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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

21/00113-22
Ketil Eiane
Tina Bringslimark
Møtedato
14.10.2021

GODKJENNING MØTEINNKALLING OG SAKSLISTE
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget godkjenner møteinnkalling og saksliste.
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Møteplan Forskningsutvalget 14. oktober 2021
Sted: Teams
Tid: 12.00-15.00

Vedtakssaker
Tid
12.00-12.03
12.03-12.05
12.05-12.30
12.30-12.50
12.50-13.00
13.00-13.20
13.20-13.40
13.40-13.50
13.50-14.00
14.00-14.15

21/21 Godkjenning møteinnkalling og saksliste
22/21 Godkjenning av protokoll fra møte 02.09
23/21 Handlingsplan for forskning og utvikling 2021-2024
24/21 Budsjett open access-fond 2022
Pause
25/21 Endring av retningslinjer for OA-fondet
26/21 Rullerende evaluering av doktorgradsprogrammene
27/21 Fremdriftsplan samisk-/urfolksenter ved Nord
Pause
28/21 Prosess Magna Charta Universitatum

Hvem
Ketil
Ketil
Ketil
Johanne
Wiebke
Tarjei
Tina
Tina

Orienteringssaker
Tid
14.15-14.25
14.25-14.35
14.35-14.45
14.45-15.00

13/21 Rutiner for behandling av personopplysninger i forskning
14/21 Arkivering av forskningsdata
15/21 Oppdaterte BOA retningslinjer fra KD 2. tertial
Eventuelt

Hvem
Christine
Tadeu
Irene

Tidspunktene kan variere noe ut i fra lengde på diskusjoner og spørsmål til sakene.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

21/00113-23
Ketil Eiane
Tina Bringslimark
Møtedato
14.10.2021

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 02.09
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget godkjenner den fremlagte protokollen med de endringer som fremkom i
møtet.
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MØTEPROTOKOLL
Forskningsutvalget for Nord universitet
Dato:
Sted:
Arkivsak:

02.09.2021 kl. 09:00-12:00
BODAdm350 og Teams
21/00113

Tilstede:

Ketil Eiane, utvalgsleder, rektorat
Cecilie Høj Anvik, medlem, FSV
Gry Alsos, vara for Terje Mathisen, HHN
Lars Kirkhusmo Pharo, medlem, FLU
Kari Ingstad, medlem, FSV
Kiron Viswanath, medlem, FBA
Iselin Marstrander, observatør, Nordlandsforskning
Britt Normann, observatør, Forskningsetisk utvalg

Andre:

Berit Eliassen, UBib, sak 20/21
Johanne Hansen Kobberstad, UBib
Wiebke Kallweit, UBib
Irene Andreassen, AFU, o-sak 10/21
Vilija Duleviciute, AFU, o-sak 10/21
Tadeau Nogueira, AFU, muntlig orientering
Sissel Marit Jensen, AFU

Protokollfører:

Tina Bringslimark
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16/21

21/0011318

Godkjenning møteinnkalling og saksliste

3

17/21

21/0011317

Godkjenning av protokoll fra møte 16.06

3

18/21 21/03721-1

Statusrapport for forskning ved Nord universitet 2020

3

19/21 20/03266-3

Mandat arbeidsgruppe for utredning av samisk/urfolksenter ved Nord

4

20/21 21/01486-2

Publikasjonsserier Nord universitet - Kvalitetssikring innen
publisering - 2. gangs behandling

4

10/21 21/03639-1

Status for EU og NFR august 2021

5

11/21 21/03710-1

Mulig felles redelighetsutvalg med Nordlandssykehuset

5

Orienteringssaker

12/21

21/0011319

Muntlig orientering

5

Bodø, 02.09.2021
Ketil Eiane
Møteleder

2
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16/21 Godkjenning møteinnkalling og saksliste
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
02.09.2021

Saknr
16/21

Vedtak
Forskningsutvalget godkjenner møteinnkalling og saksliste.

17/21 Godkjenning av protokoll fra møte 16.06
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
02.09.2021

Saknr
17/21

Vedtak
Forskningsutvalget godkjenner den fremlagte protokollen.

18/21 Statusrapport for forskning ved Nord universitet 2020
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
02.09.2021

Saknr
18/21

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget godkjenner Statusrapport for forskning ved Nord universitet 2020 med de
endringer som fremkom i møtet.
Møtebehandling
Innspill til Statusrapport for forskning ved Nord universitet 2020:
 Fremtidige statusrapporter også ha med samspill med samfunnet, spesielt siden dette
også blir omtalt i HP-FoU. Tiltak: Vil bli tatt med i Statusrapport for 2021.
Vedtak
Forskningsutvalget godkjenner Statusrapport for forskning ved Nord universitet 2020 med de
endringer som fremkom i møtet.

3
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19/21 Mandat arbeidsgruppe for utredning av samisk-/urfolksenter ved Nord
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
02.09.2021

Saknr
19/21

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget tilrår rektor å godkjenne mandat for arbeidsgruppe for utredning av
samisk-/urfolksenter ved Nord.
Møtebehandling
Innspill til mandat:
 Bør ha med fremdriftsplan med datoer i mandatet.
Vedtak
Forskningsutvalget tilrår rektor å godkjenne mandat for arbeidsgruppe for utredning av
samisk-/urfolksenter ved Nord, med de endringer som fremkom i møtet.

20/21 Publikasjonsserier Nord universitet - Kvalitetssikring innen publisering 2. gangs behandling
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
02.09.2021

Saknr
20/21

Forslag til vedtak:
1. Rapportseriene FoU-rapport og Arbeidsnotat kvalitetssikres i henhold til diskusjonen i
møtet, etter følgende sjekkliste:
…………………….
2. Rapportseriene FoU-rapport og Arbeidsnotat publiseres med en av følgende typer
Creative Commons (CC)-lisens, etter forfatterens valg: CC BY 4.0, CC BY-SA 4.0 eller CC
BY-ND 4.0. Forfatters valgmuligheter (type CC-lisens) endres i samsvar med eventuelle
endringer i Plan S. CC-versjon endres i samsvar med eventuelle endringer i plan S.
Møtebehandling
Enighet i møtet om at Svært enkel sjekkliste benyttes (arkivref 21/01486-2) med følgende
endring: under punkt to i Svært enkel sjekkliste fjernes ordlyden «…nært kollegialt forhold
eller vennskap til forfatter(ne) eller…». Endelig ordlyd i punkt to blir følgelig: «Det foreligger
ikke egeninteresser/situasjoner som er egnet til å påvirke vurderingen av innholdet i denne
publikasjonen, for eksempel økonomiske interesser i publikasjonens tema».
Vedtak
1. Rapportseriene FoU-rapport og Arbeidsnotat kvalitetssikres i henhold til diskusjonen i
møtet, etter følgende sjekkliste:
Svært enkel sjekkliste, med de endringer som fremkom i møtet.
2. Rapportseriene FoU-rapport og Arbeidsnotat publiseres med en av følgende typer
Creative Commons (CC)-lisens, etter forfatterens valg: CC BY 4.0, CC BY-SA 4.0 eller CC
BY-ND 4.0. Forfatters valgmuligheter (type CC-lisens) endres i samsvar med eventuelle
endringer i Plan S. CC-versjon endres i samsvar med eventuelle endringer i plan S.
4
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Saknr

Arkivsak

Tittel

10/21

21/03639-1

11/21

21/03710-1

Status for EU og NFR august 2021
Vedtak
Forskningsutvalget tar saken til orientering.
Mulig felles redelighetsutvalg med Nordlandssykehuset
Vedtak
Forskningsrådet tar saken til orientering.
Nordlandsforskning sender henvendelse om
observatørrolle i redelighetsutvalget.

12/21

21/00113-19

Muntlig orientering
 Kort statusoppdatering arbeid med ph.d. i
profesjonsvitenskap.
 Resultater fra forskningsdata.
o Tadeu arrangerer møte med FBA og IT ang
lagring av større datasett.
o AFU utarbeider oversikt over
arkiveringsmuligheter for data ved Nord.
 Rammeavtale konsulenter EU.
o Behov for faglig representant i utforming av
rammeavtale.
 Støtte til Forskningsrådets søknader og MSCA.
 Orientering Forskningslederkurs til høsten.
 Orientering om nominasjon nasjonal forskningsetisk
komite (FEK).
Eventuelt/innmeldte saker
 Kari Ingstad og Lars K. Pharo:
Spørsmål om driftsmidler til stipendiater bør økes
fra 60.000 til 70.000. FBA bruker 75.000. HHN har
60.000, men kan også søke forskningsstøtte utover
dette. FSV har 20.000 i året.
Sak tas videre i ph.d.-utvalg på det enkelte fakultet.
 Kiron Viswanath:
Informasjon om utvidelse av akvatisk biovitenskap.
 Ketil Eiane:
NOKUT har vært på besøk hos NLA Høgskolen.
Resultatet ble at sakkyndig komite mener at NLA
ikke oppfyller alle krav som akkreditert høgskole.
Ankepunktet ligger spesielt på høgskolens
verdigrunnlag og akademisk frihet. Hvordan kan vi
sikre at dette blir fulgt godt nok opp på Nord?
o Ses i forhold til arbeid med søknad om
signering av Magna Charta Universitatum.
o Ta opp diskusjonen på neste FU-møtes ang
prosess for å sikre god forankring og
implementering på Nord.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

21/01330-3
Ketil Eiane
Tina Bringslimark
Møtedato
14.10.2021

HANDLINGSPLAN FOR FORSKNING OG UTVIKLING VED NORD UNIVERSITET,
2021-2024
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget godkjenner Handlingsplan for Forskning og Utvikling ved Nord universitet
2021-2024 med de endringer som fremkom i møtet.
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Saksframstilling
Rektor har bedt om at Strategi 2030 skal forankres og konkretiseres i form av fakultetsvise
delstrategier og handlingsplaner. Videre skal det utarbeides overordnede 3-årige
handlingsplaner for utdanning og forskning. Prorektor for forskning har ansvaret for å
utarbeiding og oppfølging av Handlingsplan for forskning og at denne forankres gjennom vedtak i
sentralt forskningsutvalg.
Handlingsplan for forskning skal i hovedsak fokusere på overordnede mål og tiltak som krever
koordinering på tvers av fakulteter og avdelinger. Eksempler på slike tiltak kan være:
tilrettelegging for tverrfakultær aktivitet innenfor strategiens tematiske satsinger,
internasjonaliseringstiltak, overordnede kvalitetssikringssystem, allokering av strategiske midler,
etc.
For å få best mulig forankring i Handlingsplan for Forskning og Utvikling (HP-FoU) 2021-2024 er
det igangsatt følgende prosess i 2021:
1. april: Åpne innspill til HP-FoU fra fakultetene
22. april: HP-FoU behandles i FU og sendes ut på innspillrunde
3. juni: Frist innspill til HP-FoU fra fakultetene
17. juni: HP-FoU behandles i FU etter innspillsrunde
14. oktober: Endelig godkjenning av HP-FoU i FU
28. oktober: HP-FoU legges frem for styret

Vedlegg:
Handlingsplan for Forsking og Utvikling 2021-2024 per 14.10.2021
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Handlingsplan for Forskning og Utvikling ved Nord universitet, 2021-2024
Handlingsplan for Forskning og Utvikling (HP-FoU) 2021-24 er Nords sentrale 3-årige handlingsplan og styringsverktøy for måloppnåelse innen FoU.
Formålet med planen er å prioritere og koordinere institusjonsovergripende tiltak som skal sikre realisering av målene i Strategi 2030. Målene som
prioriteres i HP-FoU er gruppert under fire tema: Tematiske satsninger, Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, Samhandling, Organisasjon.
HP-FoU er utviklet på grunnlag av innspill fra fakultetene, og forankres gjennom vedtak i sentralt Forskningsutvalg. Prorektor for forskning og utvikling har
ansvar for oppfølging, evaluering og revidering av handlingsplanen. Evaluering av måloppnåelse dokumenters årlig gjennom Statusrapport for forskning.

1. Nord skal realisere de tematiske satsningene i internasjonalt fremragende forskningsgrupper
Delmål
1.1. Nord skal styrke forskningen
innen de tematiske satsningene
gjennom strategiske tiltak i
forskningsgrupper

1.2. Nord skal øke tverrfakultær
aktivitet innen de tematiske
satsingene

1.4. Nord skal bruke de
strategiske midlene mer
treffsikkert for å nå målene i
Strategi 2030

Hovedaktiviteter og ansvar
a) FU skal kartlegge potensial for å utvikle de tematiske
satsingsområdene blant forskningsgrupper. Dette
inkluderer utvikling av meritteringskriterier og en
kortliste
b) FU skal utvikle plan for strategiske tiltak for de tematiske
satsninger
c) FU skal iverksette strategiske satsninger i
forskningsgrupper

Tidsrom
a) Høst 2021

Evaluering
a) Vurdering av prosjekter innen de
tematiske satsingene vi deltar i og
leder

b) Q1 2022

b) Forskningsaktiviteten i de
aktuelle forskningsgruppene
c) Antall tiltak før utgangen av
2023

a) AFU skal koordinere tiltak for etablering av tverrfakultær
forskning innen samfunnsvitenskapelig
nordområdeforskning, samisk/urfolksforskning,
blågrønn innovasjon og teknologi og digitalisering
b) Prorektor forskning skal stimulere til utvikling av
tverrfaglig FoU innenfor de tematiske satsingene og
utrede en forenkling av prosessen for iverksette
tverrfakultære satsinger
FU skal evaluere ordningen med de strategiske midlene og
foreslå nye retningslinjer for bruk

a) 2021-2023

a) Økt tverrfakultær aktivitet innen
tematiske satsinger

b) F.o.m. høst 2021

b) Antall konferanser/workshops
holdt samt vurdering av effekt og
resultat. Antall/score på
tverrfakultære søknader
Justering av retningslinjer for
strategiske midler fra 2022 og 2024

c) 2022/2023

2021, 2023
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2. Nord skal styrke forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid gjennom å:




styrke de eksisterende doktorgradsprogrammene og opprette nye.
systematisk og målrettet rekruttere og utvikle forskertalenter
Øke deltagelsen i internasjonale forskningsprosjekter og kunstnerisk utviklingsarbeid

Delmål
2.1. Nord skal sikre
reakkreditering av ph.d. i studier
av profesjonsvitenskap

Hovedaktiviteter og ansvar
Rektor, prorektor forskning, FLU/FSH, arbeidsgruppen og
AFU skal ferdigstille prosess med revidering av akkreditering

Tidsrom
Februar 2022

Evaluering
Ph.d. i studier av
profesjonsvitenskap reakkreditert

2.2. Nord skal igangsette prosess
med utvikling av et femte ph.d.program

SLG skal starte prosess med utviklingen av et femte
doktorgradsprogram

2023

Oppstart av prosess

2.3. Nord skal øke andelen
eksternfinansierte
forskningsprosjekter, spesielt inn
mot Horisont Europa og
Forskningsrådet

AFU skal, i samråd med fakultetene, videreutvikle den
sentrale søknadsstøttefunksjonen og koordinere tilbudet
om søknadsstøtte, systematisere erfaringsdeling og støtte
relevante partnere

Årlig

Antall, score og suksessrate på
forskningssøknader
Samlet ekstern finansiering per
UFF
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Delmål
2.4. Nord skal styrke kvaliteten i
forskerutdanningen

2.4. Sikre et velorganisert og
relevant støtteapparat for
utvikling av
forskningskompetanse

Hovedaktiviteter og ansvar
a) FU skal revidere forskriftene for ph.d. og dr.philos ved
Nord
b) AFU skal forbedre, koordinere og tilgjengeliggjøre det
ekstrakurrikulære kurstilbudet til ph.d.-studenter
c) Prorektor for Forskning skal tilrettelegge for å øke antall
eksternt finansierte ph.d.-stipendiater, inkludert MSCA,
nærings- og offentlig Ph.D.
d) Prorektor for Forskning skal via AFU skal igangsette et
interesseorgan for stipendiater for å øke grad av
medvirkning og samhandling, inkl. fokus på
stipendiaters trivsel og psykososiale miljø.
e) FU skal revidere kvalitetssikringssystemene tilknyttet
doktorgradene
HR og AFU skal utvikle en kursportefølje for kompetanse- og
karriereutvikling

Tidsrom
a) 2021-2022

Evaluering
a) Evaluering av implementering

b) 2022

b) Opprettelsen av portal for
generiske ph.d.-kurs.
c) Antall eksternt finansierte ph.d.
kandidater

c) 2021-2024
d) 2022

d) Igangsatt interesseorgan for
stipendiater

e) 2023

e) Ferdigstilt
kvalitetssikringssystem
Kvantitative og kvalitative
evalueringer av kursaktivitet

Igangsettes høsten
2021
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3. Nord skal styrke sin samhandling med samfunns- og næringsliv gjennom å:




delta i åpne demokratiske kunnskaps- og innovasjonsprosesser
bidra med vår kunnskap i samfunnsdebatten og arbeide for å øke tilliten til vitenskapelig metode og forskningsresultater
utvikle innovasjon, entreprenørskap og kommersialisering av forskningsresultater, sammen med andre samfunnsaktører

Delmål
3.1. Nord skal styrke sitt
formidlingsarbeid for å sikre at
forskningen i større grad
nyttiggjøres av samfunnet rundt

Hovedaktiviteter og ansvar
a) AFU skal i samarbeid med
kommunikasjonsavdelingen og Fakultetene, øke
synliggjøring av forskningen på nord.no
b) AFU skal i samarbeid med
kommunikasjonsavdelingen utarbeide en plan
for forskningsformidling

Tidsrom
a) 2022

Evaluering
a) Nye forskningsnettsider

b) 2022

b) Utvikling av formidlingsplan

3.2. Nord skal ha mer og bedre
eksternfinansierte samarbeid
med regionale samfunns- og
næringslivsaktører

a) AFU skal iverksette arbeidet med å forenkle og
kvalitetssikre samarbeidsavtaler med eksterne
aktører
b) AFU skal i samarbeid med fakultetene sikre
tydelige koblinger til relevante lokale og
regionale satsinger, innovasjonsprosjekter,
nettverk og klynger
c) AFU skal gjennom en ledende posisjon i EUnettverk Nordland utvikle tjenester til
samfunns- og næringslivet på bl.a.
søknadsskriving og spissede workshops
a) Nord Innovasjon skal utvikle mer relevante
støtteordninger til forskere som vil utvikle
forretningsideer gjennom produkt-, tjeneste- og
prosessinnovasjon.
b) FU skal utrede hvordan vi som institusjon skal
synliggjøre og verdsette innovasjonsarbeid og

a) Etablere
arbeidsgruppe før
utgangen av 2021

a) Antall inngåtte samarbeidsavtaler,
kvalitativ brukeropplevelse av avtaler
b) Deltagelse i bl.a. De Grønne Øyene,
Innovacare, Bodø2024, Trøndelag
som Europeisk Matregion, Freyretableringen på Helgeland, Ny By Ny
Flyplass, mm.
c) opprettelse og drift av EU-nettverk
Nordland ledet fra Nord Universitet

3.3. Nord skal øke sin
innovasjonsaktivitet internt og
tilrettelegge for forskningsbasert
innovasjon i samarbeid med
samfunns- og næringslivsaktører

b) Løpende
c) Innen vår 2022

a) Q1 2022

a) Antall DOFI, patenter, lisenser og
bedriftsetableringer

b) 2022

b) Arbeidsgruppes rapport
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3.4. Nord skal bidra til at
forskere, studenter, samfunnsog næringslivsaktører får tilgang
til relevant teknologi og digitalt
utstyr

bidrag til regional verdiskaping i forskning- og
kunstnerisk utviklingsarbeid
c) AFU skal utrede muligheten for bruk av
innovasjonslaber, piloter eller testbeds
tilknyttet de tematiske satsingsområdene som
en modell for innovasjonssamarbeid sammen
med samfunns- og næringsliv
Representanter fra Nord, NFK, og næringslivet skal
utrede og etablere et fysisk laboratorium med
tilgang til teknologi, kompetanse og utstyr relevant
for fagområder, næringsliv og offentlig sektor

c) 2023

c) Rapport, mulig etablering, antall
laber/workshops holdt.

Mo i Rana i 2022

Utredningsrapport, bruksstatistikk,
ressursbruk, investeringer,
samarbeidspartnere
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4. Nord som organisasjon skal styrkes gjennom å:






sørge for bærekraftig ressursutnyttelse som skaper handlingsrom for strategisk satsing og fornyelse
øke internasjonalisering gjennom utveksling av studenter og ansatte
ha attraktive og levende studiesteder med internasjonalt orienterte, inkluderende og mangfoldig arbeids- og læringsmiljø
utvikle en digital infrastruktur som hever kvaliteten i forskning, utdanning og administrative tjenester
ha et godt system for kontinuerlig kvalitetsarbeid

Delmål

Hovedaktiviteter og ansvar

Tidsrom

Evaluering

4.1. Nord skal videreutvikle et
relevant, tilgjengelig og
velkoordinert støtteapparat for
forskning og kunstnerisk
utviklingsarbeid

a) FU skal tydeliggjøre ansvarsfordelingen mellom det
sentrale støtteapparatet og fakultetene.
b) AFU og IT skal i dialog med brukerne utvikle tilbudet om
forskningsnær IT-støtte
c) FU skal ferdigstille retningslinjene for merittering av
kunstnerisk utviklingsarbeid og evaluere behovet for
støttesystemer sentralt.
d) Nord skal signere og implementere DORA-erklæringen
a) HR og AFU skal etablere et styrket, koordinert og
oppdatert kvalitetssystem for etikk og personvern som
avklarer rutiner, ansvarsområder og oppgaver
b) Videreføre og videreutvikle generelle tiltak og verktøy for
kvalitetssikring, som f.eks. Kvalitet i Nord

a) 2023

c) 2022

a) evaluering av støtteapparat i
2023
b) Evaluering av kursaktivitet,
søknads- og IT-støtte.
c) Etablere meritteringsordning

d) 2021-22
a) 2022

d) Gjennomført signering og
implementering
Evaluering av kvalitetssystemet

a) AFU og biblioteket skal utarbeide og formidle en egen
policy for åpen forskning inkludert støttetjenester
b) AFU, IT og Biblioteket skal tilrettelegge for åpen arkivering
av forskningsdata gjennom god digital infrastruktur (Nord
Open Research Data)
c) Biblioteket skal forbedre infrastruktur for digital
forskningsformidling gjennom bl.a. implementering av
Nasjonalt vitenarkiv.

a) 2021

4.2. Nord skal satse for å utvikle
mer robuste
kvalitetssikringssystemer

4.3. Nord skal øke andelen
forskning som er åpen og
tilgjengelig

b) 2022

b) Kontinuerlig

b) 2022
c) Når Nasjonalt
vitenarkiv er klart for
utrulling

a) Andel åpent publiserte
resultater av total vitenskapelig
publisering (årlig måling)
b) Bruk av OA-fondet
c) Statistikk for dataarkivet
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4.4. Nord skal sikre akademisk
frihet, medbestemmelse og
institusjonell autonomi

Signering og implementering av Magna Charta Universitatum

2021-22

Implementering gjennom bl.a.
workshops, signering av rektor
sommer 2022
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

16/05170-17
Berit Eliassen
Johanne Hansen Kobberstad
Møtedato
14.10.2021

Budsjett Open access-fond 2022
Forslag til vedtak:

Forskningsutvalget tilrår at rektor setter av 3 000 000 kroner til dekning av avgifter for åpen
(open access-) publisering i 2022, i henhold til Open access-fondets retningslinjer. Refusjon via
Forskningsrådets ordning STIM-OA benyttes til utbetalinger utover 3 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 2022.

