift som en væsentlig forbedring ift tidligere, det er dog
værd at bemærke at det igangværende arbejdsgruppearbejde for re-akkreditering af phd
uddannelsen kan forårsage tilføjelser til den nuværende revidering.
Et punkt til bekymring er den manglende omtale af forskningsgrupper i forskriften, ved en
umiddelbar søgning i dokumentet på forskning er der fire opslag, to af dem tilhører signaturen for
Reid Hole og Sissel M Jensen, de to øvrige forskningsetik og sidst omtale af afdeling for forskning og
utvikling på Nord universitet.
Prodekan forskning FLU og FSH ønsker at påpege manglen i forskriften angående sammenhæng
mellem ph.d. studiet og optagelsen i en forskningsgruppen og betydningen heraf for fremdrift og
rettidig fremstilling af en afhandling til bedømmelse. Enkelt kan det gøres i §9-2 ved at tilføje en
sætning om at kandidaten tilknyttes samtidig med optagelse en forskningsgruppe hvor hovedvejleder
er aktiv. I første sætning i samme paragraf, kunne forskning indgå mellem …workshops og
formidlingsopgaver…., således at der står workshops, forsknings- og formidlingsopgaver.
Dog fremstår det generelt mangelfuldt at fagmiljø er fremhævet meget ofte, skulle der nogen steder
stå forskningsmiljø?
I § 10-2 kunne der med fordel nævnes et samarbejde med forskningsgruppen, ligesom muligheden af
et slutseminar bør nævnes.
Et spørgsmål vi ønsker at stille er, om det skal nævnes at der kan fastsættes residentpligt (§6), dette
kan være unødvendigt i en tid hvor digitale kommunikationskanaler viser sig ret så attraktive for
netværk. Er det ikke i stedet et mål, at gøre det lokale faglige studiemiljø så attraktivt at kandidaten
finder det nødvendigt at opholde sig der regelmæssigt? Vi mener at vi på Nord universitet kan være
mindre attraktive for gode Ph.D-kandidater når det er residensplikt. Nord vil derfor risikere å tape i
konkurransen om de beste ansøgere.
Vi finder det uheldig at høringens tidsfrister ikke har gitt mulighet til å behandle saken i FSH sin
ledergruppe eller i Ph.d.-utvalget. Det er uheldig at et viktig kvalitetsarbeid ikke forankres bredt i
organisasjonen. Man kunne å merke seg at for eksempel UIT helse fak. har satt et krav til at
kandidater som søker opptak på Ph.d.-utdanning med bakgrunn i et prosjekt med datainnsamling,
må dokumentere at prosjektet allerede har vært aktivt 1-år. Dette for å sikre ferdigstilling innen
normert tid. Det er en viktig diskusjon vi også burde hatt, særlig i Ph.d.-utvalget og ved revidering av
retningslinjer. Her kan det sikkert være forskjell mellom forskningstradisjoner, så noe kan sikkert tas
inn i diskusjon ved revisjon av utfyllende retningslinjer som må komme i etterkant av dette.
28. oktober 2020, på vegne af FLU og FSH
Lars Kirkhusmo Pharo & Lisbeth Uhrenfeldt
Prodekaner forskning
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Kommentar fra ph.d. i sosiologi (FSV)
Fra: Berit Skorstad <berit.skorstad@nord.no>
Sendt: fredag 30. oktober 2020 12:46
Til: Sissel Marit Jensen <sissel.m.jensen@nord.no>
Emne: Fwd: Påminning høring ph.d.-forskriften
Hei
Jeg ønsker at dere ser på punktet om errata § 15-4 etter innlevert avhandling endres slik at det ikke
blir kun formelle feil, men også rettelser:
Se f.eks:
https://www.sv.uio.no/forskning/phd/avhandling-bedommelse/proveforelesningdisputas/errataliste.html
Fra: Berit Skorstad
Sendt: onsdag 28. oktober 2020 10:56
Til: Anneli Maria Watterud <anneli.m.watterud@nord.no>
Kopi: Berit Irene Vannebo <berit.i.vannebo@nord.no>
Emne: SV: Påminning høring ph.d.-forskriften
Jeg har gått gjennom og har ikke funnet ut noen tillegg eller kommentarer å komme med.

Kommentar fra ph.d. i bedriftsøkonomi (HHN)
Fra: Terje Andreas Mathisen <terje.a.mathisen@nord.no>
Sendt: torsdag 29. oktober 2020 10:24
Til: Sissel Marit Jensen <sissel.m.jensen@nord.no>
Kopi: Erlend Bullvåg <erlend.bullvag@nord.no>; Frank Lindberg <frank.lindberg@nord.no>; Grete
Ingemann Knudsen <grete.i.knudsen@nord.no>
Emne: SV: Påminning høring ph.d.-forskriften
Hei Sissel,
Vi vil takke for din gjennomgang av endringene på vårt lokale FU møte og har i tillegg gått gjennom
dokumentet du sendte. FU-HHN hadde ingen merknader, og en vurdering er i tillegg gjort av
Studieprogramansvarlig for PhD in Business og Prodekan forskning og utvikling HHN.
HHN støtter revisjonene i forskriften, men har bare en kommentar/spørsmål. Innledningsvis vises det
til gjeldende lover, men er det tatt tilstrekkelig høyde for at Nord universitet vil signere DORA og
tilpasser seg utviklingen i PlanS? Våre stipendiater vil vel bli vurdert etter de kriterier som gjelder her
(mulig dette er tilstrekkelig håndtert under temaet etikk).
En kommentar som ikke har direkte å gjøre med revisjonen av PhD forskriften er om det er vurdert
om endringene også vil påvirke forskriften knyttet til Dr. Philos.
Med vennlig hilsen
Terje A. Mathisen
Prodekan forskning og utvikling
Professor, Ph.D. // Handelshøgskolen, Nord universitet
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Kommentar fra ph.d. i akvatisk biovitenskap (FBA)
Fra: Jarle Jørgensen <jarle.jorgensen@nord.no>
Sendt: mandag 2. november 2020 15:45
Til: Sissel Marit Jensen <sissel.m.jensen@nord.no>
Kopi: Mette Sørensen <mette.sorensen@nord.no>; Kiron Viswanath <kiron.viswanath@nord.no>;
Steinar Daae Johansen <steinar.d.johansen@nord.no>; Jeanett Stegen <jeanett.stegen@nord.no>
Emne: Høringssvar - PhD forskrift
Viktighet: Høy
Hei Sissel,
Her kommer FBAs kommentarer til den reviderte PhD-forskriften. Beklager forsinkelsen, jeg måtte ha
noen avklaringer før jeg kunne sende innspillet:
Ad paragraf 6-2 Krav til søknaden
Ett av de nye punktene er at «Prosjektet skal ha en datahåndteringsplan» . Vi ber om at det gis
fleksibilitet på dette punktet, og at det ikke stilles som et krav til søknaden, men heller som et krav
om at dette skal utarbeides som en del av PhD-arbeidet. Vi tror mange av vår vi ha store problemer
med å kunne levere en datahåndteringsplan som en del av søknaden sin søkere (vi har søkere fra
hele verden, minst 90% av disse er ikke-norske). Utarbeidelse av datahåndteringsplan må være en
del av opplæringen Nord gir sine PhD-ansatte.
Ad paragraf 8-1 Oppnevning av veiledere
FBA stiller spørsmål til at det kun står at søknaden om opptak kun bør ha forslag på én veileder. Det
må være krav om at søknaden skal ha to veiledere, hvis nødvendig kan disse endres underveis.
Ad. 10-1. Rapportering
… Separat rapportering fra kandidat og veileder, og det skal utformes slik at dobbeltrapportering
unngås…
Dette er en uheldig formulering som i hvert fall ikke stemmer for FBA sin del. I dag har vi rapport
utformet av kandidat og veileder sammen.
Ad 11-1 Krav til avhandlingen
FBAs kommentar:
Et viktig mål i formidlingen er at avhandlingen skal holde et faglig godt internasjonalt nivå, og kunne
formidles til internasjonale fagmiljøer. Derfor må det stilles krav om at en PhD avhandlingen skal
være skrevet på et internasjonalt språk, det vil si engelsk. Et annet språk (for eksempel norsk) kan
bare benyttes etter særskilt tillatelse.
FBAs forslag til siste avsnitt i paragraf 11-1 blir: Avhandlingen skal være internasjonalt tilgjengelig og
skrevet på engelsk. Dersom det ønskes benyttet annet språk, må det søkes om særskilt tillatelse ……….
(resten er slik som beskrevet).
(FBA sine retningslinjer på dette punktet sier følgende: “The thesis is to be written in English. If the
candidate wishes to use another language, special permission must be sought at the time of
admission to the programme.”)
Med vennlig hilsen
Jarle Jørgensen
Fakultetsdirektør
Fakultet for biovitenskap og akvakultur
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