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 tilgjengelig. 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 2021
Tabell 1 viser utbetalinger over OA-fondet 01.01 – 30.09.21, samt status per 30.09.21. Tabell 2
oppsummerer utviklinga i antall vitenskapelige publikasjoner som har mottatt støtte fra fondet.
Tabell 1: Budsjettmidler til åpen publiseringsstøtte 2021, status 30.09.21
A
Budsjett publiseringsstøtte 2021
B
Ekstraordinær tildeling 20211; inntil
C
Utbetalt per 30.09.21
D = A+B-C
Sum tilgjengelige midler før refusjon NFR/STIM-OA
E
Stipulert refusjon (80 % av maksbeløp) fra NFR/STIM-OA
F = D+E
Antatt tilgjengelige midler etter refusjon STIM-OA

1 950 000
2 050 000
1 952 710
2 047 290
578 000
2 625 290

Tabell 2: Antall vitenskapelige publikasjoner helt eller delvis dekket over OA-fondet 2014-30.09.21
Årstall

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Fondsavsetning
150 000
300 000
300 000
805 916
927 377
1 143 634
2 133 429
1 952 710
Sum

OA-publikasjoner dekket av fondet
Kapitler i
Artikler
Bøker
antologier
7
6
12
11
40
2
2
40
6
1
78
8
5
74
4
5
266
20
13

Merknad

Status per 30.09.21

Ifølge Retningslinjer for støtte til åpen publisering av vitenskapelige tidsskriftartikler (sak 4/20, arkivref.
16/05170-13 og rektorvedtak, arkivref. 16/05170-14), var det f.o.m. 01.01.2020 ikke mulig å søke
forhåndstilsagn for artikler. Bakgrunnen for endringa at noen forskere ikke fikk antatt publikasjonene
for publisering, mens andre måtte søke på nytt fordi publiseringskanal ble endret underveis eller fordi
forhåndstilsagnet utløp innen artikkelen ble publisert. Endringa bidro dermed til forenkling for
forskerne.

1

Ref. muntlig avklaring fra prorektor forskning og utvikling 19.04.21: Inntil 4 mill. kan benyttes til APC/BPC i 2021
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Iht. OA-fondets retningslinjer kan forskere søke om forhåndstilsagn for åpen publisering av
vitenskapelige monografier og artikler/ kapitler i antologier2. Bokpublisering er som regel både mer
tidkrevende og kostnadskrevende enn publisering av artikler, og forhåndstilsagn skaper forutsigbarhet
for finansiering av utgivelsen.
Resterende betalingsforpliktelser 2021, per 30.09.21
Per 30.09.21 har biblioteket (foruten allerede utbetalt publiseringsstøtte) innvilget støtte til 25
søknader om dekking av OA-publiseringsavgift (betalingsforpliktelsen utløses når artikkel, bok og/eller
antologikapittel publiseres):
 APC (avgift artikkelpublisering): 7 tidsskriftsartikler, som alle er antatt for publisering per 30.09
– forventes utbetalt i 2021 og utgjør med forbehold om valutakurser 122 250 kroner3
 BPC (avgift bokpublisering): 18 bøker, hvorav 11 er planlagt publisert i 2021 (jf. opplysninger
fra forskerne). BPC for de 11 utgjør 834 000 kroner (med forbehold om valutakurser)
Med forbehold om valutakurser utgjør totalsum for de 25 innvilgede søknadene 1 277 250 kroner,
hvorav 321 000 kroner er forhåndstilsagn for bøker med planlagt publisering i 2022 (jf. Tabell 7).
Det er usikkert hvor stort omfanget av utbetalinger over fondet blir regnskapsåret 2021:
 Det er usikkert om alle de 11 boktilsagnene innvilget per 30.09.21 kommer til utbetaling i 2021
 Et ukjent antall artikler vil komme til utbetaling i tillegg til de 7 som er kjent
 Det er stor variasjon i størrelsen på artikkelavgifter mellom tidsskrifter (hittil i 2021 fra 4200 kr
til 58 000 kr), og varierende valutakurser har også betydning
 I 2021 vil artikler publisert via overgangsavtaler («Unit-avtalene») etter at nasjonal kvote i
avtalen er fylt, bli belastet fondet
Når det likevel skal gis en prognose for forbruket i 2021, er det tatt utgangspunkt i kunnskap om antall
bøker med forhåndstilsagn som er planlagt publisert i 2021, samt anslag for resterende utgifter til
dekning av artikkelavgifter (APC) basert på forbruk 30.09 (lineær framskriving).
Tabell 3: Prognose resultat 2021 - basert på forbruk per 30.09.21
A
Budsjett åpen publiseringsstøtte 2021
B
Ekstraordinær tildeling 2021, inntil
C
Stipulert STIM-OA-refusjon 2021 (beregning: 80 % av maks.-beløp)
D = A+B+C
Antatt tilgjengelige midler til åpen publiseringsstøtte 2021
E
Forbruk per 30.09.21 (herav utgjør APC ca. 1 510 000 kr)
F
Stipulert forbruk 01.10.21-31.12.21*
G = E+F
Prognose, total støtte til åpen publisering 2021
H = D-G
Resultat
*Resterende utgifter 2021 (detaljer):
BPC – Boktilsagn som forventes utbetalt 2021 (11 stk)
APC – Artikkelstøtte (lineær fremskriving okt-des)
APC – Artikkelstøtte overgangsavtaler (etter fylt årskvote)
Totalt forventet utbetalt 01.10 – 31.12

1 950 000
2 050 000
578 000
4 578 000
1 952 710
1 724 000
3 098 710
1 479 290

834 000
503 000
387 000
1 724 000

Støtte til publisering med åpen tilgang overstiger budsjettet for 2021 (ref. Tabell 1).
Universitetsbiblioteket har derfor bedt om, og fått til disposisjon, ekstra midler knyttet til merforbruk,
med henvisning til rektorvedtak (jf. omtale over).
Overgangsavtaler (nasjonale konsortieavtaler) – status per 30.09.21: 71 artikler publisert med åpen
tilgang
2 Tilsagnets
3

varighet er to år, iht. punkt 12 i fondets retningslinjer for bøker.

Artikler der fakturering og/eller utbetaling ennå ikke er fullført.
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Universitetsbiblioteket deltar i flere nasjonale konsortieavtaler (overgangsavtaler for tidsskrift)
framforhandlet av Unit (Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning). Det
ble i 2019 og 2020 inngått 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 overgangen til publisering med åpen
tilgang, og avtalenes innhold varierer noe etter fremforhandlet resultat. Fram til nå har
hovedprinsippet vært at lesetilgangen sikres og publiseringsavgifta (APC) dekkes, ev. rabatteres,
innenfor avtalen. Det forventes endrede betingelser når avtalene skal reforhandles.
I 2020 kom Universitets- og høgskolerådet (UHR) med ei støtteerklæring til en felles strategi for
forhandlinger om åpen tilgang til vitenskapelige artikler, der de reviderte prinsippene som skulle gjelde
for forhandlinger f.o.m. 2021. UHRs erklæring er førende for årets forhandlinger, der det skal
forhandles nye avtaler med de store forlagene Elsevier og Wiley. Erklæringa stadfester bl.a. at avtalene
ikke skal omfatte årskvoter, åpne tidsskrift skal inkluderes, og publikasjoner i abonnementsbaserte
tidsskrift skal gjøres åpent tilgjengelig i vitenarkiv uten embargo. I dag praktiserer forlagene embargo
for tilgjengeliggjøring i åpne vitenarkiv av artikler i abonnementsbaserte tidsskrift, få av avtalene
inkluderer åpne tidsskrift, mens majoriteten av avtalene dekker APC innenfor nasjonale årskvoter for
publisering, og bare to av publiser-og-les-avtalene har ubegrenset publisering (Sage og CUP).
Tabell 4: Oversikt over konsortieavtaler med startdato, avtalekategori, type OA og publiseringsomfang
Forlag

Startdato

Avtalekategori

Type OA

Publiseringsomfang

Wiley
Elsevier
Taylor & Francis
Springer
CUP
Sage

01.05.2019
01.01.2019
01.01.2020
01.01.2020
01.01.2020
01.01.2020

Gull og hybrid
Gull og hybrid
Hybrid
Hybrid
Gull og hybrid
Hybrid + rabattavtale gull

Årskvote
Årskvote
Årskvote
Årskvote
Ubegrenset
Ubegrenset

Emerald
Frontiers

01.01.2019
01.01.2020

Les-og-publiser
Les-og-publiser
Les-og-publiser
Les-og-publiser
Les-og-publiser
Les-og-publiser
og rabatt
Rabatt
Rabatt

Rabattavtale hybrid*
Rabattavtale gull

Ubegrenset
Ubegrenset

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

Avtalene med Taylor & Francis og Springer gjelder kun for hybridtidsskrift (frikjøp av enkeltartikler i
abonnementsbaserte tidsskrift). 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 2021 har prorektor
avgjort at kontoen til Taylor & Francis og Springer holdes åpen også etter at den nasjonale årskvoten
til forlagene ble fylt, noe som skjedde/skjer hhv. 19. august og (ifølge Unit) anslagsvis i midten av
oktober. Kostnadene dekkes over OA-fondet. Unit anslo i april at årskvoten i avtalen med Wiley antas
å bli fylt i slutten av november, men erfaringsmessig endres slike anslag over tid, og dette er derfor
usikkert idet denne saken fremstilles. I likhet med i fjor forventes ikke kvoten i avtalen med Elsevier å
bli nådd før årets slutt. Rene rabattavtaler for APC er inngått med Emerald og Frontiers – begge med
10 prosent rabatt.
Hittil i år (per 30.09.2021) har Nords forskere publisert ca. 440 vitenskapelige artikler. 71 av disse er
åpent tilgjengelige via universitetsbibliotekets konsortieavtaler (om lag 16 prosent av totalvolum).
Oversikten i Tabell 5 viser at majoriteten av artiklene (57) er publisert i hybridtidsskrift, dvs. frikjøp av
artikler i abonnementsbaserte tidsskrift.
Tabell 5: Antall vitenskapelige artikler publisert åpent tilgjengelig via universitetsbibliotekets publiser-og-lesavtaler hittil i 2021 (per 30.09.21)
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Forlag
Elsevier
Wiley
Springer
Taylor & Francis
CUP
Sage
Sum

Hybrid OA
31
8
3
12
0
3
57

Gull-OA
4
10
*
*
0
*
14

* 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 form av at de velger å publisere i gulltidsskrift4. 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 økt publisering i gulltidsskrift.

Refusjon av midler fra STIM-OA
Via Forskningsrådets ordning STIM-OA får universitetet etter søknad refundert inntil 50 prosent av
APC-er betalt til rene OA-tidsskrift. Avgifter til publisering av OA-bøker/kapitler i OA-bøker er ikke
omfattet av refusjonsordninga. STIM-OA er tidsbegrenset til 2022, når institusjonene kan søke om
refusjon for APC-utgifter t.o.m. 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
(APC og BPC). 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
2022

2014

BRUTTO STØTTE
Endring fra året før
Kroner Kroner
Prosent Artikler
85 735
7

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

2 133 429

989 795

87 %

78

8

5

338 000

30 %

2021 per 30.09

1 952 710

- 180 720

- 8.5 %

74

4

5

578 000

27 %

2021 stipulert

3 098 710

965 267

45 %

2022 stipulert

3 000 000

0%

580 000

19 %

2022 inkl. STIMOA

3 580 000

14 %

ÅR

VOLUM
Kapitler i
antologier Bøker

STIM-OA
% av brutto
Kroner
forrige år

En mer inngående analyse av avtalenes effekt vil ev. kunne utføres i etterkant av fristen for årlig NVI-rapportering, og må
gjentas årlig over tid for å kunne konkludere.
4
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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 hhv. 2020 og 2021. 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
2020 refundert 47 prosent av artikkelavgiftene betalt til rene OA-tidsskrift. Dette innebar mindre
avkorting enn i 2019 (for regnskapsåret 2018). I skrivende stund er omfanget av refusjon for
regnskapsåret 2020 (innvilges og utbetales høsten 2021) uklart.

Forslag til budsjett for støtte til publisering med åpen tilgang 2022
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 kostnad5, og samtidig er det vanskelig å beregne når utgivelsene
(og dermed utbetaling av støtte) skjer.
OA-publisering vil trolig fortsette å øke i omfang, både som følge av generell økning i
publiseringsomfanget, universitetets open access-policy, nasjonale retningslinjer om åpen tilgang,
effekt av konsortieavtalene, samt internasjonale initiativ som Plan S. I henhold til Plan S-veilederen fra
2019 skal planen gjelde prosjektutlysninger f.o.m. 2021 hos Koalisjon S-deltakere (koalisjonen bak Plan
S, som bl.a. inkluderer Norges forskningsråd). Formålet med planen er å sikre full og umiddelbar åpen
tilgang til alle vitenskapelige artikler finansiert av koalisjonen.
Koalisjon S kom i september 2021 med ei erklæring om open access (OA)-bøker. Denne omfatter et
sett med anbefalinger for vitenskapelige bøker, og spesifiserer at
 koalisjon S-finansierte bøker bør gjøres OA/åpent tilgjengelig ved publisering
 forfattere og/eller institusjonene deres bør beholde tilstrekkelig opphavsrett til å sikre
gjenbruk
 bøker bør utstyres med en Creative Commons (CC)-lisens
 embargoperioder/sperrefrister for tilgjengeliggjøring av bøkene bør ikke overstige 12
måneder
Koalisjon S vil i samarbeid med OA-bok-miljøet utarbeide en lignende veileder for implementering som
den som gjelder for tidsskriftartikler. Når dette er på plass, vil Forskningsrådet innføre krav til
vitenskapelige bøker i tråd med anbefalingene fra koalisjonen.
Forskningsrådets avsetning til STIM-OA i 2022 er ukjent. Her antas den å være tilsvarende 2021-nivå.
OA-fondet dekker som nevnt BPC for bøker og antologier, og disse utgiftene kvalifiserer ikke til 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 2022 gir rom for å innvilge støtte til nye bokutgivelser.
Budsjett for artikkelavgifter tar utgangspunkt i prognose for forbruk 2021, med økning på 10 prosent.
Tabell 7: Prognosegrunnlag for budsjettforslag 2022
Utgifter/refusjon
BPC - Innvilgede boktilsagn, planlagt publisert & betalt i 2022 (jf. omtale over)
BPC - Nye boktilsagn 2022, som antas å komme til utbetaling i budsjettåret
APC - Støtte til artikler 2022 (10 % økning fra 2021)*
STIM-OA-refusjon 2022 (samme nivå som 2021)
Støtte til åpen/OA publisering 2022
5 Erfaringsmessige

Beløp
321 000
1 000 000
2 212 600
-580 000
2 953 600

koster mange OA-bøker mer enn 100 000 kr. OA-fondet dekker iht. retningslinjene inntil 100 000 kr. per
bok inkl. mva., samt 50 prosent av overskytende kostnader.
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*Ref. Tabell 3 – resultatprognose 2021

Det foreslås å sette av 3 millioner kroner6 i 2022 til utbetaling av publiseringsstøtte i henhold til
retningslinjene for OA-fondet. Refusjon via STIM-OA (stipulert til 580 000 kroner) nyttes til utbetalinger
utover 3 millioner kroner. Ytterligere behov for utbetalinger (overforbruk) foretas med utgangspunkt
i rektorvedtak 2016 (arkivref. 16/00405-9).

Økninga fra 2021, da budsjettet for OA-fondet utgjorde 1,95 mill. kroner (ref. 16/05170-16) er knyttet til økende
publiseringsomfang og økt bruk av OA-fondet ved universitetet.
6
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ENDRING AV RETNINGSLINJER FOR OA-FONDET
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget tilrår at rektor vedtar de foreslåtte endringene i retningslinjene for Nord
universitets open access-fond.
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Sammendrag
Endringene innebærer at også artikler i vitenskapelige tidsskrift som på søknadstidspunktet
er på nivå X, men som på innsendingstidspunktet var på nivå 1, kan få støtte fra OA-fondet.
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 tilgjengelig. I
rektorvedtak 29.11.2016 (arkivref. 16/00406-9) ble det etter tilråding fra FU besluttet at OAfondet skal tilføres midler i budsjettåret dersom det foreligger behov for ytterligere
utbetalinger. Rektorvedtaket åpnet for overforbruk av OA-fondet fra og med budsjettåret
2018.
Drøfting
Det nasjonale publiseringsutvalget (NPU) har med virkning fra 01.09.2021 innført et nytt nivå
(nivå X) i den norske publiseringsindikatoren (NPI). Nivå X benyttes for publiseringskanaler
(tidsskrift, serier og forlag) hvor publiseringsutvalget er usikker om kanalen skal godkjennes
til nivå 1, eller avvises. Forskersamfunnet oppfordres til å dele sine erfaringer med nivå Xkanalene, og kommentarene gjøres offentlig tilgjengelig i NSDs kanalregister. Forskere kan
også foreslå publiseringskanaler som burde settes på nivå X; den endelige beslutningen tas
av NPU i samarbeid med de respektive fagorganene.
Kriteriene som avgjør om en publiseringskanal kan godkjennes og tas inn i NPI, er fra 2004 og
tar ikke høyde for de store endringene som vitenskapelig publisering har gjennomgått de
siste årene. Dette gjelder bl.a. kravet om åpen publisering (open access), gjennom nasjonale
retningslinjer og det europeiske open access-initiativet Plan S, som medfører at det i større
grad betales for publisering enn for lesetilgang til vitenskapelige tidsskrift. For forlag som tar
betalt for åpen publisering, betyr flere publikasjoner økte inntekter, noe som kan gå på
bekostning av kvaliteten. Forlaget MDPI, som i 2021 utgir ca. 40 000 spesialutgaver («special
issues»)1, står sentralt i diskusjonen om forskningskvalitet. Selv om en publiseringskanal
oppfyller de offisielle kravene for godkjenning til nivå 1, kan det oppstå tvil om redaksjonell
praksis faktisk samstemmer med rutinebeskrivelsene. NPU har mottatt flere
bekymringsmeldinger fra forskere på kvaliteten av den redaksjonelle prosessen for noen
kanaler, bl.a. mht. fagfellevurdering og manglende kommunikasjon mellom forfattere og
redaksjon.
Publiseringskanaler skal være på nivå X kortest mulig tid, og NPU skal vurdere nivå X-kanaler
på hvert av sine tre årlige møter (januar, juni og oktober). Hvis et tidsskrift som er godkjent
på nivå 1, men som flyttes til nivå X, ikke lenger anerkjennes som vitenskapelig (settes på
nivå 0), så gjelder dette vedtaket først for publisering i det påfølgende året. Dersom det
avgjøres at et nivå X-tidsskrift får beholde sitt opprinnelige nivå, så settes det tilbake på
dette nivået straks vedtaket er gjort. Nye tidsskrift som er foreslått til nivå 1, men som

1

https://khrono.no/profittjegere-vanner-ut-norsk-forskning/581783
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plasseres på nivå X fordi NPU er i tvil om godkjenning, gir uttelling for innmeldingsåret
dersom disse tidsskriftene behandles og godkjennes til nivå 1 senest på NPUs januarmøte.
I første omgang er 13 tidsskrift plassert på nivå X. Disse inkluderer 8 tidsskrift som tidligere
var godkjent på nivå 1, hvorav fem tidsskrift fra forlaget MDPI (f.eks. «Sustainability»). I
tillegg inkluderer nivå X fem tidsskrift som er meldt inn som nye vitenskapelige
publiseringskanaler, men hvor NPU er i tvil om godkjenning, f.eks. fordi tidsskrift er oppført
på Cabells liste over røvertidsskrift («predatory reports»). Forskere ved Nord universitet har
bare publisert i 2 av disse 13 tidsskriftene i løpet av de siste 5 årene (til sammen 15 artikler).
Selv om nivå X gjelder både tidsskrift og forlag, har fokuset hittil vært på tidsskrift. Dessuten
har NPU gitt tydelig tilbakemelding om at hvert tidsskrift skal behandles individuelt,
uavhengig av utgiver. Det er derfor ikke behov for å endre retningslinjene for OA-bøker på
nåværende tidspunkt, mens retningslinjene for åpen publisering av vitenskapelige
tidsskriftartikler foreslås tilpasset innføringa av nivå X.
Ifølge retningslinjene for OA-fondet, skal forskere søke om støtte straks en artikkel er antatt
for publisering, og publiseringsavgiften dekkes for artikler i tidsskrift som er godkjent på nivå
1 eller 2. Når en forsker sender inn en vitenskapelig artikkel til et nivå 1-tidsskrift, gir
artikkelen sannsynligvis NVI-uttelling, selv om tidsskriftet settes på nivå X mens artikkelen er
under fagfellevurdering. Bare i unntakstilfeller, med usedvanlig lang fagfellevurdering, kan et
nivå X-vedtak medføre at allerede innsendte artikler ikke blir poenggivende. For å gi bedre
forutsigbarhet for forskerne, synes det hensiktsmessig å innvilge publiseringsstøtte for
artikler i tidsskrift som ved søknadstidspunkt er på nivå X, dersom tidsskriftet var på nivå 1
ved innsendingstidspunkt.
Vurdering
Etter en samlet vurdering anbefales det å justere punkt 5 i retningslinjene for åpen
publisering av vitenskapelige tidsskriftartikler. For å være i tråd med innføringsdatoen for
nivå X, foreslås endringene å ha tilbakevirkende kraft f.o.m. 01.09.2021.
Nåværende ordlyd i punkt 5 er:
Tidsskriftet må være registrert i Directory of Open Access Journals (DOAJ) og godkjent på nivå
1 eller 2 i Database for statistikk om høgre utdanning (/DBH) hos Norsk senter for
forskningsdata (NSD).
Forslag til ny ordlyd i punkt 5, endring markert med […]:
Tidsskriftet må være registrert i Directory of Open Access Journals (DOAJ) og godkjent på nivå
1 eller 2 i Database for statistikk om høyere utdanning (DBH) hos Norsk senter for
forskningsdata (NSD). [Også tidsskrift som på søknadstidspunktet er på nivå X, men som på
innsendingstidspunktet var på nivå 1, kvalifiserer for støtte. ]
Vedlegg
Reviderte retningslinjer for støtte til åpen publisering av vitenskapelige tidsskriftartikler
Revised guidelines for funding of Open Access publication of scientific articles
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Tittel:
Forvaltes av:
Virkningsdato:
Arkivreferanse:
Fastsatt av:

Retningslinjer for støtte til åpen publisering av vitenskapelige
tidsskriftartikler
Universitetsbiblioteket
01.09.2021
FU-sak x/21, arkivref: 16/05170-18
Rektor

1) Det er kun korresponderende forfatter/corresponding author som kan søke om støtte.
Korresponderende forfatter er den som er ansvarlig for å sende inn manuskriptet, og
vedkommende er også kontaktperson overfor tidsskriftet gjennom publiseringsprosessen.
Korresponderende forfatter må ha tilknytning til Nord universitet og kreditere Nord universitet i
publikasjonen.
2) Hvis korresponderende forfatter for en tidsskriftsartikkel krediterer flere institusjoner, kan
han/hun bare søke en av institusjonenes open access-fond om støtte.
3) Nord-forskere anmodes om å inkludere støtte til å dekke publiseringsavgift (APC – Article
Processing Charges) i sine søknader om ekstern finansiering. Artikler som er resultat av ekstern
finansiering med avsatte midler til å dekke forfatterbetaling, skal ikke støttes gjennom OA-fondet.
4) Støtte gis kun for rene open access-tidsskrifter (disse gir fri tilgang til alle artikler), ikke for
abonnementsbaserte hybride tidsskrifter som gir mulighet til frikjøp av enkeltartikler (hybrid
open access).
5) Tidsskriftet må være registrert i Directory of Open Access Journals (DOAJ) og godkjent på nivå 1
eller 2 i Database for statistikk om høyere utdanning (DBH) hos Norsk senter for forskningsdata
(NSD). Også tidsskrift som på søknadstidspunktet er på nivå X, men som på
innsendingstidspunktet var på nivå 1, kvalifiserer for støtte.
6) Artikkelen må være fagfellevurdert.
7) Det gis kun støtte til dekning av publiseringsavgift til artikler som er akseptert for publisering. Det
gis ikke støtte til artikler som er sendt inn, men ikke akseptert. Søknader om støtte må sendes
innen 4 uker etter publiseringstidspunkt.
8) Støtte gis ikke for tilleggsavgifter (fargetrykk, språkvask, ekstra illustrasjoner/sider etc.).
9) Hvis artikkelen blir akseptert for publisering, sendes søknad; bruk eget skjema for å søke om støtte
til dekning av publiseringsavgift.
10) Universitetsbiblioteket avgjør søknadene løpende så lenge det er midler.
11) Det er et krav at våre betalingsrutiner følges.
12) Forfatter/søker må påse at artikkelen registreres i CRIStin, og at fullteksten lastes opp i CRIStin for
overføring til universitetets institusjonsarkiv, Nord Open Research Archive. Opplasting skal skje
senest på publiseringstidspunktet.
13) Dersom støtte avslås fordi fondets midler er oppbrukt, kan det ikke søkes om dekning av utgifter
for den samme artikkelen i et senere år der fondet ev. har fått nye midler.
14) Universitetsbibliotekets avgjørelser er endelige og kan ikke påklages.

1
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15) Universitetsbiblioteket kan i velbegrunnede enkelttilfeller innvilge støtte selv om ikke alle krav er
oppfylt.
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Guidelines for funding of Open Access publication of scientific
articles
University Library
01.09.2021
FU-sak x/21, arkivref: 16/05170-18
Rector

1) Only corresponding authors may apply for funding. The corresponding author is the person
responsible for submitting the manuscript, and is also the contact person towards the journal
throughout the publication process. The applicant must be affiliated with Nord University and
credit Nord University in the publication.
2) If the corresponding author of a journal article credits more than one institution, he/she may only
apply to the Open Access fund at one of these institutions for funding.
3) In their applications for external funding, Nord researchers are requested to apply to have
expenses for article processing charges (APCs) covered. Articles resulting from external funding
including dedicated funds to cover APCs, may not be granted financial support through the Open
Access fund.
4) Funding is granted to pure gold Open Access journals only (these provide Open Access to all their
articles), not to hybrid journals where the author can pay a fee to an otherwise subscription-based
journal to make an individual article Open Access (hybrid Open Access).
5) The journal must be registered in the Directory of Open Journals (DOAJ) and ranked on level 1 or
2 in NSD’s Database for Higher Education. Also journals that are ranked on level X at the time of
application, but which were approved on level 1 at the time of submission, qualify for financial
support.
6) The article has to be peer reviewed.
7) Funding is only granted to cover APCs for articles accepted for publication. Funding is not given to
articles that are submitted, but not accepted. Applications for funding must be submitted within
4 weeks of the publication date.
8) Funding is not granted for additional costs (colour print, copy editing, additional
illustrations/pages etc.).
9) If the article is accepted for publication, send the application form.
10) The University Library makes decisions on applications on a regular basis as long as funds are
available.
11) The payment of the APC must be made in accordance with our payment routines.
12) The author/applicant must make sure that the article is registered in CRIStin, and that the full-text
document of the article is uploaded to CRIStin for transfer to the University’s institutional archive,
Nord Open Research Archive. The upload must take place no later than the publication date.
13) If the application is rejected because the fund is empty, the applicant may not apply for funding
for the same article at a later year when the fund may have received new funding.
14) The University Library’s decisions are final with no opportunity for appeal.
1
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15) In well founded exceptional cases, the University Library may grant funding even though not all
requirements have been met.
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RULLERENDE EVALUERING AV DOKTORGRADSPROGRAMMENE VED NORD
UNIVERSITET 2020-21
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget tilrår rektor å godkjenne Evalueringsrapport om ph.d. i bedriftsøkonomi
og videre plan for evaluering av doktorgradsprogrammer ved Nord universitet.
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Sammendrag
Handelshøgskolen (HHN) ved Nord universitet gjennomførte for 2020 egenevaluering av sitt
doktorgradsprogram i bedriftsøkonomi. Evalueringen har som formål å hjelpe fakultetene
med å tilse at ph.d.-programmene overholder studietilsyns- og studiekvalitetsforskriften,
med spesielt fokus på akkrediteringen som programmene bygger på. Evalueringskomiteen
konkluderer med at programmet i bedriftsøkonomi tilfredsstiller alle deler av nevnte
forskrifter. Den eksterne sakkyndige komité gir i rapporten anbefalinger for videre strategisk
utvikling for programmet.
For 2021 skal doktorgradsprogrammet i sosiologi ved FSV evalueres. For 2022 skal
programmet i (akvatisk) biovitenskap evalueres. Sistnevnte program skal også etter planen
re-akkrediteres i 2021-22.

Saksframstilling
I tillegg til konklusjonen om at ph.d.-programmet følger de gjeldende forskrifter for
akkreditering av doktorgradsprogrammer, foreslår den sakkyndige komitéen at HHN lager
strategier for:
1) Å sikre vekst i kandidatproduksjonen […].
2) Å legge til rette for at kandidatene sikres tilhørighet i relevante fag- og
forskningsfellesskap […]
3) Å legge til rette for at kandidatene kan få ta del i fagsosiale nettverk […]
HHN tar til etterretning at evalueringskomiteen har konkludert med at ph.d. programmet i
bedriftsøkonomi tilfredsstiller alle delene av Studietilsynsforskriften og Studiekvalitetsforskriften.
HHN setter stor pris på de tre anbefalingene som presenteres av den eksterne komiteen og ønsker å
gi en kort kommentar til hver av dem.
1) HHN er enig i at antall uteksaminert kandidater burde vært høyere og det iverksettes ulike
tiltak for å forbedre dette. En side ved dette er å gjennomstrømmingen av kandidater. Nylige
tiltak for å øke gjennomstrømmingen er for eksempel innføring av en mer strukturert
opplæringsdel, obligatorisk involvering i aktive forskningsgrupper, oppstartseminar og økt
veilederkompetanse. Fordi det tar flere år å utdanne kandidatene har vi enda ikke sett
effektene av dette. En annen side er rekruttering av flere og bedre kandidater. Etter at
egenevalueringen ble avsluttet er det tatt opp flere kandidater på studiet og antallet er nå
50. Vi ser videre et potensiale i ordningen med offentlig/nærings ph.d. som vi ønsker å
utnytte bedre. Tatt dette i betraktning ser HHN gode muligheter til å uteksaminere et høyere
antall kandidater de nærmeste årene. Vi viser til årlig kvalitetsrapport for detaljer om
kvalitetsforbedrende tiltak.
2) Lokalisering av stipendiater på ulike studiesteder er en viktig utfordring med en distribuert
struktur. HHN er lokalisert på fire studiesteder og har forskningsaktivitet på alle. I
Kvalitetsforum for de studieprogramansvarlige for doktorgradsutdanningene ved Nord er det
diskusjoner om hvor stort et fagmiljø må være for å sikre en god ramme for ph.d.
kandidatenes forskningsarbeid. Ved HHN har det i løpet av høsten 2020 vært diskusjoner om
hvilke deler av det bedriftsøkonomiske fagområdet som de ulike studiestedene har en
tilfredsstillende forskningsaktivitet til å ta opp kandidater. Denne prosessen har bygget på
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innspill fra studiestedene og har vært diskutert i Forskningsutvalget HHN (FU-HHN). Målet er
at det bygges opp en enda sterkere forskningsaktivitet som kan støtte ph.d. kandidater rundt
avgrensede temaer på studiestedene Mo, Steinkjer og Stjørdal. En positiv effekt av denne
saken er at studiestedene reflekterer over hvordan de vil utvikle seg fremover. Denne
diskusjonen tas videre når HHN skal utvikle sin delstrategi og handlingsplan for å følge opp
den nylig vedtatte Strategi 2030 for Nord universitet.
3) Vi er enige i at et kandidatene vil dra nytte av et sterkere fagsosialt nettverk. Det har vært
diskutert på FU-HHN og i Kvalitetsforum for ph.d. ved Nord universitet om en egen
studentunion for ph.d. kandidater kan være løsningen. I første omgang har vi oppfordret
ph.d. kandidatene ved vårt eget program til å etablere en studentunion, men vi ser at det er
behov for å bistå sterke for å få dette i gang. Dersom det blir aktuelt vil HHN støtte arbeidet
med en felles ordning for kandidatene på alle doktorgradsprogrammene for hele Nord. Man
kan også se karriereveiledning og andre felles aktiviteter i denne sammenhengen.

Vedlegg:
Evalueringsrapport om ph.d. i bedriftsøkonomi.
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Evaluering av doktorgradsprogram i bedriftsøkonomi
Denne evalueringsrapporten består av Handelshøgskolens (HHN) egen evaluering av
doktorgradsprogrammet i bedriftsøkonomi i henhold til alle krav til studietilbudet som er gitt i
Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften), den
eksterne evalueringskomites vurdering, samt HHNs kommentarer til evalueringskomiteens
konklusjoner.
Evalueringsrapporten med vedlagt dokumentasjon (se oversikt i kapittel 3) er grunnlaget for å
vurdere fortsatt akkreditering eller eventuell reakkreditering av doktorgradsprogrammet.
For hvert krav beskriver og begrunner HHN hvordan kravene anses å være oppfylt. Forløpende i
dokumentet presenteres tabeller som lister opp aktuelle vedlegg eller lenker til internett som
dokumenterer og utdyper det som er gjort rede for.
Evalueringsrapporten skal konkludere med godkjent eller ikke godkjent doktorgradsprogram. Denne
vurderingen er gjennomført av egen evalueringskomite bestående av to eksterne og en intern
professor innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet. Handelshøgskolens kommentar til
evalueringskomitéens konklusjoner er avslutningsvis vedlagt.
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1 Orientering om fakultetet og doktorgradsprogrammet
1.1 Kort beskrivelse av fakultetet
Handelshøgskolen (HHN) er et fakultet under Nord universitet og var tidligere en del av Høgskolen i
Bodø og deretter Universitetet i Nordland. Handelshøgskolen startet sin fireårige siviløkonomutdanning i 1985 og ble godkjent for økonomiutdannelse på et seksårig hovedfag i 1994. I 2000 fikk
Handelshøgskolen godkjenning for utdanning på doktogradsnivå og startet opptaket av ph.d.kandidater. Ph.d. i bedriftsøkonomi (ph.d. in business) representerte ett av fire strategiske
fagområder da institusjonen fikk universitetsstatus i 2011 (etableringen av Universitetet i Nordland).
Siden 2017 har Handelshøgskolen vært et fakultet ved det fusjonerte Nord universitet og fikk tittelen
Handelshøgskolen, Nord universitet med akronymet HHN.
Handelshøgskolen har sin hovedaktivitet i Bodø hvor dekanen har sitt kontorsted. Fakultetet er i
tillegg til stede på Nord universitet sine studiesteder i Mo i Rana, Steinkjer og Stjørdal. Antall
studenter på de fire studiestedene er vist i tabellen under.
Tabell 1: Antall studenter ved Handelshøgskolen fordelt på studiested (2020)
Studiested

Studenter totalt (2020)

Bodø
Mo i Rana
Steinkjer
Stjørdal
Totalt

1415
195
230
980
2820

I Bodø tilbyr HHN utdanning på alle nivåer. I Mo i Rana er det et årsstudium, et bachelorprogram i
digital økonomi og en erfaringsbasert master (MBA) i teknologiledelse. På Steinkjer er det et
årsstudium og et bachelorprogram i økonomi og ledelse. På Stjørdal er det årsstudium i
bedriftsøkonomi, et bachelorprogram innen trafikk og en MBA i strategi og ledelse. I tillegg kommer
diverse mindre programmer. Faggruppene (se figur 1) går på tvers av studiestedene og det er
dermed ph.d.-kandidater på alle fire studiestedene.
Handelshøgskolen er organisert i henhold til strukturen som er bestemt av styret ved etableringen av
Nord universitet. En illustrasjon av organiseringen og informasjon om hvem som besitter de ulike
posisjonene per 1 september 2020 fremkommer av organisasjonskartet i figur 1.
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Figur 1: Organiseringen av Handelshøgskolen 2020
Dekanen er ansvarlig for alle aktiviteter knyttet til forskning, utdanning og formidling. HHN har to
prodekaner som har fordelt ansvaret for henholdsvis utdanning og forskning og utvikling. Det er i
tillegg egne ledere med spesielt ansvar for de erfaringsbaserte masterprogrammene (i hovedsak
MBA) og Trafikkutdanningen. Disse posisjonene innebærer en del administrative funksjoner, men
besettes av faglige ansatte. Prodekan for utdanning er leder for fakultetets undervisningsutvalg og er
fakultetets representant i det sentrale undervisningsutvalget for Nord universitet. Denne rollen
innehar et spesielt ansvar for kvalitetsutvikling i utdanningene på bachelor- og masternivå. Hvert
studieprogram har en studieprogramansvarlig som overser helheten i kursene og bidrar til
kvalitetsforbedringer og rapporterer til prodekan for utdanning.
Prodekan for forskning og utvikling leder fakultetets forskningsutvalg og representerer HHN i det
sentrale forskningsutvalget ved Nord universitet. Saksforhold vedrørende ph.d. programmet vedtas i
forskningsutvalget. Dekan har delegert noe ansvar for ph.d. programmet til forskningsutvalget og til
studieprogramansvarlig for ph.d.-utdanningen (SPA). SPA rapporterer til forskningsutvalget ved
prodekan forskning og utvikling og påser helhetlig læringsutbytte i programmet og har et spesielt
ansvar for daglig drift og kvalitetsforbedringer.
Alle vitenskapelig ansatte er plassert innenfor en av de fire faggruppene «Innovasjon og
entreprenørskap», «Økonomisk analyse og regnskap», «Trafikkfag» og «Marked, organisasjon og
ledelse». Hver faggruppe har en faglig leder som har denne funksjonen som en del av sin
arbeidsbelastning. Faggruppelederen har ansvaret for prioritering av ressurser slik at faggruppen kan
nå sine mål om leveranser på forskning og undervisning. Faggruppene er videre delt i flere
forskningsgrupper. Faggruppelederne er medlemmer av forskningsutvalget.
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HHN har flere sentre som representerer større faglige satsninger som er av strategisk viktighet.
Centre for High North Logistics (CHNL) og Nordområdesenteret (NOS) får finansiering direkte på
statsbudsjettet og er derfor spesielt fremhevet på organisasjonskartet i figur 1.
Nord universitet har bygget sin strategi rundt visjonen «Globale utfordringer – regionale løsninger»
som er basert på at «Bærekraft» binder sammen de tre elementene «Innovasjon og
entreprenørskap», «Blå og grønn vekst» og «Helse, velferd og oppvekst». Se ytterligere detaljer i
Strategi 2020 for Nord universitet. Et arbeid med Strategi 2030 pågår og forventes å bli vedtatt innen
utgangen av 2020. HHN har en handlingsplan som forklarer hvordan fakultetet skal arbeide for å
støtte opp under strategien til Nord universitet. Handlingsplanen sier at HHN skal tilby forskning av
høy kvalitet innen de sentrale områdene av det bedriftsøkonomiske fagområdet. Dette inkluderer
emner som finans, økonomistyring, regnskap og revisjon, samfunnsøkonomi, markedsføring,
organisasjon og ledelse, internasjonalisering og metode. På utvalgte spissede områder skal HHN
være nasjonalt og internasjonalt anerkjent. Dette omfatter en liste hvor noen eksempler er
«transportøkonomi», «sikkerhet og beredskap», «opplevelsesøkonomi», «internasjonal handel»,
«offentlig regnskap» og «økologisk økonomi og etikk». For alle områdene skal bærekraft samt
kontekstene «Innovasjon og entreprenørskap» og «Nordområdene» ha spesielt fokus.
Det er presisert i både Strategi 2020 for Nord universitet og Handlingsplan HHN 2020 at det skal gis
prioritet til forskningsaktiviteter som støtter opp under doktorgradsprogrammet. Alle temaene som
er trukket frem i Handlingsplan HHN 2020 (se avsnittet over) er relevant for doktorgradsprogrammet
i bedriftsøkonomi, og bredden i forskningsaktiviteter viser at HHN er i stand til å utdanne ph.d.
kandidater innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet (se utdyping i punkt 1.2 med definisjon av
fagområdet og argumentasjon for hvordan organiseringen i faggrupper gir et aktivt fagmiljø innenfor
de ulike temaene som doktorgraden omfatter).

1.2 Beskrivelse av doktorgradsprogrammet og fagområdet
Ph.d. i bedriftsøkonomi er en av Nord universitets fire doktorgrader. Programmet er en av
grunnpilarene ved universitetet og av stor strategisk betydning. Doktorgradsprogrammet er en del av
Handelshøgskolens studieportefølje.
Tidligere Høgskolen i Bodø søkte 15. mars 1998 om etablering av doktorgradsstudium i
bedriftsøkonomi. Høgskolen i Bodø, ved fakultetet Siviløkonomutdanningen i Bodø (SiB), ble tildelt
midlertidig rett til å tilby doktorgrad i bedriftsøkonomi den 25. mai 1999. Den endelige tildeling ble
gitt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 11. oktober 2002 etter enstemmig positiv
sakkyndig vurdering. Dette ble regulert i Kongelig resolusjon i 2002, samt i Forskrift om grader og
yrker (16. desember 2005). Den første kandidaten ble tatt opp i doktorgradsprogrammet i 2000, og
den første disputas ble avholdt i 2003. Status per november 2020 er 82 uteksaminerte doktorer som
gir et gjennomsnitt på om lag 5 disputaser per år.
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Et spørsmål som ble diskutert i arbeidet med akkrediteringen av doktorgradsprogrammet var
avgrensningen for det bedriftsøkonomiske fagområdet. Ifølge Fallan og Pettersen (2016) 1 kan man
definere at,
«… bedriftsøkonomi, enten det er regnskap, finans, markedsføring, arbeidspsykologi,
organisasjon eller strategi, har som overordnet mål å legge til rette for å organisere bruken
av eiernes ressurser slik at produksjonen av varer og tjenester kan foregå uten sløsing. Kort
formulert kan vi si at det som kjennetegner bedriftsøkonomi som fag, er beslutninger som
leder enten til at det blir størst mulig verdiskapning (produksjon) med en gitt ressursinnsats,
eller at det blir skapt en gitt mengde verdier (produksjon) med minst mulig ressursinnsats.»
Denne definisjonen stemmer godt overens med det som den sakkyndige komiteen la til grunn for
tildeling av doktorgraden. Dersom ikke annet er angitt har vi i den videre argumentasjonen i denne
egenevalueringen lagt til grunn forståelsen til Fallan og Pettersen (2016) når vi har vurdert omfang og
relevans av forskning innenfor fagområdet bedriftsøkonomi.
Det bedriftsøkonomiske fagområdet ble av det sakkyndige utvalget inndelt i undergruppene
administrative fag (markedsføring, innovasjon/entreprenørskap, organisasjon/ledelse), økonomisk
analyse (samfunnsøkonomi, finans) og regnskap/økonomisk styring (Sakkyndig utvalg 25.05 1999).
Kompetansen innenfor hver av disse undergruppene ble vurdert som tilstrekkelig slik at man kunne
tildele doktorgraden innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet. Det ble videre vurdert
tilstrekkelig kompetanse innen en undergruppe som ble betegnet «tilleggsfag» som inkluderer for
eksempel metodefag og matematikk/statistikk samt IKT.
Den faglige inndelingen som ble gjort av den sakkyndige komiteen for ph.d.- programmet har lagt
føringer for hvordan HHN er organisert i dag. Fagguppene «Innovasjon og entreprenørskap» og
«Marked, organisasjon og ledelse» utgjør kategorien som den sakkyndige komiteen omtalte som
«administrative fag». Dagens faggruppe i «Økonomisk analyse og regnskap» dekker begge
kategoriene «Økonomisk analyse» og «Regnskap/økonomisk styring» slik de ble definert av den
sakkyndige komiteen. Faggruppen «Økonomisk analyse og regnskap» er inndelt i flere
forskningsgrupper. 2 Forskningsgruppene «Management and accounting for organizational adaptation
in changing environments (MACE)» og «Hybrid & Smart Governance (HybridArt)» dekker temaet
«Regnskap/økonomisk styring» slik det ble vurdert av den sakkyndige komiteen. Forskningsgruppene
«Applied economics (APEC)» og «Financial Analysis, Quantitative Methods and Economics (FAME)»
dekker «Økonomisk analyse» slik det ble vurdert av den sakkyndige komiteen. Alle faggruppene
bidrar til det den sakkyndige komiteen omtalte som tilleggsfagene som for eksempel omfatter
metode. Dagens strukturering av fagmiljøet ved HHN understøtter dermed det som ble vedtatt ved
akkrediteringen av doktorgraden, men det er gjort noen justeringer for å tilpasse utviklingen i
fagområdet og organisasjonen.
Det har vært gjennomført flere vurderinger av kvaliteten på fagmiljøet både internt og eksternt i
etterkant av den sakkyndige vurderingen. En intern rapport fra 2016 viser at fagmiljøet ved
Fallan, L. og Pettersen, I. J. (2016) Bedriftsøkonomiske atferdsteorier. Bergen: Fagbokforlaget.
https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/handelshogskolen/forskning/faggrupper/okonomisk-analyseog-regnskap
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Handelshøgskolen med god margin tilfredsstiller de minimumskravene som stilles til et aktivt
fagmiljø (Alsos m.fl. 2016). Videre ga den eksterne komiteen i Forskningsrådets evaluering av
samfunnsvitenskapelige fag (SAMEVAL) fra 2018 positive kommentarer til fagmiljøet ved HHN for høy
relevans (målt ved siteringer) og høy kvalitet (målt ved andel publikasjoner på nivå 2) i forskning, og
de to «Impact case» som ble sendt inn til vurdering fikk karakteren 4 av 5 (very good). Til slutt kan vi
trekke frem at det har vært gjennomført en Internasjonal peer review evaluering av
doktorgradsprogrammet i 2019. Se også redegjørelse for eksterne evalueringer i punkt 2.3.1.
I etterkant av akkrediteringen fra 1999 har det vært kontinuerlige kvalitetsforbedringer på
doktorgradsprogrammet. Ansvaret for programmet ligger hos dekan, men den daglige driften er
delegert til en studieprogramansvarlig (SPA). SPA utreder kvalitetsforbedringer og legger disse frem
for forskningsutvalget som kommer med en uttalelse/innstilling til dekan, som gjør det endelige
vedtaket. Noen viktige endringer i løpet av perioden har vært endringer i opptakskriterier, krav til
veiledere, oppstarts-/midtveisseminarer, obligatorisk kurspakke, tilhørighet til forskningsgruppe og
retningslinjer for å følge den internasjonale utviklingen fra monografi til artikkelbaserte avhandlinger.