18/02979-3
Reid Hole
Tina Bringslimark
Møtedato
13.11.2020

ENDELIG TILRÅDING KONKRETE TILTAK FOR IMPLEMENTERING AV DORA
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget tilrår rektor å implementere DORA slik det fremkom i møtet.
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Saksframstilling
I sak 18/02979-2 i Forskningsrådet 11.09.20 ble det vedtatt følgende tiltak for
implementering av The San Francisco Declaration on Research Assessment (DORAerklæringen) ved Nord:
1. Tilråding til konkrete tiltak for implementering blir vedtatt i Forskningsutvalget 11.09.20.
2. Forslaget med tilråding til konkrete tiltak blir sendt på høring til fakultetene der prodekan
forskning får ansvar for å ta forslaget videre på sine respektive fakultet.
3. Frist for innspill til tiltak for implementering av DORA settes til 30.10.20.
4. Endelig tilråding til konkrete tiltak for implementering av DORA blir tatt opp som
vedtakssak i Forskningsutvalget 13.11.20.
5. DORA-erklæringen signeres av rektor innen 31.12.20.
6. De tilrådte tiltakene iverksettes.

Tiltakene var ute på høring på fakultetene i perioden 18.09.20 til 30.10.20. Etter
høringsfristen kom det innspill fra HHN og FSH.
Innspill fra HHN (mottatt på møte i FU HHN 14.10.20):
Bedømmelseskomiteen for ph.d. må informeres om at anbefalingene i DORA følges ved
bedømmelse av doktorgradsavhandling.

Innspill fra FSH (mottatt på e-post 30.10.20):
In the “Assessing scientists for hiring, promotion, and Tenure” paper by Moher et al, 2014,
the result of a expert panel work shop and a review of relevant literature, table 2 summaries
6 key principles for “ Key principles, participant dialogue, and research and policy
implications when assessing scientists”.
1. Addressing societal needs is an important goal of scholarship.
2. Assessing faculty should be based on responsible indicators that reflect fully the
contribution to the scientific enterprise.
3. Publishing all research completely and transparently, regardless of the results, should
be rewarded.
4. The culture of Open Research needs to be rewarded.
5. It is important to fund research that can provide an evidence base to inform optimal
ways to assess science and faculty.
6. Funding out-of-the-box ideas needs to be valued in promotion and tenure decisions.
The discussion includes review of the DORA in addition to a great amount of other principles
and current practise.
Conclusion
The faculty of Nursing and health Sciences suggest using these 6 key principles to promote greater
diversity and evidence in the evaluation of scientific quality, promotion of tenure, hiring and
promotion and open science when implementing the cOAlition S program.
We do not find that the San Francisco declaration from 2012 is specifically usable for our facultys
progress since the cOAlition S program is initiated from 2021. If signed, we look forward to be
enlightened on the significance it has for our mutual progress in the university.
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The Faculty of Nursing and Health Sciences did not have the possibility to discuss the topic in the
local research committee, before sending in our conclusion. One of the reasons is that the position as
vice dean research had vacancies during 2018-19. However, we did discuss and agree on this
conclusion in our faculty leadership meeting October 30th 2020.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

20/03330-1
Klikk her for å skrive inn tekst.
Tina Bringslimark
Møtedato
13.11.2020

RETNINGSLINJER FOR REKRUTTERING OG MOTTAK AV INTERNASJONALE
ANSATTE
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget tilrår at Avdeling for forskning og utvikling nedsetter en arbeidsgruppe
som utvikler felles retningslinjer og prosedyrer for rekruttering og mottak av gjesteforskere
og internasjonale ansatte ved Nord.
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Saksframstilling
Saken var fremmet av Fakultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag (FLU), og har vært lagt
fram både for Internasjonalt utvalg (IU) på møtet 23.09.2020 og for Utdanningsutvalget (UU)
på møtet 20.10.2020. FLU ønsker retningslinjer og rutiner for å ta imot gjesteforskere på
universitetet. Fra behandlingen i IU ble det kommentert at behovet for retningslinjer og
rutiner ikke er relevant kun innenfor internasjonalisering. På denne bakgrunn ble saken
oversendt til sentralt Utdanningsutvalg. Det ble kommentert at saken er upresis, da både
gjesteforskere og gjesteforelesere omtales. Utdanningsutvalget støtter behovet for felles
anbefalte retningslinjer og rutiner for universitetet, som kan innbefatte inngåelse av avtale,
orientering til fakultetsledelse, og vertskap for gjest, kontorplass, nøkler, adgangskort mv.
Retningslinjene bør ikke være for rigide, men kanskje heller anbefalte.
Etter behandling i UU ble det fremsatt følgende vedtak:
1. Utdanningsutvalget ber prorektor avklare videre oppfølging av saken; enten ivaretas
den av Avdeling for forskning og utvikling, eller den ivaretas av Executive Committee
for Internasjonalt utvalg, Forskningsutvalget og Utdanningsutvalget.
2. Utdanningsutvalget ber videre om orientering om hvordan saken er fulgt opp.