Vedlegg nummer
lenke

1
2
3

Tittel
Forskning ved HHN, fordelt på faggrupper med pågående forskning og
satsningsområder.
https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-ogavdelinger/handelshogskolen/forskning
Alsos m.fl. (2016) Doktorgradsutdanningene ved Nord universitet
SAMEVAL evalueringsrapport
International Peer Review report PhD

1.3 Kort beskrivelse av arbeidet med evalueringsrapporten
Handelshøgskolen opprettet en arbeidsgruppe bestående av prodekan forskning og utvikling (Terje
Mathisen), Studieprogramansvarlig ph.d. (Frank Lindberg), administrativ ansvarlig for ph.d.programmet (Grete Ingemann Knudsen) og teamleder studier HHN (Ellen Sirnes). Arbeidsgruppen har
hatt jevnlige møter og involvert relevante aktører i arbeidet. Studieprogramansvarlig har ledet
arbeidet. Det har vært gjennomført en spørreundersøkelse blant fakultetets fagansatte og ph.d.kandidater for å hente inn deler av datagrunnlaget. Skrivingen er utført av alle medlemmene i
arbeidsgruppen (på Teams). Arbeidsgruppen har rådført seg med seniorrådgiver ved forsknings- og
utviklingsavdeling med ansvar for ph.d.-programmene ved Nord universitet (Sissel Marit Jensen).
Dekan og forskningsutvalget HHN er blitt holdt fortløpende orientert om arbeidet med
egenrapporten. Det er dekanen som har oversendt rapporten til evalueringskomiteen.
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2 Forskriftenes krav til akkreditering
2.1 Grunnleggende forutsetninger
2.1.1 Krav til forutsetninger for akkreditering i § 2-1 i forskrift om tilsyn med
utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften)
(1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørende forskrifter skal være oppfylt.
Ph.d. i bedriftsøkonomi er regulert i “Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord
universitet med utfyllende retningslinjer for ph.d. i bedriftsøkonomi ved Handelshøgskolen (HHN)”
Siste revisjon ble vedtatt av dekan 16.10.2020 og finnes vedlagt. De utfyllende retningslinjene
omfatter følgende forhold:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Opplæringsdel på minimum 40 sp. (§2).
Dekan har delegert noe ansvar til forskningsutvalget og til studieprogramansvarlig for ph.d.programmet som er beskrevet i mandat for forskningsutvalget og studieansvarlig (§3).
For opptak til ph.d.-utdanningen ved HHN må søkeren normalt ha femårig utdanning på
universitetsnivå i bedriftsøkonomiske fag (master of science), eller tilsvarende utdanning,
hvorav minst 2 år (120 studiepoeng) er på masternivå. Minimum 90 ECTS må være i et
fagområde som er relevant for ph.d.-prosjektet. Normalt vil det innebære en toårig
mastergrad som inkluderer en masteroppgave/thesis. Det kreves normalt et karaktersnitt på
B både for masteroppgaven og mastergraden som helhet (§5-1).
Egne retningslinjer for hvordan de som har en erfaringsbasert masterutdanning kan
kvalifisere seg til opptak gjennom en påbygging (§5-1).
Krav til tilfredsstillende resultater på språktest (TOEFL eller IELTS) for å bli tatt opp (§5-1).
HHN har utarbeidet egen veiledning med krav til prosjektbeskrivelsen (proposal) (§5-1).
Vedtak om opptak fattes av forskningsutvalget ved HHN på bakgrunn av innstilling fra
studieprogramansvarlig for ph.d.-utdanningen, og at veiledere oppnevnes (§5-3).
Krav om at ph.d.-kandidatene må forholde seg til forskningsetiske retningslinjer (§5-7).
Opplæringsdelen inneholder en obligatorisk kurspakke bestående av vitenskapsteori/etikk,
vitenskapelig metode, akademisk fremstilling, bedriftsøkonomiske teorier og perspektiver.
Alle kurs inkluderer en bestått evaluering/eksamen som godkjennes av forskningsutvalget
(§8-1).
Alle kandidater skal gjennomgå oppstartsseminar og midtveisseminar (§9-2).
Kriterier for å skrive en artikkelbasert avhandling; 3-5 artikler med kappe/sammendrag, og at
kandidaten skal være førsteforfatter på minst to av artiklene og eneforfatter på minst en av
artiklene. Erklæring om kandidatens bidrag leveres sammen med avhandlingen.
Avhandlingen skal skrives på engelsk (§10-1).
Det skal normalt ikke gå mer enn tre måneder fra innlevering til disputas (§12-2).
Kriterier for oppnevning av bedømmelseskomite (§14).
Veileder for bedømmelseskomiteens arbeid oversendes komiteen sammen med
avhandlingen (§15-3).
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Arbeidet med kvalitet er dekanens ansvar, og utføres av forskningsutvalget og
studieprogramansvarlig (SPA). Prodekan forskning og utvikling, SPA og rådgiver ph.d. samarbeider
tett om kvalitet.
Forskningsutvalget er et utvalg ved Handelshøgskolen med ansvar for saksforberedelser og
beslutninger i saker som gjelder rekruttering, forskning og forskerutdanning. FU-HHN skal bidra til å
sikre stabil forskningsaktivitet og samordne forskningsinnsatsen for Handelshøgskolen. Utvalget har
et særlig ansvar for ivaretakelse av forskerutdanningen, forskningsaktiviteter, publiseringspris (fra
økonomisk forskningsfond), fordeling av forskningsstøtte, samt bidra til utvikling av
publiseringsfrekvens ved Handelshøgskolen. Det er utarbeidet et eget mandat og årshjul for
forskningsutvalget. I tillegg finnes det et mandat for SPA for ph.d. ved HHN (se vedlagt).
Spørsmål om kvalitet diskuteres på hvert møte i forskningsutvalget som igangsetter
kvalitetsprosjekter. Sentrale prosjekter omfatter eksterne blikk på kvaliteten ved programmet fra
eksterne komitemedlemmer samt eksterne evalueringsprosjekter (International peer review
assessment). SPA ivaretar kvalitet på individ og gruppenivå ved å arrangere oppstartsmøter med nye
kandidater, fellesmøter med ph.d.-studentene hvert semester, samt individuelle møter med
studenter som har utfordringer. I tillegg arrangeres det veilederseminarer hvert år.

Liste over relevante vedlegg/lenker
Vedlegg nummer Tittel
4
Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet med
utfyllende retningslinjer for ph.d. i bedriftsøkonomi ved Handelshøgskolen
Nord (HHN). Revidert 16.10.2020
lenke
Forskning ved HHN, fordelt på faggrupper med pågående forskning og
satsningsområder.
https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-ogavdelinger/handelshogskolen/forskning
5
Arbeidsoppgaver og ansvar som studieprogramansvarlig (SPA) ph.d.
6
Retningslinjer for utenlandsstipend ved forskningstermin
7
Mandat og retningslinjer Forskningsutvalget ved Handelshøgskolen
8
Årshjul Forskningsutvalget ved Handelshøgskolen
(2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise studiets innhold, oppbygging og
progresjon samt mulighet for studentutveksling.
Informasjon om studietilbudet finnes på Nord.no og Canvas (for ph.d. studenter og veiledere), og i
tillegg i Teams for interne aktører (medlemmer forskningsutvalget, prodekan forskning, SPA, rådgiver
ph.d.).
Den offisielle informasjon på Nord.no viser studiets innhold, oppbygging, progresjon og mulighet for
studentutveksling. Dette gjøres ved en generell oversikt over ph.d.- og dr.philos-gradene ved Nord
universitet, samt en egen side for ph.d. i bedriftsøkonomi med detaljert beskrivelse av studiet, om
opptak, finansiering, tidligere avhandlinger, ph.d.-kurs, samt søknadsskjema, retningslinjer for
proposal, ph.d.-reglementet og ph.d.-håndbok. På Teams samler vi relevant sakspapirer/dokumenter
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vedrørende ph.d.-programmet. Det finnes også informasjon om SPA og ph.d.-rådgiver som
kontaktperson dersom det er behov for ytterligere informasjon.
Søkere blir oppfordret til utenlandsopphold allerede i forbindelse med utlysning av
stipendiatstillinger (i utlysningsteksten), ved tilsetting (i intervjuet) og ved søknad om opptak til
doktorgradsprogrammet (i veileder til søknad). I tillegg er muligheten for utenlandsopphold
beskrevet på ph.d. programmets hjemmeside på nord.no. HHN har en gunstig ordning for
finansiering av utenlandsopphold hvor kandidater kan søke og, dersom kriterier er oppfyllt, få
finansiering på linje med den som gis av Forskningsrådet (se punkt 2.2.1 (8)).
Liste over relevante vedlegg/lenker
Vedlegg nummer Tittel
lenke
https://www.nord.no/no/studier/phd-i-bedriftsokonomi
9
Guidelines for research proposal with template

11

ammene ved Nord universitet 2020-21 - 21/05127-2 Rullerende evaluering av doktorgradsprogrammene ved Nord universitet 2020-21 : ~ 21_05127-1 15_05474-32 Evalueringsrapport Phd i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen Nord final 710 786142_1_1

2.2 Krav til studietilbudet
2.2.1 Krav til studietilbudet i § 2-2 i forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i
høyere utdanning (studietilsynsforskriften)
(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar med Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, og studietilbudet skal ha et dekkende navn.
Læringsutbytter på programnivå og for alle doktorgradskurs er utformet i samsvar med Nasjonalt
Kvalifikasjonsrammeverk (se forklaring under og detaljer i vedlegg).
Forskningsutvalget har vedtatt kriterier og mal for utarbeidelse/oppsett av kursplaner. Dette
innebærer at læringsmålene presiseres for alle kurs når det gjelder kunnskap, ferdigheter og generell
kompetanse i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Antall studiepoeng utregnes basert på
studentarbeidsbelastning (i timer) for et doktorgradskurs. Dette betyr at kursansvarlig vurderer
antallet timer som studentene bruker på undervisning, pensum og andre læringsaktiviteter (f.eks.
øvinger), samt evaluering (for eksempel paperskriving). I kursplanene på nett angis kursansvarlig,
evalueringsform, læringsaktiviteter samt pensum.
Læringsutbytte på programnivå: Ph.d. i bedriftsøkonomi
Kunnskap
Kandidaten skal:
•
•
•
•

ha faglig dybde innen faget bedriftsøkonomi på høyt vitenskapelig nivå
være i stand til å sette faget inn i en større ramme.
ha dyptgående innsikt i anvendte vitenskapelige metoder og kunnskap innenfor det studerte
område
kunne bidra til utvikling av fagområde i form av nye teorier, metoder, fortolkninger og
lignende

Ferdigheter
Kandidaten skal:
•
•
•
•

kunne formulere og løse problemstillinger på høyt vitenskapelig nivå
kunne anvende aktuelle vitenskapelige teorier og metoder i faget.
kunne kritisk vurdere og ta stilling til anvendelse av aktuelle teorier og metoder i faget
kunne utføre selvstendig forskningsarbeid på høyt vitenskapelig nivå

Generell kompetanse
Kandidaten skal:
•
•
•

kunne identifisere, utføre og videreformidle forsknings- og utviklingsoppgaver med stor faglig
integritet i samsvar med grunnleggende verdier for akademisk virksomhet
kunne reflektere over og ta stilling til grunnleggende etiske problemstillinger i relasjon til
forsknings og utviklingsoppgaver
kunne anvende sin forsknings- og utviklingskompetanse på alle områder som krever innsikt i
bedriftsøkonomiske vitenskapelige arbeidsmetoder og resultater.
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•

være i stand til å videreformidle problemer, analyser og resultater til fagfeller, men også til
allmennheten, herunder delta i debatter på konferanser og i alminnelighet.

Navnet ph.d. i bedriftsøkonomi er dekkende for alle deler av programmets faglige innhold.
Fagområdet defineres av evalueringen foretatt av sakkyndig utvalg 25. mai 1999 (se punkt 1.2). Det
bedriftsøkonomiske fagområdet er av denne inndelt i faggruppene administrative fag
(markedsføring, innovasjon/entreprenørskap, organisasjon/ledelse), regnskap/økonomisk styring,
samt økonomisk analyse (mikro, makro, finans). Disse faggruppene gjenspeiler ph.d.-kurs,
doktorgradsprosjekter, vitenskapelig førstekompetanse, samt intern organisering ved HHN.
Navnet ph.d. i bedriftsøkonomi samsvarer godt med innholdet i studietilbudet. Kandidater,
arbeidsgivere og samfunnet for øvrig får en god forståelse av programmets innhold.
Doktorgradsprogrammets engelske navn, ph.d. in Business, korresponder godt med det norske
navnet.
Liste over relevante vedlegg/lenker
Vedlegg nummer Tittel
10
Mal for emneplan ph.d.
11
Norm for beregning av studiepoeng for forskerkurs ved HHN
12
Studieprogrambeskrivelse ph.d. vedtatt 14.10.2020
Eksempel på emnebeskrivelser doktorgradskurs:
ECO9002 Theoretical foundations and current topics in business
administration
MET9000 Research Design and Scientific Methods in Business Research
MET9011 Advanced Academic Writing
VT409E Philosophy of Science and Research Ethics
13
Samsvar mellom NKR og læringsutbytte
(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for videre studier og/eller
arbeidsliv.
HHN har vært aktiv deltager i den nasjonale forskerskolen i bedriftsøkonomi (NFB) og er positiv til
deltagelse i en fremtidig forskerskole som nylig er initiert av Universitets og høgskolerådet (UHR). I
tillegg er fagmiljøet ved HHN aktive deltakere og bidragsytere i aktiviteter ved forskerskolen Norsi
(Norwegian Research School in Innovation). Nord Universitet er også medlem av Council for Doctoral
Education under European University Association (EUA-CDE) som tar opp ulike temaer som for
eksempel relevans i utdanningen.
HHN har kontinuerlig pågående forskningsprosjekter i samarbeid med forskningsmiljøer, bedrifter,
næringer og bransjeorganisasjoner i Norge og internasjonalt. Disse er forankret i de ulike
forskningsgruppene som er organisert under faggruppene. Alle faggruppene
(Innovasjon/entreprenørskap, Marked/organisasjon/ledelse, Økonomisk analyse/regnskap, Trafikk)
gir oversikt over relevante forskningsprosjekter på nord.no. Doktorgradsstudentene blir tilknyttet
tema/problemstillinger som er relevant for en forskningsgruppe. Denne måten å jobbe på sikrer at
doktorgradsprosjektene utvikles i nær tilknytning til forskningsgrupper med relevans for arbeids- og
samfunnslivets behov for kunnskapsutvikling.
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HHN arbeider aktivt for høy grad av forskningsaktivitet som sikrer at programmet er faglig oppdatert.
Dette gjøres dels ved krav til publisering for alle i forskerstilling samt at man er organisert i
forskningsgrupper der faglige diskusjoner gjennomføres gjennom seminarer. Her er også eksterne
professorer med spisskompetanse involvert, noe som gir kandidater verdifull innsikt i ulike faglige
perspektiver innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet. Alle prosjekters empiri innhentes fra det
arbeids- og samfunnsliv programmet sikter seg mot, og forskere og ph.d.-kandidater deltar på
internasjonale seminarer og forskningskonferanser. Hvert halvår utlyser HHN midler som
kandidatene kan søke på for å finansiere de aktiviteter som er nevnt over (se punkt 2.2.1 (8)).

Liste over relevante vedlegg/lenker
Vedlegg nummer Tittel
lenke
Eksempel på prosjekter relevant for arbeids- og samfunnsliv: Innovasjon og
entreprenørskap.
https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-ogavdelinger/handelshogskolen/Documents/InnovasjonEntreprenorskap_2019.pdf
14
Oversikt over Handelshøgskolens doktorer

(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være 1500–1800 timer per år for heltidsstudenter.
Arbeidsomfanget til en kandidat er tre år med læringsaktivitetene kurs (40 studiepoeng (ECTS), 25
studiepoeng obligatorisk, 15 studiepoeng til valg), oppstarts- og midtveisseminar,
internasjonale/interne seminarer/konferanser, samt avhandlingsarbeidet. Til sammenligning krever
NHH 45 studiepoeng kursdel. HHN anbefaler en progresjon hva gjelder obligatoriske kurs (1.
vitenskapsteori, 2. metode, 3. bedriftsøkonomiske teorier og perspektiver, 4. akademisk fremstilling),
og veilederteamet bestemmer de valgbare (spesialiserte) kursene som ofte tas ved nasjonale og
internasjonale universiteter og gjennom forskerskoler. Balansen mellom selvstudier og organiserte
læringsaktiviteter er ivaretatt ved at studentarbeidsbelastning regnes ut på doktorgradskursene og at
flere av de obligatoriske emnene er direkte relatert til det selvstendige arbeidet. Forskningsutvalget
har vedtatt en veileder som skal bistå kursansvarlig å beregne kursomfang ut fra
studentarbeidsbelastning. Alle kandidatene presenterer sin forskning på både interne og eksterne
seminarer/konferanser.
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Tabellen under angir anslag på arbeidsbelastning for kandidaten i de ulike delen av utdanningsløpet.
Tabell 2: Estimert arbeidsomfang av de ulike elementene i ph.d.-utdanningen ved HHN
Aktivitet
Obligatoriske emner
Valgfrie emner
Internasjonale/interne
seminarer/konferanser
Avhandling (inkl.
oppstarts- og
midtveisseminarer)

Organiserte læringsaktiviteter (ca. timer)
100
60
100

Selvstudier (ca. timer)
500-600
300-400
200

100

3500

For kandidater i et fire-årig løp (25% arbeidsbelastning) bestemmes arbeidsbelastning av
hovedveileder, kandidat og faggruppeleder i samarbeid. Faggruppeleder, med personalansvar for
tilsatte stipendiater, har det endelige ansvaret for at arbeidsbelastningen ikke blir for omfattende for
kandidatene. Disse aktivitetene fører til karriereutviklende kompetanse, f.eks. veiledning,
undervisning, søknadsskriving og forskningsadministrasjon.
Liste over relevante vedlegg/lenker
Vedlegg nummer Tittel
11
Norm for beregning av studiepoeng for forskerkurs ved HHN
15
Guidelines for mid-term seminar

(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset læringsutbyttet for
studietilbudet.
Vedlagt søknaden finnes beskrivelser av ph.d. programmet og for doktorgradskurs. I tillegg er det
utarbeidet en matriseoversikt (vedlagt) over hvordan de ulike delene i programmet bidrar til å oppnå
alle punktene i læringsutbyttet (se 2.2.1, pkt. 1). I matrisen er de obligatoriske emnene og arbeidet
med selve avhandlingen inkludert. Som det framgår av oversikten, er oppbygging og innhold i
programmet godt tilpasset læringsutbyttet.
Nord universitet tilbyr alle doktorgradskandidater PC, kontorplass, undervisningsrom, grupperom og
andre fasiliteter. Undervisningen tilknyttet ph.d.-kurs tilbys vanligvis på campus i Bodø, men
tilsvarende tilgang til lokaler og utstyr finnes også på studiestedene (Mo, Stjørdal, Steinkjer).
Stipendiatene har arbeidsplasser dels i kontorlandskap og dels i egne eller delte kontorer.
Doktorgradskandidatene har tilgang til bibliotektjenester, utlån av bøker og artikkeldatabaser, samt
stille lesesal, åpent gruppearbeidsområde og grupperom. IT-tjenesten tilbyr brukerstøtte, drift av
nettverk og systemer. IT-tjenestens brukerstøtte kan nås via egen informasjon på universitetets
nettside, via e-post eller telefon. Brukerstøtte og opplæring for digitale læringsverktøy ytes av Nord
universitets Kompetansesenter for læring og teknologi (KOLT).
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Universitetet har trådløs internettdekning i alle bygg. Utstyr for videokonferanser finnes på alle
studiesteder og på alle PC’er (Zoom, Teams). Den digitale læringsplattformen Canvas benyttes til
kommunikasjon mellom SPA/rådgiver og doktorgradskandidater og omfatter informasjon om
seminarer, doktorgradskurs og undervisningsplaner. Canvas gir også tilgang til fagstoff i forbindelse
med doktorgradskurs. Kandidatene får også tilgang til nødvendig programvare (SPSS, Endnote).
Universitetets nettside gir veiledninger til og informasjon om innlogging til ulike systemer,
informasjon om lover og forskrifter, ph.d. reglement og studieplaner, etc.
Det er avsatt midler til å dekke reiseutgifter for datainnsamling, deltakelse på ph.d.-kurs, veiledning
og lignende (NOK 60.000 for hele perioden pr. kandidat, pluss ekstra søknadsmuligheter).
Universitetets infrastruktur og det at doktorgradskandidatene har god tilgang til utstyr og
støttefunksjoner, bidrar til at de når læringsutbyttet.
Kandidatene har også tilgang til NORDLAB som har avansert simuleringsteknologi og IT-baserte
beslutningsstøttesystemer for planlegging av operasjoner og øvelser innen beredskap og kriseledelse
for sjø-, land- og luftoperasjoner. 3 På NORDLAB finner en kommando-, kommunikasjons- og
kontrollsystemer samt lederstøtteverktøy brukt i sivil og militær kriseledelse. NORDLAB har et særlig
fokus på testing av samarbeidskonsepter, trening og øving i beredskapssamvirke mellom private og
offentlige, sivile og militære, og frivillige beredskapsaktører.
I november 2016 tildelte Kunnskapsdepartementet og NOKUT to Sentre for fremragende utdanning
(SFU) til Nord universitet. Det ene er Engage – senter for fremragende utdanning gjennom
entreprenørskap. Engage er et samarbeid mellom Nord universitet, NTNU, NTNU eksperter i team,
TrollLABS og Spark NTNU og omfatter tverrfaglige utviklings- og forskningsmiljøer for
entreprenørskap som universitetsfag. Senteret tar utgangspunkt i en verden i stadig endring der
samfunnet må være i stand til å identifisere utfordringer, finne innovative løsninger og være
endringsagenter. Dersom det er relevant så deltar ph.d. kandidater i aktivitetene til senteret.