Drøfting
Avdeling for forskning og utvikling har allerede begynt å se på saken og har i den anledning
hatt flere møter med HR. Saken som ble fremmet av FLU omfattet i hovedsak gjesteforskere.
Siden det per d.d. heller ikke er utarbeidet prosedyrer og retningslinjer for rekruttering og
mottak av internasjonale ansatte, vil det være en fordel om arbeidet ikke bare gjelder
gjesteforskere/-forelesere, men alle internasjonale ansatte. Det vil være viktig å ha gode
rutiner både i forhold til hvordan internasjonale forskere rekrutteres, samt gode prosedyrer
for mottak.
For å få fortgang i utvikling av retningslinjer og prosedyrer for rekruttering og mottak av
gjesteforskere og internasjonale ansatte, bør det snarest nedsettes en arbeidsgruppe.

Vedlegg:
Eksempel på prosedyre for rekruttering og mottak av internasjonale ansatte fra OsloMet
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Prosedyre for rekruttering og mottak av internasjonale ansatte på OsloMet
For all rekruttering og tilsetting ved OsloMet, inkludert internasjonale ansatte, gjelder Retningslinjer og prosedyrer for rekruttering og ansettelse på
OsloMet. For internasjonale ansatte gjelder i tillegg Prosedyre for rekruttering og mottak av internasjonale ansatte på OsloMet som beskrevet nedenfor.
Merk: HR sentralt har ansvar for ansettelser i Fellesadministrasjonen. Her vil derfor HR sentralt også inneha ansvar som vanligvis ligger til HR lokalt.

Definisjon internasjonal ansatt:
En internasjonal ansatt er en ansatt med ikke-norsk statsborgerskap (registrert i SAP).
Mottakstjenester (som f.eks. assistanse i forb. med immigrasjon, bolig, bank, familietjenester) begrenses i utgangspunktet til de som har sitt første
ansettelsesforhold i Norge på OsloMet. I tvilstilfeller, f.eks. der den ansatte allerede har bodd i Norge en tid, vil det være opp til enheten å vurdere om
mottakstjenester skal iverksettes eller ikke. Også lengden på ansettelsesforholdet (over/under 3 mnd.), samt hvilket land vedkommende reiser fra
(Norden/EU/utenfor EU) kan ha betydning for hvorvidt mottakstjenester skal utløses.
Øvrige tilbud for internasjonale ansatte, f.eks. kulturtilbud, kurs/seminarer og sosiale arrangementer, tilbys alle ansatte med ikke-norsk statsborgerskap.
«Visiting scholars» (gjesteforskere/forskere på egne midler, gjesteforelesere og professor 2) på opphold av min. 3 måneders varighet skal utløse den
samme type tjenester som internasjonale ansatte.

Visiting scholars (gjesteforskere/forskere på egne midler, gjesteforelesere og professor 2)
For å sikre kvalitet i alle ledd av rekruttering- og mottaksprosessen skal «visiting scholars», på opphold av min. 3 måneders varighet, utløse den samme
type tjenester som andre internasjonale ansatte. Den innledende rekrutteringsprosessen vil avvike fra normal prosedyre, for øvrig følges rutinene i størst
mulig grad. Nødvendige justeringer er skissert i Prosedyre for rekruttering og mottak av internasjonale ansatte på OsloMet, steg 5x.

Ressurser:
 Informasjonsbank for internasjonal rekruttering for ledere og HR-medarbeidere
 OsloMet International Careers
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Steg i prosessen

Hva

Steg 1

Profilering av OsloMet som et attraktivt
sted å jobbe, hvor utdanning og forskning
holder et høyt akademisk nivå og
internasjonale ansatte er ønsket, verdsatt
og ivaretatt.

Skape interesse for OsloMet
internasjonalt

Steg 2
Få OsloMets ledere til å
søke de beste hodene på
tvers av landegrenser
– og de beste hodene til å se
og fatte interesse for
utlysningen

Hvordan

Ansvarlig



Gode nettsider på engelsk som presenterer OsloMet i sin helhet
og som gir god oversikt over forskningsaktivitet og
utdanningsområder: OsloMet.no

SK og HR sentralt



Gode nettsider på engelsk med informasjon om hvordan det er å
jobbe på OsloMet: International Careers

HR sentralt



Formidling av OsloMets forskning internasjonalt gjennom bl.a.
deltagelse på EU-programmer og andre internasjonale
programmer, aktiv deltagelse med papers på internasjonale fagog forskningskongresser, bidrag i anerkjente publikasjoner m.m.

Den enkelte forsker/fagmiljø og
SK



Markedsføring av OsloMets utdanningstilbud i internasjonale
kanaler

SK og STU



Internasjonal profilering gjennom aktivitet på sosiale medier og
eksterne nettsider/portaler

SK og HR sentralt

2A: Intern bevissthet og kompetanse om



Lederutviklingskurs med fokus på internasjonalisering og
mangfold

HR sentralt

internasjonalisering og mangfold generelt
og verdien i å ha internasjonale ansatte
spesielt.



Internasjonalisering- og mangfoldkompetanse som en integrert
del av ansettelsesprosesser og medarbeidersamtaler for ledere på
alle nivå

Ledere, HR sentralt og HR lokalt



Felles rutiner og retningslinjer for internasjonal rekruttering og et
sentralt apparat for mottak som senker terskelen for å rekruttere
internasjonalt. Se ressurssiden for internasjonal rekruttering

Ledere, HR lokalt, HR sentralt.
HR sentralt utarbeider og
oppdaterer rutiner

----------------------------------------------------

2B: Utlysning

---------------------------------------------------------------------------------------------------



Alle undervisnings- og forskerstillinger lyses ut internasjonalt, uten
krav til norsk/skandinavisk på ansettelsestidspunktet, i tråd med
OsloMets språkpolitiske retningslinjer og OsloMets politikk for
rekruttering til vitenskapelige stillinger (notat fra rektor, 17. okt.

------------------------------------------Ledere, HR lokalt
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Steg i prosessen

Hva

Hvordan

Ansvarlig

2017, saksnr. 17/01260). Også for teknisk/administrative stillinger
bør internasjonal utlysning vurderes.