Liste over relevante vedlegg/lenker
Vedlegg nummer Tittel
16
Samsvar mellom læringsutbytte og innhold i programmet - matrise
(5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være tilpasset læringsutbyttet for
studietilbudet. Det skal legges til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen.
I søknad om opptak til doktorgradsprogrammet beskriver kandidatene plan for det selvstendige
arbeidet, arbeidsprogresjon, publiseringsambisjoner samt kursdelen av studiet. SPA vurderer i sin
innstilling til forskningsutvalget hvordan denne planen er realistisk i forhold til studiets
læringsutbytte. SPA vurderer samtidig forslaget til veiledere ut fra deres veilederkompetanse, at
veilederne er aktive forskere (for prosjektets fag), samt at veilederteamet dekker prosjektets ulike
faglige behov. Det er et krav at alle kandidatene skal tilhøre en aktiv forskningsgruppe i tillegg til den
formelle faggruppen. Med søknaden følger hovedveileders vurdering av prosjektet som tas i
betraktning ved opptak til doktorgradsprogrammet.

3

https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/handelshogskolen/senter/nordlab
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Alle kandidater innkalles til et introduksjonsmøte med SPA hvor tema er ph.d. reglementet,
læringsaktivitetene, sosiale forhold og de forventninger HHN har til kandidatene. Kandidatene
melder seg deretter på de første obligatoriske kursene (vitenskapsteori, metode, og/eller
bedriftsøkonomiske teorier og perspektiver) og blir kjent med fagmiljøet i oppstartsseminaret samt
gjennom forskningsseminarer i forskningsgruppene. Kandidatene bidrar aktivt i doktorgradskursene i
diskusjoner samt ved å skrive et skriftlig paper/essay som vurderes til godkjent/ikke godkjent.
Hvert år diskuterer hovedveileder og kandidat progresjonen i prosjektet, dvs. relatert til teori,
metode, empiri, artikler og kappe. I tillegg til individuell veiledning bidrar veiledere ofte som
medforfattere på artikler (jf. Reglementets krav til forfatterskap §10-1), og doktorander blir
introdusert til internasjonalt fagmiljø ved kurs og konferansedeltagelse. Ofte starter kandidatene
med å skrive en konseptuell artikkel før man starter det empiriske arbeidet fordi man da får en
oversikt over det forskningsfeltet man skal bidra med kunnskapsutvikling på. Mange av kandidatene
er koblet opp til (eksternt finansierte) forskningsprosjekter.
Undervisnings- og læringsaktivitetene er organisert i form av forelesninger, studentpresentasjoner og
seminaraktiviteter med tilbakemelding og diskusjon. Undervisnings-, lærings- og vurderingsformene
foregår ansikt til ansikt og via digitale plattformer (eksempelvis teams/zoom og Canvas). Slik tilpasses
studietilbudet en geografisk spredt studentgruppe og et digitalisert samfunn. I tillegg arbeider
kandidatene aktivt med paper/oppgaver knyttet til eget forskningsprosjekt i undervisnings- og
læringsaktivitetene (vitenskapsteori, metode, vitenskapelig fremstilling/academic writing, samt
fagkurs). Videre organiseres læringsaktivitetene som selvstudier og selvstendig arbeid knyttet til
planlegging, gjennomføring, vurdering og formidling av eget forskningsprosjekt (nasjonalt og
internasjonalt), samt i arbeidet med avhandlingen. Stipendiatene forventes også å delta på faglige
arrangementer i regi av fag- og forskningsmiljøet knyttet til programmet (regionalt, nasjonalt og
internasjonalt).
Kandidatene tar en aktiv rolle i læringsprosessen gjennom:
•

•

•
•

•
•

Oppstart- og midtveisseminars, samt den årlige progresjonsrapport som gir kandidaten
innsikt i prosjektets status og HHN en mulighet for å gi støtte for å sikre nødvendig fremdrift
mot ferdigstillelse av kursdel og avhandling.
Forskningsutvalget ved Handelshøgskolen: En doktorgradskandidat sitter som representanter
i forskningsutvalget (med fast vara) og har dermed mulighet til medbestemmelse innenfor
programmet.
Deltakelse i faggrupper og forskergrupper: For at stipendiatene skal være en del av et aktivt
forskningsmiljø knyttes de til faggrupper og forskergrupper innenfor aktuelt fagområde.
Forskerskoler: Doktorgradskandidatene oppfordres til å delta i forskerskoler og på kurs som
tilbys. Flere av kursene i regi av forskerskolene kan inngå som en del av den valgfrie delen i
opplæringen.
Forskningsseminar: Doktorgradskandidatene deltar aktivt i forbindelse med
forskningsseminarer for å få øving i kritisk diskusjon av vitenskapelig arbeid.
Skrivekurs: arrangeres for å gi opplæring i å skrive artikler og fremme nasjonal og
internasjonal publisering.
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Gjennom de beskrevne undervisnings- og læringsformer og krav til doktorgradskandidatens aktive
rolle (nevnt over), legger institusjonen til rette for et godt studie- og forskningsmiljø, som sikrer faglig
samhandling mellom doktorgradskandidatene, og mellom doktorgradskandidatene og fagmiljøet. Slik
bidrar også organiseringen av læringsaktivitetene til læringsutbyttet som er beskrevet i gjeldende
studieplan. De ulike aktivitetene videreføres og evalueres fortløpende.
Arbeidet med doktoravhandlingen skal foregå under individuell veiledning. Det er krav om minst to
veiledere, en hovedveileder og en medveileder. Hovedveilederen har hovedansvaret for kandidaten.
Dersom fakultetet oppnevner ekstern veileder er hovedregelen at hovedveileder har fast tilknytning
til HHN (ph.d. reglementet §7-2). Dekan, forskningsutvalget, faggruppeledere og veiledere skal
sammen sikre at doktorgradskandidaten deltar i et aktivt forskningsmiljø både nasjonalt og
internasjonalt. Veilederseminarer arrangeres hvert år som en del av arbeidet med å styrke kvaliteten
i utdanningen.
Dersom samarbeidet mellom doktorgradskandidat og veileder ikke oppleves tilfredsstillende skal
dette tas opp så raskt som mulig med SPA som vil kunne bistå med å finne løsninger som kan bedre
samarbeidet. Dersom dette ikke lykkes, og en av partene ønsker å avvikle veiledningsforholdet, skal
nye veiledere for doktorgradskandidaten oppnevnes av forskningsutvalget.
Doktorgradskandidat og veiledere forventes å ha jevnlig kontakt. Veiledere har ansvar for å følge opp
doktorgradskandidatens faglige utvikling. 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 skal i tillegg påse at
kandidaten til enhver tid har fulgt sine forpliktelser i henhold til lovverk for personopplysning og
forskningsetikk og de gjeldende retningslinjer ved Nord universitet. Det presiseres at det formelle
ansvaret dog ligger hos doktorgradskandidaten.
Studentene får dekket reiseutgifter til kurs (60 000 kr for hele perioden). Informasjon, gruppemøter
mellom SPA og studentene, samt kommunikasjon fra ph.d.- rådgiver foregår både ved fysisk
oppmøte og/eller digitale plattformer (Teams/Zoom/Canvas, e-post). En progresjonsrapport for hver
kandidat utarbeides av kandidat og hovedveileder årlig og behandles i forskningsutvalget. Alle kurs
evalueres av studentene etter gjennomføring. Avvik behandles i forskningsutvalget og følges opp av
SPA. Kriterier og roller ved oppstarts- og midtveisseminaret er avklart i vedtak i FU-HHN, og rapport
fra midtveisseminaret oversendes forskningsutvalget etter endt seminar. SPA følger opp eventuelle
avvik.
På oppfordring fra doktorgradsstudentene har forskningsutvalget ved HHN nylig vedtatt innføring av
en fadderordning for nye kandidater, hvor mer erfarne kandidater skal bidra til å sikre en god
inkludering av nye kandidater.
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Liste over relevante vedlegg/lenker
Vedlegg nummer Tittel
17
Kompetansekrav for veiledere ved HHN
lenke
Forskning ved HHN, fordelt på faggrupper med pågående forskning og
satsningsområder.
https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-ogavdelinger/handelshogskolen/forskning
(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og
faglig utviklingsarbeid.
Doktorgradskandidatene får en relevant kobling til forskning fordi de deltar aktivt i
forskningsgrupper, skriver artikler sammen med erfarne forskere, deltar i nasjonale og internasjonale
nettverk og presenterer sin forskning på seminarer og konferanser. De vitenskapelig ansatte ved
HHN presenterer også sin forskning i forskningsgrupper og ved seminarer og konferanser.
(7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset studietilbudets nivå,
omfang og egenart.
Alle kandidatene er tilknyttet en faggruppe og en forskningsgruppe hvor det er et aktivt
internasjonalt fagmiljø gjennom forskere som er tilknyttet både formelle og uformelle internasjonale
nettverk. De fleste doktorgradskurs som tilbys både ved HHN og andre institusjoner har
internasjonale forelesere. Kandidatene deltar også på doktorgradskurs ved universiteter utenfor
Norge.
Mange kandidater, 41%, har internasjonale medveiledere, og flere har vært på utenlandsopphold
ved internasjonale veilederes universitet (se tabell 3 i neste punkt 2.2.1., pkt. 8). Allerede i
forbindelse med utlysning, tilsetting og opptakt til doktorgradsprogrammet blir søkere oppfordret til
å planlegge utenlandsopphold som en del studieløpet. Handelshøgskolen legger til rette ved å tilby
økonomisk støtte gjennom utenlandsstipend som utlyses to ganger pr år. Stipendet er et tilbud til
alle fagansatte, men stipendiater prioriteres. Det er et internasjonalt miljø blant
doktorgradskandidatene, og i underkant av 2/3 er utenlandske.
(8) Studietilbud som fører frem til en grad, skal ha ordninger for internasjonal studentutveksling.
Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant.
HHN har et internasjonalt fagmiljø både av faste og midlertidige ansatte. Fagmiljøet deltar aktiv
internasjonalt både i form av deltakelse i internasjonale konferanser, workshops, sampublisering og
andre internasjonale nettverk. Ph.d.-kandidatene oppfordres til å planlegge et internasjonalt
forskningsopphold og må omhandle dette spesielt i research proposal i forbindelse med opptak. Alle
ph.d.-kandidater deltar på internasjonale kurs, konferanser eller workshops. HHN tildeler to ganger i
året forskningsstøtte som blant annet skal finansiere internasjonal deltagelse (f.eks. kurs) samt at
kandidatene får kr 60.000 tildelt for hele perioden som også brukes til dette formålet. Flere av
kandidatene har også medveiledere fra utenlandske universitet. HHN utlyser to ganger i året
utenlandsstipend for å stimulere til økt utveksling. Kandidatene reiser da i de fleste tilfeller til
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institusjoner hvor veiledere har gode nettverk. De fleste tar også doktorgradskurs ved internasjonale
institusjoner i løpet av oppholdet.
Tabell 3: Oversikt over utenlandsopphold for HHNs kandidater
Status pr
nov.
2020
Institusjon

Navn
Thomas Andre
Lauvås
Fullført
Andreas
Mikkelsen
Fullført
Alena Nelaeva
Ensieh Roud
Birgitte
Hovdan
Molden
Lars Hovdan
Molden

Vu Le Tran
Veronika
Vakulenko
Anastasia
Henk
Oliver Henk
Cecilie
Haukland

Land

Tidsrom

University of Valencia

Spania

15.09.16-20.12.16

University of St. Gallen
Georgia State
University
York University
University of
Wisconsin-Madison

Sveits

01.09.16-01.07.17

USA
Canada

aug-des 2017
des 2017-okt 2018

USA
USA

01.01.19-15.05.19
01.01.19-15.05.19

Fullført

Emory UniversityAtlanta

USA

01.01.19-30.06.19

Fullført

University of Siena

Italia

16.03.19-16.05.19

Fullført
Aktiv

Universitet i Køln
Universitet i Køln

Tyskland
Tyskland

aug -okt 2019
aug -okt 2019

Aktiv
Aktiv
Aktiv
Fullført

University of
Wisconsin-Madison

Kommentarer

Finansiert av
NorwayAmerica
Association
(NORAM)

Avbrutt i april
Aktiv
Syracuse University
USA
aug 2019-juni 2020 pga covid 19
Avbrutt i feb
Delft university of
pga familiære
Saiful Hasan
Aktiv
Technology
Nederland sept 2019-mars 2020 forhold
Avbrutt i mars
Irina Isaeva
Aktiv
University of Bologna
Italia
jan-juli 2020
pga covid 19
Georgia State
Avbrutt i mars
Valeria Nyu
Aktiv
University
USA
jan-juni 2020
pga covid 19
Planlagte forskningsopphold høsten 2020 er foreløpig satt på vent.

Liste over relevante vedlegg/lenker
Vedlegg nummer Tittel
9
Guidelines for research proposal with template
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2.3 Krav til fagmiljøet
2.3.1 Krav til fagmiljø ved akkreditering av doktorgradsstudier i § 3-3 i forskrift
om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og
fagskoleutdanning (studiekvalitetsforskriften)
(1) Institusjonen skal tilby utdanning og forskning eller kunstnerisk utviklingsarbeid på området for
doktorgradsstudiet som har en kvalitet og et omfang som sikrer at doktorgradsstudiet kan
gjennomføres på høyt vitenskapelig eller kunstnerisk nivå. Institusjonen skal ha bredde i
studietilbudene på lavere og høyere grads nivå innenfor området for doktorgradsstudiet.
Doktorgradsprogrammet i bedriftsøkonomi er forankret i et solid fagmiljø med høy utdannings- og
forskningskvalitet. Som det framgår av vedlagte publikasjonsliste, har fakultetet forskning som er
både relevant og av høy kvalitet. Kvaliteten er sikret ved at kun poenggivende publikasjoner er
inkludert i listen. Dette er publikasjoner som er fagfellevurdert og som har et bredt internasjonalt
nedslagsfelt. Omfanget av vitenskapelige arbeider har økt jevnt de senere år.
Relevansen for det bedriftsøkonomiske fagområdet er sikret ved at forskningen er utført innenfor
faggruppene og derved direkte relatert til emneområdene som utgjør fagområdet (jf. punkt 1.2). Et
mål på relevans innenfor forskningsmiljøet er antall siteringer. I forbindelse med evalueringen
SAMEVAL ble det utarbeidet en bibliometrisk analyse hvor HHN er funnet å ha impact (målt i antall
siteringer) som er på gjennomsnittet med institusjoner det er naturlig å sammenligne seg med
(DAMVAD analytics, 2017).
I 2018 hadde HHN et forskningsomfang målt etter det norske poengsystemet for publiseringer på
138 publiseringspoeng, og i 2019 144 publiseringspoeng. Prognosen for 2020 tilsier om lag 150
publiseringspoeng. Dette forskningsomfanget er over nivået ved sammenlignbare handelshøgskoler
ved andre norske universiteter (2019 tall): Handelshøgskolen ved Universitetet i Agder var på 111,
Handelshøgskolen ved Universitetet i Tromsø på 47, Handelshøyskolen ved Universitetet i Stavanger
på 83 og Handelshøyskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på 64.
Handelshøyskolen ved Universitetet i Sørøst-Norge var på samme nivå som HHN, med 144
publiseringspoeng. Fra 2017 til 2019 er andelen publiserende forskere økt betydelig.
For å dokumentere vår påstand om kvalitet og omfang vises til konklusjonen i rapporten fra den
eksterne evalueringskomiteen for SAMEVAL (kapittel 12.1.9) som basert på tall fra 2017 sier «… the
research productivity at HHN is slightly below the national average, but the research quality at HHN is
comparable to the national average for the panel.” Informasjon om utvikling i indikatorer for
vitenskapelig publisering er vist i tabellen under og viser at det er en overvekt av publiseringer i
internasjonale tidsskrifter og en betydelig andel i gode tidsskrifter (bl.a. nivå 2, høyeste nivå i Norge)
(se vedlagte fagmiljøtabell og publikasjonsliste for detaljert informasjon).
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Tabell 4: Utvikling publiseringspoeng Handelshøgskolen (kilde DBH)

År

Publiseringsomfang
Publiserings- Poeng Forfatterpoeng
kvinner andeler

Kvalitetsnivå
Publikasjonsform
Nivå 1 Nivå 2 Tidsskrift Antologi Bok

2019

144,1

32,8

77,7

85,3 %

14,7 %

63,4 %

31,8 %

4,8 %

2018

138,1

41,7

68,9

64,9 %

35,1 %

50,0 %

43,5 %

6,5 %

2017

73,4

18,7

44,3

90,2 %

9,8 %

82,9 %

13,7 %

3,4 %

Blant flere andre eksterne evalueringer kan det trekkes frem en vurdering fra 2017 hvor fagmiljøet
for entreprenørskapsforskning ved HHN ble fremhevet på topp 100 listen i verden og eneste
forskningsmiljø på listen fra Norge. 4 Flere forskere fra dette fagmiljøet er i en nylig rangering blant
de 2% mest siterte internasjonalt. 5 Et annet eksempel er Forskningsrådets evaluering av
transportforskning for noen år tilbake som konkluderte på følgende måte for Forskningsgruppen i
anvendt økonomi (APEC) under faggruppe Økonomisk analyse: «Miljøet er, på tross av sin størrelse,
det av de norske miljøene som har flest publikasjoner i anerkjente internasjonale tidsskrifter for
transport. 6

Figur 2: Bachelor- og masterprogram ved Handelshøgskolen tilknyttet det bedriftsøkonomiske
fagområdet.

https://forskning.no/nord-universitet-om-forskning/pa-topp-100-over-verdens-beste-forskningsmiljoer/1122207
https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000918
6
https://www.forskningsradet.no/siteassets/publikasjoner/1253990168012.pdf
4
5
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Som det framgår av figur 2, har Handelshøgskolen et bredt tilbud av studieprogram både på
bachelor- og masternivå innen området for doktorgradsstudiet. Se punkt 2.3.1., pkt. 6 for mer
detaljer om utdanningstilbudet som bygger opp under doktorgradsprogrammet.