Steg 3

Søkeren søker

Søknad

Steg 4
Intervju og innstilling

Intervju og innstilling



Den engelske utlysningsteksten skal være tilpasset denne
brukergruppen og inkludere bl.a. lenke til de engelske
karrieresidene

HR lokalt



Utlysning i en bredde av kanaler nasjonalt og internasjonalt. Se
tips på ressurssiden for internasjonal rekruttering

HR lokalt



God info på siden «Vacant positions» på OsloMet.no

HR sentralt, SK



Lett tilgjengelige lenker videre til «How to apply for a job at
OsloMet» (info om rekrutteringsprosessen) og til International
Careers at OsloMet (OsloMet som arbeidssted samt praktisk info)

HR sentralt, SK



Starte prosessen med opprettelse av sakkyndig utvalg (for UFstillinger)
Merk: for internasjonale søkere skal all dokumentasjon foreligge
på engelsk. For toppstillinger skal det være minst én internasjonal
deltager i utvalget

HR lokalt, leder



Kontaktperson for stillingen må være forberedt på henvendelser
fra internasjonale søkere/samtaler på engelsk med faglige og
praktiske spørsmål (fra jobbinnhold til avklaring av finansielle
spørsmål)

Leder, ev. annen kontaktperson



Bruk av on-line rekrutteringssystem

Søkeren



Bruk av nettsidene «How to apply for a job at OsloMet» som
støtte for søknaden/cv og som forberedelse til intervju

Søkeren



Følg retningslinjer for intervju via Skype/andre digitale tjenester
og ev. reisegodtgjørelse (se ressurssiden for internasjonal
rekruttering, samt vedlegg 1 for detaljer)

HR lokalt
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Steg i prosessen

Steg 5

Hva

Tilsetting/arbeidskontrakt/registrering

Hvordan

Ansvarlig



Kandidat innkalles

HR lokalt



Bakgrunnssjekk og verifisering av papirer (gjøres i forb. med
referansesjekk før innstilling). Kandidater fra Iran og Nord Korea:
dokumenter skal sendes videre til Politiet for sjekk (HR sentralt).
(Merk: Avventer avklaring på generelle rutiner for bakgrunnssjekk)

HR lokalt, HR sentralt
(HR sentralt utformer
retningslinjer)

1.

EMPLOYMENT OFFER MED ARBEIDSKONTRAKT SENDES UT FRA
HR LOKALT (E-POST)

HR lokalt

E-post (se mal vedlegg 2 og rekrutteringssidene) med følgende
dokumenter som vedlegg:
o Employment offer (se mal vedlegg 3 og rekrutteringssidene)
o Contract of Employment (NB! Husk å fylle inn nasjonalitet)
o Regulations on probationary period
o Declaration of confidentiality
o Personal information form

HR sentralt ansvarlig for
utarbeidelse av maler

2.

KANDIDAT SIGNERER KONTRAKT OG RETURNERER DENNE TIL HR
LOKALT (E-POST)

Kandidaten

3.

HR LOKALT SENDER UT E-POST TIL KANDIDATEN, MED KOPI TIL
HR SENTRALT
NB! Startdato må være satt før utsendelse!

HR lokalt
HR sentralt ansvarlig for
utarbeidelse av maler

Ansettelse
(NB! For gjesteforskere/forskere
på egne midler, se egne rutiner
for dette steget under)

E-posten informerer om at videre oppfølging vil bli utløst av
innsending av Relocation-skjema til HR sentralt. HR sentralt
kopieres inn i mailen (internationalstaff@OsloMet.no).
E-posten (se mal vedlegg 5 og rekrutteringssidene) skal ha
følgende vedlegg:
o
o

Relocation questionaire
For ikke-EU/EØS borgere: UDI skjema «Offer of Employment»
(print ut, fyll inn, signer og scan dokumentet).
(Merk: EU/EØS-borgere trenger ikke et eget skjema, men kan
bruke arbeidskontrakten)
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Steg i prosessen

Hva

Hvordan
4.

Steg 5x
(«visiting scholars»)

Appointment letter/registrering

HR lokalt, SDI og Lønn lokalt

Kandidaten

HR lokalt
HR lokalt, Lønn sentralt

1.

INITIATIV
Initiativtaker kan være instituttleder eller andre fra fagmiljøet.
Initiativet kan også komme ved at vedkommende «scholar» selv
tar kontakt.

2.

GODKJENNING
Alle initiativ skal meldes inn til instituttleder for godkjenning før
endelig avtale om å invitere en «visiting scholar» inngås.

Initiativtaker

3.

INSTITUTTLEDER SKRIVER OG SIGNERER APPOINTMENT LETTER
Se mal. Sendes pr. e-post til HR lokalt for videre oppfølging

Instituttleder, bistand fra HR
lokalt ved behov

Avtaleinngåelse
For «Visiting scholars»
(gjesteforskere/forskere på
egne midler,
gjesteforelesere og

REGISTRERING: HR LOKALT FØLGER OPP REGISTRERINGEN
SDI, ev. HR lokalt legger avtalen inn i P360. Påse at avtalen
oppgir stilling, startdato og nasjonalitet.
SDI, ev. HR lokalt fordeler avtalen i P360 til lønnseksjonen
sentralt, med kopi til leder og HR lokalt.
Lønn sentralt registrerer kandidaten i SAP. Kandidater uten nr/norsk personnummer registreres på lik linje med andre
kandidater. Bruk fødselsdato pluss 00000 i feltet for
personnummer.
BAS registrering (basert på skjemaet: «Registreringsskjema
ved rekruttering») gjøres av HR lokalt i god tid før tiltredelse.
Kandidater uten D-nr/norsk personnummer skal registreres
på lik linje med andre kandidater. Bruk fødselsdato pluss
00000 i feltet for personnummer.
Når kandidaten får tildelt D-nummer eller personnummer
(Skatteetaten sender beskjed til kandidaten samtidig med
varsel om at elektronisk skattekort er tilgjengelig), varsler
vedkommende sin leder samt HR lokalt.
HR lokalt melder fra til BIT om at nytt nummer på registreres
i BAS.
HR lokalt varsler videre til Lønn sentralt som sørger for å
legge inn korrekt nummer i SAP. Skattekortet blir automatisk
tilgjengelig i SAP.

Ansvarlig
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Steg i prosessen

Hva

professor 2) på opphold
over 3 mnd.

Hvordan
4.

HR LOKALT SENDER APPOINTMENT LETTER TIL KANDIDATEN
Sendes pr. e-post med kopi til HR sentralt
(internationalstaff@OsloMet.no) og FoU-seksjonen lokalt.
NB! Startdato må være satt før utsendelse!

Ansvarlig
HR lokalt
HR sentralt ansvarlig for
utarbeidelse av maler

E-post (se mal vedlegg 4 el. rekrutteringssidene) med følgende
dokumenter som vedlegg:
o Appointment letter- signert av instituttleder (mal tilgjengelig
januar 2018)
o Declaration of confidentiality
O Relocation questionaire
E-posten informerer om at videre oppfølging vil bli utløst av
innsending av Relocation-skjema til HR sentralt.

Steg 6
Før ankomst

Pre-arrival info

5.

REGISTRERING: HR LOKALT FØLGER OPP REGISTRERINGEN
SDI, ev. HR lokalt, legger avtalen inn i Public 360. Påse at
avtalen oppgir stilling, startdato og nasjonalitet.
BAS registrering (basert på skjemaet: Registreringsskjema
ved rekruttering) gjøres av HR lokalt så snart man har en
avtale om å ta imot en gjesteforsker. Kandidater uten Dnr/norsk personnummer skal registreres på lik linje med
andre kandidater. Bruk fødselsdato pluss 00000 i feltet for
personnummer.
Når kandidaten får tildelt D-nummer eller personnummer,
varsler vedkommende sin leder samt HR lokalt.
HR lokalt melder fra til BIT om at nytt nummer må reg. i BAS.

HR lokalt, SDI

5.

KANDIDATEN RETURNERER RELOCATION-SKJEMA TIL HR
SENTRALT (E-POST) (internationalstaff@OsloMet.no)

Kandidaten

6.

HR SENTRALT SENDER INFO TIL KANDIDATEN (E-POST)

HR sentralt

E-post (se mal vedlegg 6 og rekrutteringssidene) med følgende
vedlegg:
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Steg i prosessen

Hva

Hvordan
o

7.

Steg 7

Mottak

Ankomst OsloMet

Ansvarlig

Bekreftelse på ansettelse for boligsøkere
(se mal vedlegg 7 og rekrutteringssidene)

HR SENTRALT YTER BISTAND FØR ANKOMST

Oppfølging/praktisk hjelp pr. e-post basert på
tilbakemeldinger i Relocation skjema (løpende)

Ved behov: Skypesamtale

HR sentralt fører dialog med leder/HR lokalt m.h.t. vurdering
rundt ev. Plusspakker. Se ressurssiden for internasjonal
rekruttering eller vedlegg 1 for detaljer om ansattkategorier
og oversikt over servicenivå og mottakspakker.

HR sentralt

8.

HR LOKALT /LEDER YTER BISTAND FØR ANKOMST

Leder tar beslutning vedr. tilbud om ev. Plusspakker (se
ressurssiden for internasjonal rekruttering eller vedlegg 1 for
detaljer om ansattkategorier og anbefalt servicenivå
/mottakspakker)

Løpende oppfølging av spørsmål relatert til stillingen og
arbeidsforholdet.

HR lokalt og leder

9.

HR SENTRALT YTER BISTAND VED ANKOMST
Løpende veiledning på tlf. og e-post. Dersom ønskelig: personlig
møte med HR

HR sentralt

HR sentralt og leder/HR lokalt

Merk: Alle spørsmål relatert til stillingen, lønn, goder, arbeidstid,
etc. håndteres lokalt.

Steg 8

Oppfølging under oppholdet

10. EV. BISTAND FRA OSLO CHAMBER OF COMMERCE/INN
(kun dersom Plusspakker er tilbudt kandidaten)

HR lokalt

11. FAKULTETSBISTAND VED ANKOMST
OsloMet Start er gjeldende også for internasjonale ansatte. Vær
obs på ev. tillegg som kun gjelder for denne gruppen.

HR lokalt

12. SENTRAL BISTAND GJENNOM ANSETTELSESFORHOLDET

Norskkurs: Info til ansatte og deres partnere.

HR sentralt
(Læringssenter og bibliotek har
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Steg i prosessen
Under oppholdet

Hva

Hvordan



Drifting av FB-gruppen OsloMet International Network, seminarer,
kurs og arrangementer internt.
Koordinering av arrangementer fra Oslo Chamber of
Commerce/INN (og ev. andre aktører).

13. FAKULTETSBISTAND GJENNOM ANSATTESLSESFORHOLDET
Opplæring, karriereveiledning, medarbeidersamtaler i henhold til plan
for oppfølging – OsloMet Start. Løpende oppfølging for sosial
inkludering og en god arbeidshverdag.

Ansvarlig
ansvar for gjennomføring av
norskkurs)

(Ledere/veiledere), FoU, HR
sentralt, HR lokalt
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Vedlegg 1: Prinsipper for dekking av utgifter og mottakstjenester

Intervju, dekking av reisekostnader og digitale alternativer:
For å unngå at finansielle forhold spiller inn på valget av kandidater som innkalles til intervju gjelder
følgende:
«Kvalifikasjonsprinsippet er overordnet alle andre hensyn i en rekrutteringsprosess. Hensynet til
økonomiske utlegg i forbindelse med reisekostnader for kandidaten kan ikke tillegges vekt. For å
minimere den økonomiske belastningen for enhetene, som særlig kan være en problemstilling i
forbindelse med internasjonal rekruttering, gis følgende retningslinjer:
Statens Personalhåndbok, kap. 101 slår fast at det er virksomheten som avgjør hvilke legitimerte
reiseutgifter som dekkes i forbindelse med et jobbintervju. Det slås videre fast at «Nye IKT-løsninger
gir muligheter for å gjennomføre intervjuer med arbeidssøkere med lang reisevei gjennom for
eksempel video- og/eller telefonmøte».
For OsloMet gjelder i tillegg følgende presisering:
Førstegangsintervju kan gjennomføres ved personlig oppmøte eller via Skype/andre digitale tjenester.
Der det er hensiktsmessig gis det anledning til at ansettelsesprosessen i sin helhet gjennomføres via
digitale tjenester. Leder skal tilbys teknisk brukerstøtte fra OsloMet BIT. I de tilfeller hvor
ansettelsesprosessen i sin helhet gjennomføres via digitale tjenester skal intervjuer ha gjennomført
kompetansehevende tiltak i bruk av digitale intervjuformer.
Enheten dekker reisekostnader.»

Mottakstjenester/relocation:
Alle internasjonale ansatte får basispakkene for bolig, immigrasjon/registrering og familietjenester
(ved behov) som tilbys av HR sentralt. I tillegg får alle internasjonale ansatte basispakken fra Oslo
Handelskammer/INN (International Network of Norway). Basispakkene er kostnadsfritt for
fakultetene.
En eller flere plusspakker (se oversikt under) kan vurderes, basert på stillingskategori, lengde på
oppholdet, hvor viktig kompetansen er for OsloMet, konkurranse med andre institusjoner og
nasjonalitet (Norden/EU/utenfor EU kan ha innvirkning på behovet for assistanse). Se oversikt over
ansattkategorier under. HR sentralt gir en anbefaling basert på ansattkategori og opplysninger i
Relocation skjema. Ansettende leder tar endelig beslutning. Kostnader dekkes av enheten.