Liste over relevante vedlegg/lenker
Vedlegg nummer Tittel
18
Publikasjonsliste
19
Antall publikasjoner pr ansatt
20
Fagmiljøtabell
2
SAMEVAL rapport (kapittel 12)
21
DAMVAD - Social science research in Norway - Fact sheets v5
(2) Området for doktorgradsstudiet skal utgjøre en vitenskapelig eller kunstnerisk helhet, og det
skal være sammenheng mellom de enkelte delene studiet er satt sammen av.
Det bedriftsøkonomiske fagområdet er tidligere definert (jf. punkt 1.2) og utgjør en vitenskapelig
helhet. I Norge koordinerer UHR-Økonomi og administrasjon den faglige sammensetning på ulike
utdanningsnivåer, og HHN har vært aktiv deltager i Nasjonal Forskerskole i Bedriftsøkonomi der
Norges Handelshøyskole har hatt vertskapsrollen. På nasjonalt nivå er institusjonene som tilbyr
ph.d.-programmer i bedriftsøkonomi omforent om hva som utgjør fagområdet.
Faggruppene Økonomisk analyse og regnskap, Marked, organisasjon og ledelse og Innovasjon og
entreprenørskap har en tydelig tilknytning til det bedriftsøkonomiske fagområdet. Alle HHNs
doktorander er tilknyttet en av disse tre faggruppene og igjen fordelt på forskningsgrupper under
disse.
HHN huser også faggruppen Trafikkfag. En stor del av aktiviteten i denne faggruppen er ikke relatert
til doktorgradsprogrammets fagområde. Faggruppen dekker imidlertid det den sakkyndige komiteen
omtaler som tilleggsfag og har definert enkelte relevante satsningsområder i samarbeid med
faggruppene Økonomisk analyse og regnskap samt Marked, organisasjon og ledelse på temaene
strategisk ledelse, transport og sikkerhet.
I rekruttering av kandidater skjer utvelgelsen ut fra temaer i forskningsgruppene. Alle
doktorgradskurs som tilbys, inkludert internasjonale kurs, er innenfor fagområdet. Det obligatoriske
kurset “bedriftsøkonomiske teorier og perspektiver” dekker sentrale teorier og aktuell forskning på
tvers av de tre søylene (administrative fag, regnskap/økonomisk styring, økonomisk analyse).
Vitenskapsteori- og metodekurset omfatter vitenskapsteoretiske og metodiske tilnærminger i
fagområdet, og vitenskapelig fremstilling (academic writing) omfatter artikkelskriving i fagområdet,
inkludert krav som stilles internasjonalt og i internasjonale tidsskrifter. I tillegg velger hver kandidat i
samråd med veilederne spesialiserte fagkurs (15 ECTS) som er direkte relevant for det enkelte
prosjekt, og som enten tilbys internt, nasjonalt eller internasjonalt. Forskningsutvalget godkjenner
også disse kursene og sjekker derved om de er relatert til fagområdet.
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Liste over relevante vedlegg/lenker
Vedlegg nummer
Tittel
Lenke
Nasjonal Forskerskole i Bedriftsøkonomi
http://paraplyen.prototypes.no/paraplyen/arkiv/2009/juni/nhh-vertsk/
Lenke
Nasjonalt Råd for Økonomisk-Administrativ Utdanning (NRØA)
https://www.uhr.no/strategiske-enheter/fagstrategiske-enheter/uhrokonomi-og-administrasjon/
22
Doktorgradskurs Handelshøgskolen Nord universitet 2016-2020
(3) Doktorgradsstudiet skal ha et fagmiljø med høy kompetanse innenfor utdanning og forskning.
Fagmiljøet skal kunne vise til dokumenterte forskningsresultater, inkludert publisering, på høyt,
internasjonalt nivå, og resultater fra samarbeid med andre fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt.
HHN har et fagmiljø med høy kompetanse innen utdanning og forskning. En indikator er den formelle
kompetansen på de vitenskapelig ansatte, og i tråd med kravene i forskriften skilles det her mellom
førstekompetanse og toppkompetanse (professor). Blant de vitenskapelig ansatte ved HHN var
andelen førstekompetanse og professor henholdsvis 70 % og 23 % høsten 2020. Dette er en
overoppfyllelse av målsettingene som ble formulert i kompetanseplanen vedtatt av Nord universitet.
Kompetanseplanen angir videre en forventet utviklingen mot 25 % professorandel i 2022. For
nærmere informasjon vises til styret ved Nord universitets behandling av saken «Status og mål for
kompetanseløftet frem mot 2022» i januar 2019 (https://www.nord.no/no/omoss/universitetet/universitetsledelse/styret/Documents/Nord-saksliste-og-moteinnkalling-31-012019.pdf).
Omtrent 35% av totalt antall publikasjoner kommer som et resultat av HNN forskeres samarbeid med
internasjonale fagmiljøer (registrerte publikasjoner i Cristin, 2019). Dette er på linje med
sammenlignbare handelshøgskoler i Norge. En betydelig andel av medveilederne på
doktorgradsprosjekter har sin hovedstilling ved andre utdanningsinstitusjoner enn HHN. Som omtalt
under punkt 2.2.1, pkt. 7, er 41 % av medveiledere tilknyttet utenlandske institusjoner og en
betydelig andel av stipendiatene har hatt utenlandsopphold i løpet av sin tid.
I arbeidet med SAMEVAL leverte HHN en rekke publikasjoner til vurdering for perioden til og med
2017. Disse er omhandlet i kapittel 12.1.6, og ble omtalt på følgende måte: «The papers submitted
are of high quality and published either in good international journals or in books issued by reputable
publishers. This is also indicated by the fact that almost all research samples are level 2 publications.
The research samples cover different fields and authors and include examples of interdisciplinary
research.”.
For å illustrere publisering på høyt internasjonalt nivå kan man vise til forskning av høy kvalitet også
etter perioden som er dekket av SAMEVAL evalueringen. I en studie av Stanford forskere, som er
publisert i PLOS Biology 7, er 4 HHN forskere samt 7 professorer II representert blant de mest siterte
forskerne i verden i 2019. Totalt er det ca. 160 000 forskere på listen, inkludert 922 tilknyttet en
norsk institusjon, hvorav 8 fra Nord universitet. Studien viser for øvrig at Nord universitet har 6 blant
Ioannidis JPA, Boyack KW, Baas J (2020) Updated science-wide author databases of standardized citation indicators.
PLoS Biol 18(10): e3000918. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000918

7
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de 100 000 mest siterte, og ytterligere 2 blant de 2% mest siterte innenfor innovasjon og
entreprenørskap. At HHN har 4 blant de 100 000 mest siterte er relativt respektabelt sammenlignet
med handelshøgskoler internasjonalt.
Vi vil i de følgende avsnittene fremheve noen nyere vitenskapelige arbeider som illustrerer
publisering på høyt internasjonalt nivå. HHN ønsker å støtte opp under fremragende forskning og
tildeler derfor en årlig publiseringspris for beste vitenskapelige artikkel. De to første arbeidene under
er eksempler på betydningen av denne prisutdelingen.
For 2019 gikk prisen til førsteamanuensis Karin Wigger ved faggruppen Innovasjon og
entreprenørskap. 8 Artikkelen, som er publisert i tidsskriftet Entrepreneurship: Theory and Practice
(nivå 2), omhandler den arktiske cruisenæringen og bærekraftig bruk av naturressurser og ble skrevet
sammen med Dean A. Shepherd som er en av de fremste forskerne internasjonalt innen
entreprenørskap.
Vinneren av prisen for 2017 var professor Tor Korneliussen ved faggruppe Marked, organisasjon og
ledelse som skrev om informasjonsinnhenting når europeiske turister planlegger sine feriereiser. 9
Artikkelen er skrevet sammen med professor Michael Greenacre ved Barcelona Graduate School of
Business og er publisert i Journal of Travel Research (ABS nivå 4 og nivå 2 i det norske systemet).
I 2019 publiserte førsteamanuensis Kristian Støre ved faggruppe Økonomisk analyse og regnskap en
vitenskapelig artikkel som ga et rammeverk for verdsetting av flerdimensjonale realopsjoner. 10
Artikkelen er publisert i Journal of Financial and Quantitative Analysis (ABS 4 og med på Financial
Times liste) og har medforfattere fra Erasmus University Rotterdam og Cambridge Judge Business
School.
Giuseppe Grossi publiserte i 2019 en vitenskapelig artikkel om uintenderte konsekvenser ved
implementering av reformer i offentlig sektor i flere land. 11 Artikkelen ble publisert i International
Review of Administrative Sciences (nivå 2) og har medforfattere fra Storbritannia, Egypt og Sri Lanka.
De fire eksemplene som er trukket frem her representerer nylige vitenskapelig samarbeid som
forskere ved HHN har med internasjonale forskningsmiljøer. Videre viser de eksempler innenfor
hvert av de tre faglige emnene som utgjør det bedriftsøkonomiske fagområdet (se punkt 1.2).
Artiklene til Wigger og Korneliussen tilhører «administrative fag», men stammer fra to ulike
faggrupper. Arbeidene til Grossi og Støre tilhører henholdsvis «Regnskap og økonomisk styring» og
«Økonomisk analyse». Det er videre verdt å fremheve at to av forfatterne (Wigger og Støre) har
gjennomført sine internasjonalt anerkjente vitenskapelige forskningsarbeider som del av sine ph.d.
prosjekter i bedriftsøkonomi. De to andre forfatterne (Korneliussen og Grossi) er veiledere på
doktorgradsprogrammet. Det vises for øvrig til fagmiljøtabellen og publikasjonslisten for detaljer om
publiseringer.

Se omtale av tildelingen: https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-ogavdelinger/handelshogskolen/artikler/Sider/Prises-for-artikkel-om-barekraft-og-entreprenorskap-i-Arktis-.aspx
9
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0047287516686426
10
https://doi.org/10.1017/S0022109019000048
11
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0020852319864156
8
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Det er mange eksempler på eksternfinansierte forskningsprosjekter med ulike finansieringskilder.
Når det gjelder EU prosjekter kan vi trekke frem ArcSar som er plassert innenfor temaet sikkerhet og
beredskap med professor Odd Jarl Borch som ansvarlig fra HHN sin side 12. For forskningsprosjekter
fra Forskningsrådet fikk HHN i siste tildeling (desember 2019) tilslag innenfor programmet
PROFESJON (prosjektet Transact med professor Anatoli Bourmistrov som leder) 13 og Forskerprosjekt
for unge talenter (prosjektet Sustainable Artic Cruise Communities med førsteamanuensis Hin
Heemstra som prosjektleder). 14 Av andre finansieringskilder kan prosjektet AlaskaNor nevnes, som er
delfinansiert av Utenriksdepartementet med Nordområdesenteret som partner ved HHN. 15
Liste over relevante vedlegg/lenker
Vedlegg nummer Tittel
18
Publikasjonsliste
20
Fagmiljøtabell
(4) Fagmiljøet skal ha dybde og bredde innenfor alle vesentlige deler av doktorgradsstudiet slik at
doktorgradskandidatene kan delta aktivt i ulike faglige relasjoner og får innføring i ulike
perspektiver.
HHN organiseres faglig ut fra fire faggrupper, og hver faggruppe er igjen organisert med
forskningsgrupper som representerer større faglige satsninger, samt to senter som finansieres
eksternt (jf. 1.2). Den enkelte doktorgradskandidat knyttes formelt til en faggruppe og så til en
forskningsgruppe og/eller et senter. I tillegg er kandidatene en del av et ph.d.-fellesskap både sosialt
og faglig. For eksempel tilbys alle ph.d.-kandidatene relevante seminarer på tvers, som
"karriereplanlegging", "how to write an introduction" og "how to write the kappa". I skrivende stund
er en ph.d.-studentunion under etablering, både ved HHN og ved Nord Universitet. Slike aktiviteter
bidrar til å gi kandidatene en breddekompetanse.
Det bedriftsøkonomiske fagmiljøet er bredt sammensatt og har kompetanse til å forske og veilede
innenfor alle vesentlige deler av doktorgradsprogrammet (jf. fagmiljøtabell). Dette gir
doktorgradskandidatene mulighet til å spesialisere seg innenfor hele bredden av fagområdet til
programmet. I forskningsgruppene sikres kandidatene en faglig dybde fordi man jevnlig organiserer
faglige seminarer der vitenskapelige ansatte, inkludert kandidatene, presenterer sin pågående
forskning. Det er aktive forskere (professorer og førsteamanuenser) som utgjør den faglige dybde i
forskningsgruppene. Eksempelvis består faggruppen Marked, organisasjon og ledelse (MOL) av fem
forskningsgrupper med en forskningsgruppeleder som ivaretar ansvaret for de faglige aktivitetene (jf.
fagmiljøtabell). Vitenskapelig ansatte (inkludert ph.d.-kandidater) kan imidlertid tilhøre flere
forskningsgrupper. I MOL er det eksempelvis en forskningsgruppe for "International Marketing" (IM)
og en for "Marketing, Management and Innovation in the Experience Economy" (MMIE). Flere
kandidater tilhører begge forskningsgruppene fordi de benytter teoretiske perspektiver som er
https://www.hovedredningssentralen.no/arcsar-et-5-arig-eu-prosjekt/
https://www.nord.no/transact
14
https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Hvordan-kan-arktiske-samfunn-styre-cruiseturismen.aspx
15
https://www.highnorthnews.com/nb/norsk-amerikansk-samarbeid-om-bla-vekst
12
13
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innenfor den siste (MMIE), men det empiriske arbeidet er tilknyttet internasjonalisering – som
diskuteres i den første forskningsgruppen (MI). En slik "dobbel tilhørighet" gir kandidatene både en
dybde- og en breddekompetanse. 16
HHN har en obligatorisk kurspakke (25 ECTS, jf. 2.1.1). I disse kursene møter kandidatene professorer
fra ulike forskningsgrupper ved HHN samt fra eksterne universiteter. Denne kurspakken sikrer at
kandidatene får innføring i ulike perspektiver tilknyttet det bedriftsøkonomiske fagområdet.
Eksempelvis gjennomgår kandidatene i kurset "bedriftsøkonomiske teorier og perspektiver" som er
grunnleggende for fagområdet i tillegg til nyere og aktuell forskning som er spesielt relevant i dag.
De fleste kandidater ved HHN har 25 % arbeidsplikt (fire årlige kontrakter). Dette betyr eksempelvis
at man bidrar som assistenter på masterkurs eller underviser på lavere grads programmer. På denne
måten får kandidatene en breddekompetanse i fagområdet ved at de må undervise, veilede og/eller
rette studentarbeider i et tema som er forskjellig fra sitt eget doktorgradsprosjekt.
Liste over relevante vedlegg/lenker
Vedlegg nummer
Tittel
20
Fagmiljøtabell
(5) Doktorgradsstudiet skal ha et fagmiljø som er stabilt og består av tilstrekkelig antall ansatte
med professor- og førsteamanuensiskompetanse innenfor hele bredden av studietilbudet. Det skal
gjennomføres en helhetlig vurdering av om fagmiljøet har tilstrekkelig antall ansatte for å dekke
fag og emner og den veiledningen studiet består av. Fagmiljøet skal bestå av ansatte med relevant
kompetanse. Institusjonens vurderinger skal dokumenteres slik at NOKUT kan bruke dem i
arbeidet sitt.
De ulike aspektene ved dette punktet dekkes i sin helhet av andre punkter i denne egenrapporten.
Det er under punkt 2.3.1, pkt. 1 gjort rede for et betydelig omfang av vitenskapelig forskning. Videre
argumenteres det under punkt 2.3.1, pkt. 3 for kvalitet i forskning og internasjonalt
forskningssamarbeid. Til slutt er formell kompetanse redegjort for i punkt 2.3.4, pkt. 4 (c) hvor
tabellen viser at antall personer med professor- og førsteamanuensiskompetanse er tilstrekkelig på
hvert av de tre fagområdene som ble definert å utgjøre det bedriftsøkonomiske fagområdet av den
sakkyndige komiteen (Sakkyndig utvalg 25.05.1999). Tabellen viser videre at alle tre områder
oppfyller 8/4 kravet (8 førstekompetente hvorav 4 med professorkompetanse).
Liste over relevante vedlegg/lenker
Vedlegg nummer
Tittel
20
Fagmiljøtabell

https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/handelshogskolen/forskning/faggrupper/markedorganisasjon-og-ledelse
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(6) Institusjonen skal dokumentere at den har kapasitet og rekrutteringspotensial til å ta opp minst
15 stipendiater til doktorgradsstudiet i løpet av fem år etter oppstart. Institusjonen skal i tillegg
sannsynliggjøre at den over tid kan opprettholde et doktorgradsmiljø med minst 15 stipendiater.
Personer ansatt under ordningen nærings-ph.d. og offentlig sektor-ph.d., kan inngå i beregningen
av antall stipendiater etter denne paragrafen og § 3-8 femte ledd. Minst åtte av stipendiatene skal
ha hovedarbeidsplass ved institusjonen. Institusjonen kan i tillegg ta opp doktorgradskandidater
med annen finansiering.
Doktorgradsstudiet i bedriftsøkonomi har eksistert i 20 år og har uteksaminert 82 doktorer. Siden
1985 har HHN utdannet masterkandidater i bedriftsøkonomi og har således hatt, fra første stund, et
solid rekrutteringsgrunnlag ved egen institusjon. Over tid har rekrutteringsgrunnlaget utviklet seg
positivt nasjonalt og internasjonalt, noe søknadstilfanget til stipendiatstillinger dokumenterer.
Mange kandidater har i årenes løp blitt rekruttert fra andre norske institusjoner.
Doktorgradsprogrammet rekrutterer både fra egen institusjon, da kun fra Handelshøgskolen, andre
norske utdanningsinstitusjoner og en rekke internasjonale utdanningsinstitusjoner. Fakultetet har i
dag følgende masterprogram der kandidater vil kunne kvalifisere for opptak til Ph.d. i
bedriftsøkonomi:
•
•
•

MSc in Business / Siviløkonom (ca 60 kandidatar årlig)
Master i regnskap og revisjon (ca 25 kandidater årlig)
MSc i global ledelse (ca 30 kandidater årlig)

Det er primært MSc in Business som doktorgradsprogrammet har rekruttert fra over tid. I tillegg har
fakultetet flere erfaringsbaserte masterprogram, og med relevant bakgrunn (f.eks. fra bachelor og
videreutdanning) vil kandidater kunne kvalifisere seg for opptak til doktorgradsprogrammet ved å ta
flere kurs på masternivå.
Tabell 5: Søknader til stipendiatstillinger ved Handelshøgskolen
År

Stilling

Studiested Antall
søkere

2018

30080069 Stipendiat i bedriftsøkonomi

Alle

50

11

2019

30071123 Stipendiat digital innovasjon og
grønn bærekraft

Steinkjer

7

2

30084761 Stipendiat i bedriftsøkonomi

Alle

40

7

30071123 Stipendiat digital innovasjon,
sirkulærøkonomi og grønn bærekraft

Steinkjer

8

4

30088922 Stipendiat bedriftsøkonomi

Bodø

78

30

30076553 Stipendiat innovasjon og
sirkulærøkonomi

Mo

0

30090613 Stipendiat bedriftsøkonomi

Bodø

67

2020

28

Antall
kvalifiserte

24
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Tabell 5 viser søkertrykket til utlyste stipendiatstillinger de siste tre årene. Som det framgår av
oversikten, har fakultetet normalt godt med kvalifiserte søkere til stillingene.
Per november 2020 er det 42 aktive kandidater, hvorav 30 har arbeidsplass ved campus Bodø, 5 ved
studiested Mo, 1 ved studiested Stjørdal og 3 ved studiested Steinkjer. I tillegg er det 3 kandidater
som er finansiert ved egen høgskole eller gjennom nærings-ph.d. ordningen til Norges forskningsråd.
Alle kandidater tilhører en faggruppe og forskningsgruppe med sammenfallende
forskningsinteresser, og både lærings- og sosialt miljø følger i hovedsak denne organisering. For å
oppnå et godt læringsmiljø ved de mindre studiestedene har HHN valgt å spesifisere innenfor hvilke
faglige emner det kan tas opp kandidater på ved de ulike studiestedene.
Tabell 6: Antall kandidater ved HHN tre siste år.

År
Aktive kandidater 1. januar
Disputaser
Opptak til program (finansieringsstart)
Sluttet
Inndratt studierett
Aktive kandidater 31. desember

1)
2)

2018

2019

2020

37
7

43
5

391
5

14
1
0
43

4
1
2
39

72
0
0
42

Tall pr november 2020
Ytterligere 3 nye stipendiater er tilsatt med oppstart i desember.

Tabell 7: Oversikt over stipendiater finansiert fra Kunnskapsdepartementet (kilde: DBH)
Stillingsbenevnelse
Stipendiat

2017
2018
2019
2020
Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk
24,8
28
32
34

Handelshøgskolen har 42 kandidater pr november 2020. Oversikten fra Database for statistikk om
høyere utdanning (DBH) viser hvor mange som er finansiert på stipendiatkapittelet ved
Handelshøgskolen, og viser med det at fakultetet over tid kan opprettholde et doktorgradsmiljø med
minst 15 stipendiater.
Liste over relevante vedlegg/lenker
Vedlegg nummer Tittel
23
Oversikt over Handelshøgskolens disputaser 2000-2020
24
Oversikt over aktive kandidater pr nov 2020
14
Oversikt over Handelshøgskolens doktorer
25
Utlysning - stipendiatstillinger 2020
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2.3.2 Krav til fagmiljø i § 2-3 i forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i
høyere utdanning og fagskoleutdanning (studietilsynsforskriften)
(1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse som står i forhold til antall studenter og
studiets egenart, være kompetansemessig stabilt over tid og ha en sammensetning som dekker de
fag og emner som inngår i studietilbudet.
HHN har et stabilt fagmiljø med 83 vitenskapelige ansatte på førstenivå tilknyttet programmet som
dekker de områdene og kursene som inngår i studietilbudet. Av disse er 42 professorer/professor II,
36 førsteamanuensis/ førsteamanuensis II, 1 dosenter og 4 postdoktorer/forskere (med doktorgrad).
Av disse er 54 ansatt innenfor administrative fag, 13 innenfor regnskap/økonomisk styring og 16
innenfor økonomisk analyse. Den relativt større andelen vitenskapelig ansatte innenfor
administrative fag er først og fremst en konsekvens av de strategiske valg HHN (og Nord Universitet)
har tatt tilknyttet innovasjon og entreprenørskap samt at administrative fag omfatter mange ulike
fagemner.
HHN sikrer et stabilt fagmiljø ved å utvikle forskningsgruppene, tilby kvalifiseringsprogram for
toppstillinger, ph.d.-veilederkurs, samt å satse på rekruttering tilknyttet forskningsstrategiske
satsningsområder.
Handelshøgskolen har pr i dag 42 kandidater i doktorgradsprogrammet og 46 av de vitenskapelig
ansatte tilknyttet programmet er tildelt veilederansvar på programmet. 19 av disse har deltatt på
veilederutviklingskurs og fakultetet forventer at ytterligere 10 personer deltar i løpet av 2021. På
denne måten har HHN et aktivt forhold til å kvalifisere vitenskapelig ansatte til rollen som ph.d.
veiledere. Et ytterligere krav for å bli hovedveileder er at man tilegner seg erfaring ved å være
medveileder.
Som det framgår av oversikten i tabellen under dekker fagmiljøet doktorgradskursene som inngår i
programmet. Da det er en del overlappende kunnskap innenfor faggruppene, vil også andre kunne
bidra inn i kursene dersom det er behov. Normalt bidrar også mer enn bare en foreleser, noe som
gjør gjennomføringen av kursene mindre sårbare.
Tabell 8: Oversikt over hvordan fagmiljøet dekker de obligatoriske kursene
Obligatorisk emne
Bidrar inn i emnet
VT409E Philosophy of Science Professor Ove Jakobsen – emneansvarlig
and Research Ethics
Øvrige:
Professor Anders Lindseth (Nord universitet)
Professor Johans Sandvin (Nord universitet)
Førsteamanuensis Are S. Ingulfsvann (Nord universitet - HHN)
Førsteamanuensis Vivi M. L. Storsletten (Nord universitet - HHN)
Professor Terje Traavik (UiT)
Professor Lars Kirkhusmo Pharo (Nord universitet)
MET9011 Advanced Academic Professor Anatoli Bourmistrov – emneansvarlig
Writing
Øvrige:
Professor Inger Johanne Pettersen, NTNU/HHN
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MET9000 Research Design and
Scientific Methods in Business
Research

ECO9002 Theoretical
Foundations and Current
Topics in Business
Administration

Professor Jan-Oddvar Sørnes – emneansvarlig
Øvrige:
Professor Frank Lindberg (Nord universitet - HHN)
Professor Markus Fitza (Nord universitet - HHN)
Førsteamanuensis Oleg Nenadic (Nord universitet - HHN)
Professor Tommy Høyvarde Clausen – emneansvarlig
(øvrige professorer uavklart pt.)