1

Statens Personalhåndbok 2017: https://lovdata.no/dokument/SPH/sph-2017/KAPITTEL_10#KAPITTEL_10

29/20 Retningslinjer for rekruttering og mottak av internasjonale ansatte - 20/03330-1 Retningslinjer for rekruttering og mottak av internasjonale ansatte : Prosedyre for rekruttering og mottak av internasjonale ansatte 05.02.2018

MOTTAKSPAKKER
Basispakker tilbys av HR sentralt og er kostnadsfritt tilgjengelig for alle internasjonale ansatte (inkluderer også «Visiting scholars»
- gjesteforskere/forskere på egne midler, gjesteforelesere og professor 2).
Plusspakker tilbys gjennom OsloMets avtale med Oslo Handelskammer - INN og innebærer ekstra kostnad for enhetene. Ved
vurdering av ev. plusspakker legges stillingskategori til grunn. Se «Ansattkategorier og tilhørende servicebehov» under.
Bestillinger gjøres via INN order form. INN er sertifisert som «relocation» tjenesteleverandør med EuRA Global Quality Seal

Basispakke

Bolig

Lenker til ressurser for korttidsleie + hjelp
med søk for langtidsleie gjennom 1 times
personlig rådgiving (inkl. bekreftelsesbrev
til utleier, oversettelse av kontrakter etc.)

Plusspakke
-

INN Homefinding. Priser fra
NOK 24 200 NOK. Kostnad
dekkes av enheten.

-

Boligstøtte OsloMet (bidrag til
depositum/husleie). Dekkes
gjennom sentrale midler

(avhenger av tilgjengelige midler)

Basispakke

Immigrasjon

Skriftlig informasjon (inkl. nødvendig
dokumentasjon til UDI for ikke-EU
borgere) og nettinfo med lenker til UDI
og SUA. Løpende oppfølging via epost/telefon. Ved behov: Skype samtale
før ankomst.

Plusspakke
INN Immigration and settling in.
Priser fra NOK 11 600. Kostnad
dekkes av enheten.

Basispakke

Familietjenester

Skriftlig informasjon og nettinfo med
lenker til offentlige søkesider. Løpende
oppfølging via e-post/telefon.
Ved behov: Skype samtale før ankomst.

Plusspakke
INN School Assistance. Priser fra
NOK 6350. Kostnad dekkes av
enheten.

Basispakke

Oslo
Handelskammer/
INN

Gjennom OsloMets medlemskap
(Corporate membership) i Oslo
Handelskammer/INN (International
Network of Norway) gis alle ansatte
følgende tilbud:
Network
10 – 12 events per year, social and
professional
Weekend Suggestions sent every
Thursday
Culture Clues sent bi-monthly
INN Quarterly, sent quarterly
(NB! Medlemskapet inkluderer også HR
Forum for HR medarbeidere)

Plusspakke
Følgende tjenester kan kjøpes.
Kostnader dekkes av enheten.
-

Welcome to Norway seminar
(medlem NOK 4000)
Area orientation (NOK 6350)
Dual career and partner
support (NOK 14 500)
Move out (fra NOK 8400)
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ANSATTKATEGORIER
og tilhørende servicebehov
Kategori 1: Faste høyere stillinger




Lederstillinger (UF/TA), inkludert åremålsstillinger
Toppstillinger UF: Professor/Dosent (Professor), Forsker (Research Professor), Forsker 1 (Research Professor),
Seniorforsker (Senior Researcher)
Førstestillinger: Førsteamanuensis/førstelektor (Associate Professor), Forsker SKO 1109/1110 (Senior
Researcher), Forsker 2 (Senior Researcher), Seniorforsker (Senior Researcher)

Behov: Har oftere familie og trenger langtidsbolig (større leiligheter/hus), skole/barnehage, partnertilbud/«Dual
careers» etc. Immigrasjonsspørsmål. Norskkurs/kulturkurs. Sosiale integreringstiltak.
Ev. tilbud om Plusspakker: SKAL ALLTID vurderes ved ansettelser av denne kategorien. Forhold som bør vurderes:
Hvor viktig er kompetansen for OsloMet? Konkurranse med andre institusjoner? Nasjonalitet (Norden/EU/utenfor
EU) kan ha innvirkning på behovet for assistanse. Enheten må selv dekke kostnad.

Kategori 2: Øvrige faste stillinger



Mellomstillinger: Høgskolelektor/Universitetslektor (Assistant Professor), Forsker SKO 1108 (Researcher),
Forsker 3 (Reseacher)
TA stillinger (førstekonsulent, rådgiver, seniorrådgiver, ingeniør)

Behov: Har oftere familie og trenger langtidsbolig (større leiligheter/hus), skole/barnehage, partnertilbud/«Dual
careers» etc. Immigrasjonsspørsmål. Norskkurs/kulturkurs. Sosiale integreringstiltak.
Ev. tilbud om Plusspakker: KAN vurderes ved ansettelser av denne kategorien. Forhold som kan vurderes: Hvor
viktig er kompetansen for OsloMet? Konkurranse med andre institusjoner? Nasjonalitet (Norden/EU/utenfor EU)
kan ha innvirkning på behovet for assistanse. Enheten må selv dekke kostnad.

Kategori 3: Midlertidige stillinger – lengre opphold



Rekrutterings/utdanningsstillinger: Stipendiat (min. 3 år), Postdoktor (min. 2 år), stipendiat tatt opp på en
doktorgrad ved et annet universitet, men ansatt på OsloMet
Prosjektlederstillinger

Behov: Oftest single uten behov for familietjenester. Trenger langtidsbolig (ofte rimelige). Immigrasjonsspørsmål.
Norskkurs. Sosiale integreringstiltak. Personlig veiledning (psykisk helse), karriereveiledning.
Ev. tilbud om Plusspakker: Vurderes KUN UNNTAKSVIS. Forhold som kan vurderes: Hvor viktig er kompetansen for
OsloMet? Konkurranse med andre institusjoner? Nasjonalitet (Norden/EU/utenfor EU) kan ha innvirkning på
behovet for assistanse. Enheten må selv dekke kostnad.

Kategori 4: Midlertidige avtaler/stillinger - kortere opphold (ulønnet/lønnet)



«Visiting scholars»: Gjesteforskere/Professor 2, gjesteforelesere, forskere på egne midler (opptil et år).
Lavere stillinger/Studentstillinger: Vitenskapelig assistent, forskningsassistent/vit.ass.

Behov: Kortidsbolig, ev. immigrasjonsspørsmål. Ved lengre opphold øker behovet for andre tjenester, inkl.
familietjenester.
Ev. tilbud om Plusspakker: Plusspakker dekkes i utgangspunktet ikke for denne kategorien. HR sentralt kan være
behjelpelig med å skaffe til veie offisielle kostnadsestimat for relocation-tjenester som kandidaten selv, eller
hjemmeinstitusjon, kan vurdere for egen regning. Enheten kan likevel vurdere å dekke Plusspakker for personer
som kan sies å representere særlig verdifull kompetanse for OsloMet.
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Vedlegg 2: Mal for e-post ved utsendelse av Employment offer:

Dear xxx,
We are pleased to offer you the (temporary) position of xxxxx at OsloMet - Oslo Metropolitan
University (OsloMet), Faculty of xxxxx, Department of xxxxx.