Liste over relevante vedlegg/lenker
Vedlegg nummer
Tittel
20
Fagmiljøtabell
(2) Fagmiljøet knyttet til studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig kompetanse
Høsten 2019 skjerpet de norske myndigheter kravene for å bli tilsatt i vitenskapelige stillinger. De
vitenskapelig ansatte må i dag ha en bred utdanningsfaglig kompetanse i tillegg til faglig
spisskompetanse for å kvalifisere til vitenskapelige stillinger, inkludert professorstilling. Nord
universitet tilbyr derfor pedagogiske kurs på universitets- og høgskolenivå for alle ansatte. I tillegg
tilbys et ph.d. veilederutviklingskurs i samarbeid med Universitetet i Stavanger og Universitetet i
Agder (siden 2014) hvor 19 ansatte fra HHN har gjennomført. Dette er i tillegg et av
kompetansekravene for å være hovedveileder (jf. punkt 1 over). For å sikre kontinuerlig oppdatering
av programmets veiledere arrangeres også veilederseminarer hvert år der man diskuterer veiledning,
veilederrollen, utdanningsfaglige spørsmål og didaktiske elementer i programmet.
Handelshøgskolen har to opprykksprogram som har hatt omtrent 40 vitenskapelig ansatte i løp: (1)
Professorskolen, der det arbeides med å gi førsteamanuensiser grunnlaget til å kunne søke opprykk
til professor, og (2) Førstelektorskolen, med mål å fremme opprykk for universitetslektorer. Gjennom
opprykksprogrammene settes det fokus på å styrke kandidatenes veiledningskompetanse på ph.d.nivå.
Universitetet har en betydelig digital kompetanse, både i IKT-avdeling og gjennom KOLT(Kompetansesenter for læring og teknologi), som kommer de vitenskapelig ansatte til gode. Det er
laget flere nyttige ressurssider på intranettet og Canvas med opplæringsvideoer og jevnlig tilbud om
kurs.
Liste over relevante vedlegg/lenker
Vedlegg nummer Tittel
20
Fagmiljøtabell
26
Oversikt deltakere veilederutviklingskurs HHN 2014 -2019
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(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for kvalitetssikring av
studiet.
Prodekan for forskning og utvikling leder fakultetets forskningsutvalg, som har ansvar for ph.d.programmets forskningskvalitet, og representerer HHN i det sentrale forskningsutvalget ved Nord
universitet. SPA for ph.d.-utdanningen har delegerte arbeidsoppgaver og ansvar fra dekan og har et
daglig ansvar for å sikre kvalitet gjennom å igangsette studiekvalitetshevende tiltak, kvalitetssikring
av studieforløpet, gjennomføre årlige dialogmøter med kandidatene, samt påse at programmet er på
et høyt internasjonalt nivå. En operasjonalisering er presisert i "Arbeidsoppgaver og ansvar som
studieprogramansvarlig (SPA) ph.d." (se vedlegg). SPA for ph.d.-utdanningen er dessuten
representant i Kvalitetsforum for ph.d. programmene ved Nord universitet.
Alle vitenskapelig ansatte er plassert innenfor en av de fire faggruppene «Innovasjon og
entreprenørskap», «Økonomisk analyse og regnskap», «Trafikkfag» og «Marked, organisasjon og
ledelse». Alle faggruppene har tilsatte faglige ledere som er medlemmer av forskningsutvalget.
Faggruppelederne har ansvar for prioritering av ressurser slik at faggruppen bl.a. kan nå sine faglige
mål om leveranser på forskning, samt personalansvar for stipendiater. I tillegg har faggruppelederne
ansvar ved tilsetting av stipendiater, tildeling av faddere (for nye kandidater), tildele veiledere, bidra
til gjennomføring av midtveisseminarer, tildeling av stipendiaters pliktarbeid, samt ansvar for
innstilling av komitemedlemmer ved disputas.
Liste over relevante vedlegg/lenker
Vedlegg nummer
Tittel
5
Arbeidsoppgaver og ansvar studieprogramansvarlig ph.d.
7
Mandat og retningslinjer Forskningsutvalget ved Handelshøgskolen
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(4) Minst 50 prosent av årsverkene tilknyttet studietilbudet skal utgjøres av ansatte i hovedstilling
ved institusjonen. Av disse skal det være ansatte med førstestillingskompetanse i de sentrale
delene av studietilbudet. I tillegg gjelder følgende krav til fagmiljøets kompetansenivå:
Som det framgår av vedlagte fagmiljøtabell, utgjør ansatte i hovedstilling ved HHN hoveddelen av
årsverkene tilknyttet doktorgradsprogrammet. Fagmiljøet består av 83 ansatte, hvorav 63 har sin
hovedstilling ved HHN. De resterende 20 personene som er ansatt i delstilling utgjør om lag 4
årsverk. Av antall årsverk er dermed 96 % i hovedstilling ved HHN. Alle ansatte har minimum
førstestillingskompetanse, og kravet til andelen førstestillingskompetanse er dermed oppfylt.
De sentrale fagfeltene i det bedriftsøkonomiske fagområdet er som tidligere definert (under punkt
1.2) administrative fag, regnskap/økonomisk styring og økonomisk analyse. Samlet oversikt over de
vitenskapelige ansattes formalkompetansen fordelt på de tre fagfeltene er gitt i tabell 9 (under punkt
2.3.2.4 c). Denne viser at kravet om førstestillingskompetanse fordelt på de tre sentrale fagfeltene
tilknyttet ph.d. programmet i bedriftsøkonomi er oppfylt.
c) for studietilbud på doktorgradsnivå skal fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av ansatte med
førstestillingskompetanse, hvorav minst 50 prosent med professor- eller dosentkompetanse.
Totalt er det 83 ansatte i fagmiljøet, hvorav 43 har professor- eller dosentkompetanse. Som det
framgår av tabellen under, er kravet om minimum 50 % med professor- eller dosentkompetanse
oppfylt, både for fagmiljøet som helhet og dersom man ser på de tre fagområdene hver for seg.
For øvrig vises det til vedlagte fagmiljøtabell for detaljer.
Tabell 9: Kompetanseoversikt ansatte tilknyttet doktorgradsprogrammet ved HHN
Fagområde
Administrative Regnskap og
Totalt HHN
fag
øk. styring.
Professor
26
18
4
Dosent
1
1
0
a
Professor II
17
9
3
Sum toppkompetanse
43
28
7
Førsteamanuensis
32
23
2
a
Førsteamanuensis II
4
1
2
Postdoktor
3
2
1
Forsker med ph.d
1
1
Sum førstekompetanse
40
26
6
SUM
83
54
13
a
Normalt er II-ere i 20% stilling tilknyttet doktorgradsprogrammet.
Liste over relevante vedlegg/lenker
Vedlegg nummer
Tittel
20
Fagmiljøtabell
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Økonomisk
analyse
4
0
4
8
7
1
0
8
16
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(5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og
faglig utviklingsarbeid og skal kunne vise til dokumenterte resultater med en kvalitet og et omfang
som er tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå.
De ulike aspektene ved dette punktet dekkes i sin helhet av andre punkter i egenevalueringen. Det er
under punkt 2.3.1 (1) gjort rede for et betydelig omfang av vitenskapelig forskning. Videre
argumenteres det under punkt 2.3.1 (3) for kvalitet i forskning og internasjonalt
forskningssamarbeid. Til slutt er formell kompetanse redegjort for i punkt 2.3.4 (4) c) hvor tabellen
viser at antall personer med professor- og førsteamanuensiskompetanse er tilstrekkelig på hvert av
de tre fagfeltene som utgjør det bedriftsøkonomiske fagområdet slik det ble vurdert av den
sakkyndige komiteen.
Liste over relevante vedlegg/lenker
Vedlegg nummer Tittel
18
Publikasjonsliste
19
Antall publikasjoner pr ansatt
21
Social science research in Norway – Fact sheets v5
(6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en grad, skal delta aktivt i nasjonale og
internasjonale samarbeid og nettverk som er relevante for studietilbudet.
Nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk omfatter mange sider av aktivitetene til de
vitenskapelig ansatte ved HHN. For å synliggjøre aktiviteten til fagmiljøet på dette punktet gis
eksempler innenfor samarbeid med randsonen (for eksempel Kunnskapsparken og
Nordlandsforskning), forskerskoler på ph.d.-nivå, arrangering av konferanser, deltagelse i nasjonale
og internasjonale utvalg, forskningssamarbeid (artikler) og eksterne prosjekter.
Handelshøgskolen samarbeider om forskningsprosjekter med utredningsinstitusjoner og med
randsonen til Nord universitet. Samarbeidet skal sikre økt kvalitet og stimulere til felles empirisk
forskning, samforfatterskap og samtidig være en måte for HHN å delta i kunnskapsutvikling regionalt
og nasjonalt.
HHN inngikk i den nasjonale forskerskolen i bedriftsøkonomi sammen med 13 andre institusjoner
under ledelse av Norges Handelshøyskole. Forskerskolen ble avsluttet da finansieringen fra
Forskningsrådet ble avsluttet. Det er i nær fremtid planer om at en ny forskerskole i bedriftsøkonomi
skal etableres med finansiering fra universitetene, og HHN har vist interesse for å delta i dette
samarbeidet. HHN er i dag en bidragsyter i NORSI (se 2.2.1, pkt. 2) som er avgrenset til fagfeltet
innovasjon og medlem i den faguavhengige European University Association – Council for Doctoral
Education (EUA-CDE) gjennom medlemskapet til Nord universitet.
Når det gjelder forskerkonferanser så er flere fagansatte ved HHN aktive i de nasjonale konferansene
for bedriftsøkonomi (FIBE) og det årlige forskermøtet for samfunnsøkonomer. HHN har også tatt
ansvar for flere internasjonale konferanser. HHN har nylig vært vertskap for den brede
bedriftsøkonomiske konferansen som arrangeres annen hvert år av Nordiska Företagsekonomiska
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Föreningen (NFF konferansen). 17 Den internasjonale markedsføringskonferansen CIMAR skulle
arrangeres ved HHN i 2020 men ble utsatt på grunn av pandemien. 18
Mange av de vitenskapelig ansatte ved HHN har samarbeidsprosjekter med prestisjefylte
universiteter internasjonalt. Dette omfatter også de mange professor II som er tilknyttet HHN for å
stimulere til fremragende forskning og heve kvaliteten på ph.d.- programmet. Eksempler er forskere i
økonomisk styring som er aktive i CIGAR nettverket og der en HHN professor er sjefsredaktør i
tidsskriftet JPBAFM. 19 Et annet eksempel er HHN forskerne som er aktive i ESREL og CIECA innen
transport og UArctic for beredskap.
Vedlagte fagmiljøtabell viser at de aller fleste vitenskapelig ansatte har oppgitt faglige nettverk både
nasjonalt og internasjonalt. Det er utfordrende å få full oversikt over denne informasjonen og i de
tilfeller hvor dette ikke er ført opp i tabellen skyldes det i de fleste tilfeller manglende data fra
undersøkelsen blant de vitenskapelige ansatte da rapporten skulle skrives.
Det fremkommer av fagmiljøtabellen at HHN samarbeider med alle de store handelshøgskolene i
Norge. Listen over samarbeid med internasjonale institusjoner er lang og kan ikke redegjøres for her i
sin helhet. Noen samarbeid er knyttet til internasjonale nettverk, mens andre gjelder bare for
samarbeid mellom enkeltforskere. Dette inkluderer deltagelse i eksternfinansierte prosjekter med
finansiering fra Forskningsrådet, EU og andre kilder.
Fra fagmiljøtabellen kan det trekkes frem noen eksempler på at forskere ved HHN har sentrale
administrative posisjoner i nasjonale nettverksarenaer. Eksempelvis er professor Ove Jakobsen
representant i Publiseringskomiteen for økonomisk-administrative fag. 20 Professor Levi GårsethNesbakk sitter som medlem i UHR Økonomisk-administrative fag. 21 Professor Terje Mathisen er
medlem i det nylig opprettede Tjenesteråd for forskning som gir anbefalinger for UNIT, og professor
Gry Alsos er medlem i Regelrådet. 22
I avsnittene over er det redegjort for noen eksempler som viser variasjonen i nettverk som er
relevante for ph.d. programmet i bedriftsøkonomi. Det må imidlertid understrekes at dette bare er et
lite utvalg av nettverk og samarbeid, og det vises til vedlagte fagmiljøtabell for detaljer om det
nasjonale og internasjonale engasjementet til de vitenskapelig ansatte tilknyttet ph.d. programmet.
Liste over relevante vedlegg/lenker
Vedlegg nummer Tittel
20
Fagmiljøtabell

https://www.nord.no/en/about/faculties-and-centres/business-school/Pages/NFF2017.aspx
https://www.nord.no/no/aktuelt/kalender/Sider/cimar2020.aspx
19
https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/jpbafm#editorial-team
20
https://npi.nsd.no/fagfeltoversikt/fagfelt?id=1035
21
https://www.uhr.no/strategiske-enheter/fagstrategiske-enheter/uhr-okonomi-og-administrasjon/representanteri-uhr-okonomi-og-administrasjon/
22
https://www.regelradet.no/om-oss/hvem-er-vi/regelradet/
17
18
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3 Samlet oversikt over vedlegg/lenker og figurer
Samlet oversikt over vedlegg/lenker
Vedlegg nummer Tittel
lenke
Beskrivelse av faggruppene ved Handelshøgskolen
https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-ogavdelinger/handelshogskolen/forskning
Rapport doktorgradsprogrammene 2016, Alsos m.fl. 2016
1
2
SAMEVAL evaluering
3
Peer Review report PhD
lenke
Forskning ved HHN, fordelt på faggrupper med pågående forskning og
satsningsområder.
https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-ogavdelinger/handelshogskolen/forskning
4
Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet med
utfyllende retningslinjer for ph.d. i bedriftsøkonomi ved Handelshøgskolen
Nord (HHN). Revidert 16.10.2020
5
Arbeidsoppgaver og ansvar som studieprogramansvarlig (SPA) ph.d.
6
Retningslinjer for utenlandsstipend ved forskningstermin
7
Mandat og retningslinjer Forskningsutvalget ved Handelshøgskolen
8
Årshjul Forskningsutvalget ved Handelshøgskolen
lenke
https://www.nord.no/no/studier/phd-i-bedriftsokonomi
9
Guidelines for research proposal with template
10
Mal emnebeskrivelse ph.d.
11
Norm for beregning av studiepoeng for forskerkurs ved HHN
12
Studieprogrambeskrivelse phd vedtatt 14102020
Eksempel på emnebeskrivelser doktorgradskurs:
ECO9002 Theoretical foundations and current topics in business
administration
MET9000 Research Design and Scientific Methods in Business Research
MET9011 Advanced Academic Writing
VT409E Philosophy of Science and Research Ethics
13
Samsvar mellom NKR og læringsutbytte
lenke
Eksempel på prosjekter relevant for arbeids- og samfunnsliv: Innovasjon og
entreprenørskap.
https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-ogavdelinger/handelshogskolen/Documents/InnovasjonEntreprenorskap_2019.pdf
14
Oversikt over Handelshøgskolens doktorer
15
Guidelines for mid-term seminar
16
Samsvar mellom læringsutbytte og innhold i programmet - matrise
17
Kompetansekrav for veiledere ved HHN
Lenke
Nasjonal Forskerskole i Bedriftsøkonomi
http://paraplyen.prototypes.no/paraplyen/arkiv/2009/juni/nhh-vertsk/
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lenke

18
19
20
21
22
23
24
25
26

Nasjonalt Råd for Økonomisk-Administrativ Utdanning (NRØA)
https://www.uhr.no/strategiske-enheter/fagstrategiske-enheter/uhr-okonomiog-administrasjon/
Publikasjonsliste
Antall publikasjoner pr ansatt
Fagmiljøtabell
Social science research in Norway - Fact sheets v5
Doktorgradskurs Handelshøgskolen Nord universitet 2016-2020
Oversikt over Handelshøgskolens disputaser 2000-2020
Oversikt over aktive kandidater pr nov 2020
Utlysning - stipendiatstillinger 2020
Oversikt deltakere veilederutviklingskurs HHN 2014 -2019

Samlet oversikt over figurer
Tabell nummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tittel
Antall studenter ved Handelshøgskolen fordelt på studiested (2020)
Estimert arbeidsomfang av de ulike elementene ir ph.d-utdanningen ved HHN
Oversikt over utenlandsopphold for HHNs kandidater
Utvikling publiseringspoeng Handelshøgskolen (kilde DBH)
Søknader til stipendiatstillinger ved Handelshøgskolen
Antall kandidater ved HHN tre siste år
Oversikt over stipendiater finansiert fra Kunnskapsdepartementet (kilde: DBH)
Oversikt over hvordan fagmiljøet dekker de obligatoriske emnene
Kompetanseoversikt ansatte tilknyttet doktorgradsprogrammet ved HHN
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HHNs anmerkninger til evalueringskomiteens vurderinger
HHN tar til etterretning at evalueringskomiteen har konkludert med at ph.d. programmet i
bedriftsøkonomi tilfredsstiller alle delene av Studietilsynsforskriften og Studiekvalitetsforskriften.
HHN setter stor pris på de tre anbefalingene som presenteres av den eksterne komiteen og ønsker å
gi en kort kommentar til hver av dem.
1. HHN er enig i at antall uteksaminert kandidater burde vært høyere og det iverksettes ulike
tiltak for å forbedre dette. En side ved dette er å gjennomstrømmingen av kandidater. Nylige
tiltak for å øke gjennomstrømmingen er for eksempel innføring av en mer strukturert
opplæringsdel, obligatorisk involvering i aktive forskningsgrupper, oppstartseminar og økt
veilederkompetanse. Fordi det tar flere år å utdanne kandidatene har vi enda ikke sett
effektene av dette. En annen side er rekruttering av flere og bedre kandidater. Etter at
egenevalueringen ble avsluttet er det tatt opp flere kandidater på studiet og antallet er nå
50. Vi ser videre et potensiale i ordningen med offentlig/nærings ph.d. som vi ønsker å
utnytte bedre. Tatt dette i betraktning ser HHN gode muligheter til å uteksaminere et høyere
antall kandidater de nærmeste årene. Vi viser til årlig kvalitetsrapport for detaljer om
kvalitetsforbedrende tiltak.
2. Lokalisering av stipendiater på ulike studiesteder er en viktig utfordring med en distribuert
struktur. HHN er lokalisert på fire studiesteder og har forskningsaktivitet på alle. I
Kvalitetsforum for de studieprogramansvarlige for doktorgradsutdanningene ved Nord er det
diskusjoner om hvor stort et fagmiljø må være for å sikre en god ramme for ph.d.
kandidatenes forskningsarbeid. Ved HHN har det i løpet av høsten 2020 vært diskusjoner om
hvilke deler av det bedriftsøkonomiske fagområdet som de ulike studiestedene har en
tilfredsstillende forskningsaktivitet til å ta opp kandidater. Denne prosessen har bygget på
innspill fra studiestedene og har vært diskutert i Forskningsutvalget HHN (FU-HHN). Målet er
at det bygges opp en enda sterkere forskningsaktivitet som kan støtte ph.d. kandidater rundt
avgrensede temaer på studiestedene Mo, Steinkjer og Stjørdal. En positiv effekt av denne
saken er at studiestedene reflekterer over hvordan de vil utvikle seg fremover. Denne
diskusjonen tas videre når HHN skal utvikle sin delstrategi og handlingsplan for å følge opp
den nylig vedtatte Strategi 2030 for Nord universitet.
3. Vi er enige i at et kandidatene vil dra nytte av et sterkere fagsosialt nettverk. Det har vært
diskutert på FU-HHN og i Kvalitetsforum for ph.d. ved Nord universitet om en egen
studentunion for ph.d. kandidater kan være løsningen. I første omgang har vi oppfordret
ph.d. kandidatene ved vårt eget program til å etablere en studentunion, men vi ser at det er
behov for å bistå sterke for å få dette i gang. Dersom det blir aktuelt vil HHN støtte arbeidet
med en felles ordning for kandidatene på alle doktorgradsprogrammene for hele Nord. Man
kan også se karriereveiledning og andre felles aktiviteter i denne sammenhengen.
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Vedlegg 1

Doktorgradsutdanning ved Nord universitet
Rapport fra
Arbeidsgruppen med ansvar for utredning av framtidige doktorgradsutdanninger
ved Nord universitetet.

Overlevert 10. april 2017

Gry Agnete Alsos
Marianne Hatlestad
Marianne Hedlund
Kitt Lyngsnes
James McGuirk
Johans T. Sandvin
Kiron Viswanath
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Vedlegg 1

1. Innledning
1. januar 2016 fusjonerte tidligere Universitetet i Nordland med høgskolene i Nord-Trøndelag og Nesna
og dannet Nord universitet. Fusjonen skjedde raskt og i 2016 skal den nye organisasjonen utarbeide
ny strategi, ny administrativ og faglig organisering. I tillegg har Regjeringen foreslått å skjerpe kravene
til doktorgradsprogrammene, og de nye kravene må være oppfylt innen utgangen av 2018. Nord
universitets strategi og faglig organisering må sikre at de eksisterende ph.d.-programmene oppfyller
de nye kvalitetskravene, også for å sikre universitetsstatus i fremtiden, men samtidig i størst mulig grad
dekke nye behov for faglig utvikling og forskning i den fusjonerte organisasjonen.

2. Sammensetning og mandat
2.1. Medlemmer i utredningsgruppen
Rapporten er utarbeidet av en utredningsgruppe utnevnt av universitetets ledelse med følgende
medlemmer:
Professor Gry Alsos (Ph.d. bedriftsøkonomi) - Leder
Professor Kitt Lyngsnes (Avdeling for lærerutdanning)
Professor Kiron Viswanath (Ph.d akvatisk biovitenskap)
Professor Johans T. Sandvin (Ph.d. sosiologi)
Professor James McGuirk (Ph.d. profesjonspraksis)
Professor Marianne Hedlund (Avdeling for helsefag)
Seniorrådgiver Marianne Hatlestad (Forskningsavdelingen) – sekretær

2.2. Mandat
Arbeidsgruppen er bedt om å svare på følgende spørsmål:
1. Hvordan sikre at alle ph.d.-program ved Nord universitet fyller kvalitetskravene i
kvalitetsforskriften?
• Tilstrekkelig antall aktive forskere (professorer og førsteamanuensiser)
• Tilstrekkelig antall ph.d. kandidater (minimum 15 i løp og 5 disputaser i snitt pr. år)
• Gode arbeidsbetingelser for studenter og veiledere (Organisering, tid, opplæring og
ressurser)
2. Hvordan sikre at alle studier ved NORD lede frem til et adekvat ph.d.-program?
• Kan et fakultet huse flere ph.d.-program?
• Kan flere fakultet dele et ph.d.-program?
3. Hva må eventuelt til for å utvikle flere ph.d.-program (etter 2019)?

2.3 Forståelse av mandat
I arbeidet med utredningen har arbeidsgruppen lagt vekt på å:
- Gi en oversikt over hva kvalitetskravene er, og sannsynligvis vil bli, basert på de foreslåtte
endringene i kvalitetsforskriften
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-

Gi en oversikt over status per i dag for de ulike ph.d. programmene i forhold til nåværende og
framtidige krav, samt vurdere utviklingen framover
Gi en vurdering av forutsetninger for valg og videre utvikling framover, herunder hvilke
sentrale elementer arbeidsgruppen mener man må vurdere i forhold til å sikre eksisterende
ph.d. programmer, organisere programmene, samt for å kunne utvikle nye programmer.

Arbeidsgruppen har ikke sett det som sitt mandat å vurdere konkrete forslag til nye ph.d programmer,
konkrete forslag til organisering av ph.d. programmer, eller andre spesifikke forslag knyttet til et
bestemt ph.d. program.
Arbeidsgruppen har videre forstått underpunktene til de tre spørsmålene i mandatet som
spesifiseringer av temaer gruppen må gå inn på, men ikke som fullstendig dekkende for
hovedspørsmålet. Også andre elementer knyttet til hovedspørsmålet er berørt.
Rapporten er organisert slik: I det følgende redegjør vi for vår analyse og konklusjoner til hver av de
tre hovedspørsmålene i mandatet, med tilhørende underpunkter. Bakgrunn for disse analysene ligger
i vedlegg som analyser i forhold til hvert av de fire ph.d. programmene, samt av hvordan de
innfusjonerte miljøene kan bidra til programmene.