Please find the following attached:






Employment offer
Contract of Employment
Notification of regulations for probation
Declaration of confidentiality
Personal information form

Please print, complete and sign the Contract of Employment, the “Notification of regulations for
probation”, the “Declaration of confidentiality” and the “Personal information form”. Electronic
copies of the documents should be returned within 7 days to (navn og e-postadresse til lokal HR
kontakt). Please also include a copy of your passport.

Should you have any questions or concerns, please contact: xxxx xxxx. Telephone: +47 67xxxxxx,
Email: xxxx.xxxx@OsloMet.no
We are looking forward to welcoming you to OsloMet!

Kind regards,

Xxxx Xxxx
Tittel
Faculty
OsloMet - Oslo Metropolitan University
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Vedlegg 3: Mal «Employment offer» - brev:
Navn
Adresse
Adresse
Adresse
Dato: xx.xx.xxxx
Unntatt offentlighet iht Offl § 25 fjerde led

Employment offer
We are pleased to offer you the (temporary) position of xxxxx at OsloMet - Oslo Metropolitan
University (OsloMet), Faculty of xxxxx, Department of xxxxx (ev. department/section for adm.
stillinger). (Your appointment is for x years.)
Commencement date: xx.xx.xxxx
(Ev. detaljer om stillingen som ikke fremkommer av kontrakten, inkl. nødvendigheten av å søke Ph.Dopptak for stipendiater: Employment as PhD Candidate and admission to the PhD programme
constitute two different processes. In order to be admitted to the PhD programme you must have
funding in form of a position as a PhD scholarship and/or through your employer/research
institution. Also, your employment offer is depended upon your acceptance into the PhD program.
Pls. see this link for further information and application form: relevant nettside
Attachments:





Contract of Employment
Notification of regulations for probation
Declaration of confidentiality
Personal information form

Please print, complete and sign the Contract of Employment, the “Notification of regulations for
probation” the “Declaration of confidentiality” and the “Personal information form”. Electronic
copies of the documents should be returned within 7 days to (navn og e-postadresse til lokal HR
kontakt). Please also include a copy of your passport.

Should you have any questions or concerns, please do not hesitate to contact: xxxx xxxx. Telephone:
+47 67xxxxxx, Email: xxxx.xxxx@OsloMet.no
Yours sincerely,
Xxxx Xxxx
Tittel
Faculty xxxxx (ev. department/section for adm. stillinger)
OsloMet - Oslo Metropolitan University
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Vedlegg 4: Mal for e-post ved utsendelse av Appointment letter for
gjesteforsker/forsker på egne midler (visiting scholar):

Dear xxx,
We are pleased to learn that you will be joining us as a visiting scholar at OsloMet - Oslo
Metropolitan University (OsloMet).
Please find the following documents attached:



Appointment letter
Declaration of confidentiality

The Declaration of confidentiality should be filled in, signed and returned by e-mail to (navn og epostadresse til lokal HR kontakt). Please also include a copy of your passport.
Attached is also a Relocation questionnaire to help us clarify your needs in the relocation-process.
We kindly ask you to fill in this form and return to internationalstaff@OsloMet.no at your earliest
convenience. Our International staff office will contact you upon receiving the form.

Please also visit our website International Careers at:
http://www.OsloMet.no/eng/About-OsloMet/International-Careers

Should you have any questions or concerns relating to your appointment, please contact: xxxx xxxx.
Telephone: +47 67xxxxxx, Email: xxxx.xxxx@OsloMet.no
We are looking forward to welcoming you to OsloMet!

Kind regards,

Xxxx Xxxx
Tittel
Faculty
OsloMet - Oslo Metropolitan University
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Vedlegg 5: Mal e-post etter mottatt signert arbeidskontrakt:

Dear xxxxxxx,
We have received your signed copy of the Contract of Employment and we are very pleased to
welcome you on board!
Attached is a Relocation questionnaire to help us clarify your needs in the relocation-process. We
kindly ask you to fill in and return this form to internationalstaff@OsloMet.no at your earliest
convenience. Our International staff office will contact you upon receiving the form.
(For ansatte fra ikke-EU land) Attached is also the document “Offer of Employment” from the
Norwegian Directorate of Immigration (UDI). You will need this form when you apply for a residence
permit in Norway. For more information regarding immigration, please see the following link:
https://www.udi.no/en/
Please also visit our website International Careers at:
http://www.OsloMet.no/eng/About-OsloMet/International-Careers

Kind regards,
Xxxx Xxxx
Tittel
Faculty
OsloMet - Oslo Metropolitan University
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Vedlegg 6: Mal e-post etter mottatt Relocation questionaire:

Dear xxxx,
The Department of HR has received your Relocation questionnaire. Thank you! We will do our best to
assist you in the process of relocating to Norway.
Individuell del: Dersom det er spesielle forhold/spørsmål som kommer frem i Relocation questionnaire som ikke
dekkes av den generelle informasjonen under/nettsidene, kan dette tas opp her. Dette kan f.eks. være behov for
råd om ulike bo-områder. Avtal ev. Skype-møte dersom behovet for oppfølging er stort/sammensatt.

If you have questions or concerns, please feel free to contact us at internationalstaff@OsloMet.no
and let us know how we can assist you. It is also possible to schedule a Skype meeting. Please note
that specific inquiries regarding your position must be directed to your manager or HR contact in
your department.

Before arrival:
We strongly encourage you to study the OsloMet International Careers website carefully. This site
offers information for planning your move, arriving at OsloMet and living and working in Oslo. We
also provide a link to the Euraxess website. Euraxess - Researchers in Motion, provides information
and support services to professional researchers on issues such as immigration, taxation, housing,
childcare, health and pension rights, Norwegian culture and more.
Please pay special attention to the following:


Visa and permits: Depending on your country of citizenship, length of stay and what type of work
you will be doing in Norway, you might need an entry visa and/or residence permit. Consult the
Norwegian Directorate of Immigration (UDI) webpages for details. We recommend that you
apply well in advance of your scheduled arrival (preferably 3 months), as processing times may
be quite long. Your preparations should include booking an appointment to register with the
local authorities once you have arrived in Oslo. To schedule an appointment, go to the UDI
Online Application Portal and follow the instructions carefully. The date of your appointment
should be no later than 7 days after your arrival. Please also see below.



Banking: Opening a bank account might take some time as most banks will require that your
registration with the local authorities have been finalized. We recommend that you keep your
bank account from your home country until all practicalities have been settled.



Housing: It is not recommended to sign a long-term housing contract before you arrive, as you
should always inspect the property before you commit. We recommend booking a hotel or other
short-term housing for your first few weeks in Oslo. To help you in your preparations, see our list
of suggested short-term housing options. The attached Confirmation of employment for tenants
can be useful once you start looking for something more permanent.
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Upon arrival:


Registration with Norwegian authorities: Within 7 days after your arrival to Norway you are
required to register with several local authorities. It is highly recommended that you pre-book
your appointment to register – please see details under Visa and permits above. Your registration
will in turn be handled by the Service Centre for Foreign Workers (SUA) (does not apply to selffinanced guest researchers). SUA offers a one-stop shop for handling your residence
permit/registration, National Identity number (alternatively, the so-called D-number for stays up
to 6 months), tax-issues and more. It is very important that you keep your appointment to avoid
delays. SUA address: Schweigaards gate 17, Oslo. Case processing times are usually 3 weeks. You
will receive a notification from the Norwegian Tax Administration as soon as your National
Identification Number/D-number and tax-deduction details are available.
Please note: Make sure to inform the department of HR at your faculty about your National
Identification Number/D-number as soon as you receive the notification. This number will be
entered into our system and grant OsloMet electronic access to your tax-deduction details
needed to pay your salary.



At your department:
Your manager will greet you on your first day of work, introduce you to co-workers and provide
you with practical information to get you started. The OsloMet Start program ensures a smooth
start-up and includes information on employee rights and benefits, HSE and more. We encourage
you to spend some time familiarizing yourself with the OsloMet intranet. In particular, please
study the Employee Handbook carefully.



Courses for international staff and their partners
OsloMet offers Norwegian language courses for all international staff and their partners. As a
new international employee you are strongly encouraged to take advantage of this opportunity.
The OsloMet Academy offers free courses and seminars on a variety of issues, such as cultural
understanding, taxation and pension rights, HSE, project management etc..



Life in Oslo and Social events:
Although Oslo is a rather small capital, there are sights and activities for everyone’s liking, be it
museums, shops and fine dining, architecture, nightlife or outdoor activities. OsloMets main
campus Pilestredet is located close to Oslo’s compact and walkable city center. Surrounding the
city are large forested areas with lakes, rivers and several thousand kilometers of paths and
trails, for skiing in the winter and hiking and cycling the rest of the year. VisitOSLO is the official
visitor’s guide for Oslo. Check their calendar for an overview of events and attractions.
Also, please make sure to join our group OsloMet International Network on Facebook to connect
with other internationals as well as locals.



Personal appointment with the department of HR:
We understand that the practicalities of relocating to Norway can be a challenge. Once you
arrive, you might have questions regarding your registration, housing and more. To assist you in
this process, we can offer a personal appointment with the department of HR. You can schedule
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an appointment by sending an e-mail with your preferred date/time and a short description of
the topics you would like to discuss to internationalstaff@hioa.no. We will strive to offer you an
appointment within one week. Please note that specific inquiries regarding your position must be
directed to your manager or HR contact in your department.

We are looking forward to welcoming you to OsloMet!

Best regards,
Xxxxxxxx
Department of HR
OsloMet - Oslo Metropolitan University
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Vedlegg 7: Mal bekreftelse på ansettelse for boligsøkere

OsloMet – Oslo Metropolitan University
Postboks 4. St.Olavs Plass
N-0130 Oslo

Dato: xx.xx.xxxx

Bekreftelse på ansettelse for boligsøkere / Confirmation of employment for tenants

Til den det måtte angå /To whom it may concern:
Det bekreftes herved at fornavn etternavn er ansatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for
xxxxxxxxxx som stillingskategori. Stillingen er fast/midlertidig, med oppstart 01.08.2017.
Hvis du har spørsmål, vennligst ta kontakt med Avdeling for HR: internationalstaff@hioa.no
It is hereby confirmed that first name last name holds a position at OsloMet - Oslo Metropolitan
University, Faculty of xxxxxxxxx as title. The position is permanent/temporary, starting day. month.
year.
If you have any questions, please do not hesitate to contact the department of HR:
internationalstaff@hioa.no

Vennlig hilsen / Kind regards,
Monica Knutsen de Figueroa

Senior Adviser Department of HR
OsloMet - Oslo Metropolitan University
P.O.Box 4. St.Olavs plass, 0130 Oslo, Norway
Office phone: +47 (6723) 5086
Mobile: +47 97022410
HR Excellence in Research (HRS4R)

10/20 Datahåndteringsplaner ved Nord - 17/02350-15 Datahåndteringsplaner ved Nord : FU Retningslinjer DMP

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

17/02350-15
Reid Hole
Kari Alterskjær

Saksgang

Møtedato
13.11.2020

DATAHÅNDTERINGSPLANER VED NORD
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget tar saken til orientering.
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Saksframstilling
I «Retningslinjer for forvaltning av forskningsdata ved Nord universitet» slås det fast at all
forskningsdata1 skal følges med en datahåndteringsplan (DHP). Formålet med en DHP er å
lage gode rutiner for hvordan forskningsdata behandles, deles og arkiveres - både underveis
i prosjektet og etter prosjektslutt. Utarbeidelsen av DHP-en vil også være til nytte for
forskere, ved å peke på forhold som bør være avklart for å sikre gode prosesser både for:
•
•
•
•
•

Datainnsamling
Metoder for prosessering og analyse
Publisering og deling av data
Sikring/bevaring/arkivering og gjenbruk
Etiske og juridiske forhold

Ved å gå igjennom disse temaene kan man avdekke eventuelle svakheter i prosjektplanen på
et tidlig stadium. I tillegg vil en DHP også være nyttig for å vise kostnader knyttet til
datahåndtering og lagring, og i planleggingen av hvordan disse kostnadene skal dekkes. DHPen skal i utgangspunktet utarbeides i en tidlig fase av prosjektet og inkluderes i
prosjektsøknaden, men kan revideres underveis. Forskningsrådet ønsker endelig versjon av
DHP-en i forbindelse med sluttrapportering.

1

Forskningsdata defineres som alle registreringer, nedtegnelser og rapporteringer i form av tall, tekster, bilder
og lyd som generes eller oppstår underveis i forskning og som anses for å være vitenskapelige interessante
og/eller som har vitenskapelig potensiale.
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Saksframstilling
Vises til styresak 110/20 med vedtak «Rektor gis fullmakt til å omdisponere besparelser på
15 MNOK av årets budsjett.».
En gjennomgang og prioritering av tiltak i rektoratet 20.10 gir omdisponeringene av 12,5
MNOK beskrevet i punktlisten under. Denne e-posten er ikke et ordinært tildelingsbrev, og
det skal ikke gjøres endringer i UBW/budsjett 2020 pga dette. Omdisponeringene er en
tillatelse til å bruke midler til tiltakene – oppad begrenset til de spesifiserte rammene.
Alle kostnader skal føres på egne arbeidsordre angitt under. Tiltakene skal gjennomføres så
raskt som mulig. Dersom rammene ikke er brukt ved utgangen av 2020 vil de bli øremerkede
avsetninger og må brukes løpet av 1. tertial 2021.