3. Hvordan sikre at alle ph.d.-program ved Nord universitet fyller
kvalitetskravene i kvalitetsreformen?
3.1 Kravene i kvalitetsforskriften
Kvalitetsforskriften (Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og
fagskoleutdanning) gir krav for opprettelse av nye doktorgrader, som også må forstås som kvalitetskrav
for eksisterende doktorgradsprogram. Spørsmål knyttet til eventuell oppretting av nye doktorgrader
ved universitetet må også sees i lys av signaler som er gitt om skjerpede krav til akkreditering. I Forslag
til endring i forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning som nylig har vært
ute til høring (heretter benevnt Høringsnotatet) foreslås flere presiseringer i kravene til akkreditering
av doktorgradsutdanninger. Det presiseres også at institusjonene skal dokumentere at det legges
samme kriterier til grunn ved selvakkreditering.

3.1.1 Krav til fagmiljøene som støtter opp om et doktorgradsprogram
Fagmiljøet som støtter opp om et doktorgradsprogram skal ha "tilstrekkelig forskningstyngde og
kvalitet", og høringsnotatet angir skjerping av gjeldende krav til størrelse og bredde på et fagmiljø.
Dette skal sikre at doktorgradsstudiet kan "gjennomføres på høyt vitenskapelig nivå", og at studiet har
dokumentert veiledningskompetanse og kompetanse til å videreutvikle det faglige innholdet i
doktorgradsstudiet. Høringsnotatet vektlegger i denne sammenheng:
- dokumenterte forskningsresultater på høyt internasjonalt nivå, spesifisert som at fagmiljøet
er forskningsaktivt og jevnlig publiserer i anerkjente tidsskrifter
- resultater fra samarbeid med andre fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt
- at fagmiljøet er stabilt og har tilstrekkelig antall ansatte
- at fagmiljøet har dybde og bredde innen alle vesentlige deler av doktorgradsstudiet
- en sammensetning i fagmiljøet slik at doktorgradskandidatene kan delta aktivt i ulike faglige
relasjoner og få innføring i ulike perspektiver
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Når det gjelder antall ansatte, foreslår Høringsnotatet to alternative vurderingskriterier, enten et rent
kvalitativt krav eller et kvantitativt minimumskrav. Det førstnevnte innebærer at det innenfor hvert
doktorgradsstudium gjøres en vurdering av om fagmiljøet har tilstrekkelig antall og nødvendig
kompetanse, da vurdert ut fra hele den faglige bredden, samt nødvendig kapasitet til veiledning,
kursportefølje, etc. Det kvantitative alternativet setter et minimumskrav på åtte årsverk med
førsteamanuensis- eller professorkompetanse (over minst tre år). Det presiseres i forhold til
masterutdanninger at kravet til omfang av fagmiljøet må vurderes i forhold studietilbudet, og at "det
for mange studietilbud kan være vanskelig å tilby en utdanning av høy kvalitet med kun tolv årsverk".
I praksis vil kvaliteten på et doktorgradsprogram vurderes i forhold til begge disse to alternativene. I
tillegg bør en i de fleste tilfellene ligge godt over minimumskravet på åtte. Signaler fra
universitetsledelsen tilsier at vi på sikt må strebe mot at hvert doktorgradsprogram støttes av et
fagmiljø på minimum 20 aktive forskere, hvorav halvparten bør være professorer og andre halvparten
førsteamanuenser. Dette for å sikre robusthet i fagmiljøene.
Professorer og førsteamanuenser tilknyttet doktorgradsprogrammene bør åpenbart være
forskningsaktive. Et spørsmål er da hvilket krav som skal stilles for at en person skal regnes som
forskningsaktiv, dvs. hvordan forskningsaktivitet måles. Selv om kriteriene kan diskuteres, er det
naturlig å ta utgangspunkt i de faktorene universitetet blir målt på når det gjelder forskningsaktivitet,
slik som publiseringspoeng, nivå 2 andel og eksternt finansierte forskningsprosjekter fra
Forskningsrådet og H2020. I vår vurdering har vi tatt utgangspunkt i antall publikasjonspoeng over de
tre siste årene, og brukt dette som en "proxy" på forskningsaktivitet. Hensikten har ikke vært å vurdere
enkeltpersoner, men å vurdere størrelse og forskningsaktivitet i de fagmiljøene som støtter opp om
hvert doktorgradsprogram.

3.1.2 Krav til volum
Høringsnotatet stille krav til volum på et doktorgradsstudium, både når det gjelder antall disputaser
per år, antall stipendiater knyttet til programmet og antall stipendiater med hovedarbeidsplass ved
institusjonen.
For akkreditering av et nytt doktorgradsprogram kreves det at antall studenter på programmet er
tilstrekkelig, spesifisert som rekrutteringspotensial til å ta opp minst 15 stipendiater til studiet i løpet
av fem år etter oppstart, og mulighet til å opprettholde et doktorgradsmiljø med minst 15 stipendiater
over tid. For eksisterende doktorgradsprogrammer vil dette innebære et krav om å ha minst 15
stipendiater tatt opp i programmet til enhver tid så lenge det er fem år siden oppstart av programmet.
Med stipendiat refereres dette til stillingskategorien "stipendiat", og kravet omfatter personer ansatt
som stipendiat. Doktorgradskandidater som ikke er ansatt som stipendiat, for eksempel personer
ansatt ved andre institusjoner/forskningsinstitutter eller personer som ikke rakk å bli ferdige i tide og
derfor ikke er i en stipendiatstilling, telles altså ikke med i dette kravet. Det må også tolkes slik at
ansatte som tar doktorgrad som del av sin ordinære stilling, heller ikke telles med. Men
stipendiatstillinger kan ha ulike finansieringskilder, også eksterne.
I høringsnotatet foreslås det videre en skjerping av kravet til ansettelsesforhold og arbeidssted. Det
foreslås et krav om at minst halvparten av stipendiatene skal ha hovedarbeidsplass ved institusjonen.
Det stilles også volumkrav til antall kandidater som uteksamineres i doktorgradsprogrammene. Ved
søknad om akkreditering som universitet, må institusjonen fortsatt kunne dokumentere at minimum
to av doktorgradsprogrammene har en gjennomsnittlig uteksaminering av fem kandidater per år over
en treårsperiode. Dette må forstås slik at det på sikt er et krav til at alle programmer skal kunne
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uteksaminere i gjennomsnitt fem kandidater per år, slik at hvert av doktorgradsprogrammene ved
NORD må vurderes i forhold til disse kravene. Dog må det tas hensyn til at det tar noe tid å utvikle
programmene til stabilt å ha høyt nok volum.

3.1.3 Vitenskapelig helhet og spesialiteter
Av forslagene i Høringsnotatet som har særlig relevans i denne sammenheng er blant annet § 3-3 annet
ledd, som sier at "Området for doktorgradsutdanningen skal utgjøre en vitenskapelig helhet med
sammenheng mellom de enkelte delene studiet er satt samme av". Bakgrunnen for bestemmelsen er
at det lenge "har vært bekymring knyttet til etablering av faglig smale master- og doktorgradsstudier
og om fagmiljøene som tilbyr utdanningen har tilstrekkelig forskningstyngde og kvalitet"
(Høringsnotatet, pkt. 4.2). Det er et ønske om å skjerpe kravene til forskningsmessig bredde og tyngde
for fagmiljøer som skal bære en doktorgradsutdanning, inkludert for utdanningene på lavere nivå
innenfor doktorgradsområdet. Departementet er opptatt av at det er en klar sammenheng mellom
området for doktorgradsutdanningen og fagmiljøet som bærer den.
Av samme grunn uttrykkes det bekymring for de brede fakultære doktorgradsprogrammer med
underliggende faglige spesialiseringer som eksisterer ved flere universiteter og høgskoler. Det er en
bekymring for at enkelte av fagene eller spesialiseringene ikke tilfredsstiller den nødvendige kvalitet
til forskningsmessig bredde og dybde. Departementet foreslår at "NOKUT gis en eksplisitt hjemmel til
å trekke tilbake akkrediteringen for deler av et doktorgradsstudium" Det presiseres at dersom "en
spesialisering innenfor et bredt doktorgradsstudium ikke tilfredsstiller vilkårene for akkreditering" skal
denne delen av doktorgradsutdanningen miste akkrediteringen (Høringsnotatet, pkt. 6.3, vår kursiv).
Dette må forstås slik at en underliggende spesialisering innenfor en bred doktorgradsutdanning i
realiteten er å oppfatte som et doktorgradsområde, og at disse i prinsippet må tilfredsstille de
samme krav som gjelder for akkreditering av en ny doktorgradsutdanning. Det innebærer at en
utviding av doktorgradstilbudet ved Nord universitetet ikke uten videre kan gjøres ved å opprette
faglige spesialiseringer under (utvidede) eksisterende programmer.

3.2 Konsekvenser av kvalitetsforskriften for vurdering av doktorgradsprogrammene
Et krav til akkreditering som universitet er at universitetet må kunne tilby doktorgradsutdanning i fire
fag alene og at disse doktorgradsutdanningene er stabile. Videre skal doktorgradsprogrammene være
"godt dekkende for institusjonens faglige profil, det vil si institusjonens hovedområder".
Utvalget forstår kvalitetskravene i kvalitetsforskriften slik at hvert av universitetets
doktorgradsprogrammer bør tilfredsstille kravene. Dette gjelder også volumkravene. Kravet til
sammenheng i doktorgradsprogrammet innebærer begrensninger i anledningen til å slå sammen ulike
fag til ett program med flere spesialiseringer. I slike tilfeller vil kravene (til volum, fagmiljø, etc.) gjelde
for hver av spesialiseringene. Dette er likevel ikke til hinder for at en doktorgradssøyle kan omfatte
ulike fagområder som naturlig hører sammen i en vitenskapelig helhet. Tvert imot angir Høringsnotatet
eksplisitt at "et tilstrekkelig bredt doktorgradsstudium må […] bygge på en sammensetning av flere
spesialiseringer" innenfor faget for å kunne utgjøre en vitenskapelig helhet.
I det følgende gis arbeidsgruppens vurdering av eksisterende doktorgradsprogrammer ved NORD. En
nærmere vurdering av det enkelte program er gitt i vedlegg, og utgjør grunnlag for vurderingen
nedenfor.
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3.2.1 Fagmiljøene som støtter opp om NORDs doktorgradsprogrammer
I hvilken grad tilfredsstiller fagmiljøene som støtter opp under doktorgradsprogrammene de foreslåtte
kriteriene i Høringsnotatet? Tabell 1 gir en oversikt over antall aktive forskere bak hvert av
doktorgradsprogram. Det kan, som nevnt, diskuteres hvilke krav til publisering som skal gjelde for at
en forsker skal kunne telles som aktiv. Tabellen rapporterer antall forskere i hovedstilling som i dag er
tilknyttet hvert doktorgradsprogram ut fra tre ulike krav til forskningsaktivitet. Arbeidsgruppen mener
at det må stilles krav til minimum ett publikasjonspoeng i løpet av de tre siste årene (medium krav) for
å kunne regnes som forskningsaktiv. Gitt en slik tolkning, tilfredsstiller alle doktorgradsprogrammene
per i dag et minimumskrav på åtte aktive forskere tilknyttet et program. Om det er tilstrekkelig
avhenger av bredden i programmet (jfr vedlegg). Per i dag er det bare doktorgradsprogrammet i
bedriftsøkonomi som tilfredsstiller dette kravet med god margin.
Tabell 1: Antall aktive forskere tilknyttet hvert doktorgradsprogram målt i poengproduksjon.
Doktorgradsprogrammer
Akvatisk biovitenskap
Bedriftsøkonomi
Profesjonskunnskap
Sosiologi

Svakt krav
(>0)
19
21
16
17

Medium krav
(>1)
11
19
10
13

Strengt krav
(>3)
5
10
6
7

Aktive II'ere
2
12
3
3

Førsteamanuensis- og professorstillinger i hovedstilling ved institusjonen. Bistillinger er rapportert i høyre kolonne.
Svakt krav – minst deler av et publikasjonspoeng de tre siste årene.
Medium krav – minimum 1 publikasjonspoeng de tre siste årene (gjennomsnitt 0,33 poeng per år).
Strengt krav – minimum 3 publikasjonspoeng de tre siste årene (gjennomsnitt 1 poeng per år)

Signalene om at robust fagmiljø bør ha minimum 20 aktive forskere (10 førsteamanuenser og 10
professorer) tilsier at ingen fagmiljø per i dag tilfredsstiller dette robusthetskravet dersom en skal legge
til grunn et medium krav for definisjonen av aktiv forsker, og at det kun er HHN som er nært. Det er
likevel, med utgangspunkt i eksisterende fagstab ved universitetet, et potensial for å øke antall aktive
forskere knyttet til søylene ved å tilknytte fagansatte som i dag ikke har vært involvert.
Tabell 1 teller bare de forskere som per i dag er involvert i programmet (som veiledere, i tilknytning til
kurs, etc.). Aktive forskere som per i dag ikke er knyttet til programmet, men som har relevant
kompetanse, representerer slikt et potensial for utvidelse av fagmiljøet som støtter opp under
programmet. Dette gjelder både fagmiljø ved fakultetene, samt fagmiljø ved avdelingene i NordTrøndelag som er relevante knyttet til hver av doktorgradsprogrammene. Vedlegg 1 gir en nærmere
beskrivelse av fagmiljøene og potensialet. Det er potensial til å øke fagmiljøet knyttet til alle
doktorgradsprogrammene, om enn i noe varierende grad. Doktorgradsprogrammet i bedriftsøkonomi
har de fleste aktive forskere ved HHN tilknyttet programmet, men det er et visst potensial for økning
ved tilknytning av aktive forskere på studiestedene i Levanger og Steinkjer. Doktorgradsprogrammet i
akvatisk biovitenskap har også de fleste aktive forskere ved fakultetet tilknyttet programmet. Her er
det også begrenset hva fagmiljøene i Trøndelag kan tilføre med den innretningen programmet har i
dag. Doktorgradsprogrammene i sosiologi og studier av profesjonspraksis benytter i dag bare en del
av fagmiljøet ved de to fakultetene. Dette er også de to programmene som i størst grad vil kunne
tilknytte seg aktive forskere ved Trøndelag-campusene. Det innebærer at det her er potensial for å
utvide fagmiljøet som er involvert i doktorgradssøylen ved behov. Det vil likevel kunne være behov for
nyrekruttering ut fra de spesifikke behovene knyttet til hvert av doktorgradsprogrammene.
Fagmiljøet bak doktorgraden kan styrkes gjennom aktiv bruk av II'erstillinger. Det er II'erstillinger
knyttet til alle doktorgradsprogrammene, om enn i varierende omfang, jfr. Tabell I. II'erstillinger besatt
av aktive (nasjonale eller internasjonale) forskere på fagområdet representerer en styrke for
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programmet og et supplement til den faste fagstaben. Det gir også tilknytning til samarbeidspartnere
nasjonalt eller internasjonalt. Godt samarbeid med andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt
er også et kriterium for et godt fagmiljø.
Fagmiljøene tilknyttet alle doktorgradsprogrammene har internasjonalt samarbeid. Mange
vitenskapelige ansatte har betydelige internasjonale nettverk, og mange har sampublisering med
internasjonale forskere. Det mest omfattende internasjonale samarbeidet skjer gjennom
prosjektsamarbeid, særlig knyttet til eksternt finansierte prosjekter (særlig FSV, FBA og HHN), en
internasjonal stab (særlig FBA og til dels også HHN), samt gjennom engasjement av internasjonale
Professor II (særlig HHN, men til dels også de andre fakultetene). Det er likevel en vurdering at
internasjonalt forskningssamarbeid bør kunne styrkes i de fleste fagmiljøene.
Tabell 2 viser en oversikt over internasjonalisering i doktorgradsprogrammene i 2015. Oversikten viser
et potensial for forbedring av internasjonaliseringen, særlig når det gjelder utenlandsopphold blant
doktorgradskandidatene, der det kun er FBA som har et tilfredsstillende omfang. Kvalitetsrapporten
(2015) oppsummerer for øvrig internasjonalisering i doktorgradsprogrammene som følger:
«Både FBA og HHB har en tydelig internasjonal profil og høy grad av internasjonal aktivitet i
2015. HHB legger vekt på å knytte til seg internasjonale professor II, legger til rette for
deltakelse på internasjonale konferanse, samt ha samarbeid med internasjonale miljøer på
flere forskningsprosjekter hvor også ph.d.-kandidater er tilknyttet. Ved FSV oppfordrer
veilederne kandidatene til utenlandsopphold og reiser gjerne sammen med studentene på
internasjonale konferanser. Dog er finansiering av slik aktivitet er en utfordring for mange. For
PHS er internasjonalisering en utfordring generelt. De vurderer nå innføring av en obligatorisk
utenlandsk opphold for alle kandidater tatt opp i programmet.»
Tabell 2: Internasjonalisering i ph.d.-programmene
FBA
FSV
Antall internasjonale opphold
8
0
Antall konferansedeltakelse med
6
presentasjon
Internasjonale publikasjoner, ph.d.
3
Internasjonale akademikere tilknyttet 5
6
programmet eller dets fagmiljø

HHN
2
23

PHS
0
14

NORD
10
43 +

7
15

6
3

16
29

Kilde: Årlig kvalitetsrapport ph.d. Nord universitet. FSV har ikke rapportert data på konferansedeltakelse eller
internasjonale publikasjoner men kjenner til at flere deltok på konferanser med presentasjoner i 2015.

3.3 Kandidatproduksjon og stipendiatstillinger
Tabell 3 viser antallet stipendiater med kontorplass/hovedarbeidssted i fagmiljøene hos NORD. Per i
dag tilfredsstiller alle programmene kravet om minimum 15 stipendiater i programmene, til tross for
at en del av avtalene ikke er stipendiater. Kravet om at minst halvparten av stipendiatene skal ha
hovedarbeidsplass ved universitetet, er også godt dekket. Imidlertid ble det inngått forholdsvis få nye
avtaler ved HHN og PHS i 2015. Tildeling av nye stipendiatstillinger i 2016 vil bedre situasjonen.
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Tabell 3: Ph.d.-kandidater
Antall ph.d.-kandidater totalt
Antall ph.d. utenfor fagmiljø
Antall ph.d. i fagmiljø

FBA
23
2
20

FSV
33
2
31

HHN
29
3*
26

PHS
34
7**
27

NORD
119
15
104

Kilde: FS
*I tillegg er to kandidater ansatt ved Nordlandsforskning (NF), men siden NF er lokalisert i nært HHN er disse inkludert i
HHNs fagmiljø
**3 av 7 er ph.d.-kandidater ved Politihøgskolen som er lokalisert på campus i Bodø

Selv om antallet doktorgradskandidater tilfredsstiller minimumskravene til stipendiater i programmet,
er det likevel for få for å være robust i forhold til kravet om antall disputaser per år. Tabell 4 viser
oversikt over antall disputaser i 2015, gjennomsnitt for de tre siste årene og forventet antall disputaser
i 2016. Det framkommer at per i dag er det kun HHN og FSV som tilfredsstiller kravet om minimum 5
disputaser per år, og også disse med veldig knapp margin. I forhold til dette kvalitetskriteriet er ingen
av doktorgradsprogrammene ved NORD robuste. Imidlertid vil økningen i antall stipendiatstillinger
som har skjedd de siste årene, spesielt ved FBA, og den ytterligere økningen i 2016 på sikt bedre på
dette. I 2016 forventer alle fakultetene unntatt HHN minimum 5 disputaser. Det vil uansett ta tid, og
fortsatt kreve økning i antall stipendiatstillinger, for å kunne oppnå et antall disputaser som stabilt vil
ligge over 5 per år for hver av doktorgradssøylene.
Tabell 4: Disputaser
Fakultet
Antall disputaser 2015
Antall disputaser gjennomsnitt 2013-2015
Anslag antall disputaser 2016

FBA
2
3
5-6

FSV
4
5
6-7

HHN
5
7
3

PHS
2
3
7

NORD
13
18
21-23

3.4 Vitenskapelig helhet
Alle de fire doktorgradsprogrammene ved universitetet har en tydelig vitenskapelig helhet i sin
innretning. Doktorgradsprogrammet i bedriftsøkonomi dekker bredden av det bedriftsøkonomiske
fagområdet. Fagområdet er bredt og inkluderer en rekke ulike spesialiteter, samtidig som det utgjør
en vitenskapelig helhet. Kandidatene har god mulighet til å bli kjent med ulike faglige perspektiver
innenfor fagområdet. Det er ikke klart beskrevet ulike spesialiseringer for doktorgradsprogrammet. I
praksis er det likevel ulike, men også overlappende, spesialiseringer, inkludert innovasjon/
entreprenørskap, marked/strategi, økonomisk analyse, økonomistyring og økologisk økonomi, hvorav
innovasjon/entreprenørskap og økonomistyring over tid har produsert flest kandidater. Per i dag er
kandidatene mer jevnt fordelt mellom disse områdene. Inndelingen i slike spesialiseringer støttes opp
av at doktorgradskandidatene tilhører ulike fagseksjoner. Utlysning av stipendiatstillinger skjer også
vanligvis innenfor en spesialitet. Samtidig er det stor grad av samhandling mellom miljøene, blant
annet gjennom doktorgradskurs, skriveseminarer og andre aktiviteter som doktorgradskandidatene er
en del av.
Sosiologi er en etablert samfunnsvitenskapelig disiplin og utgjør i så måte en naturlig vitenskapelig
helhet. Selv om sosiologien kan sies å ha en rekke tematiske retninger, som til dels har sien egen
forskningstradisjoner, som arbeidslivssosiologi, utdanningssosiologi, velferdssosiologi, miljøsosiologi,
osv. er det ikke grunnlag for å snakke om egne spesialiteter. Doktorgradsprogrammet i sosiologi har
bred kompetanse i generell sosiologisk teori og metode. I tillegg har programmet mer spesialisert
kompetanse innenfor visse forskningsfelt, som velferdssosiologi, miljøsosiologi samt organisasjons- og
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politisk sosiologi. Fakultetet arbeider med å ytterligere styrke kompetansen innenfor generell
sosiologisk teori- og metodeutvikling.
Ph.d.-programmet i akvakultur ble etablert i 2009 og ble modifisert i 2013 og fikk navnet Ph.d. i akvatisk
biovitenskap. Modifiseringen og utvidelsen fra akvakultur til akvatisk biovitenskap ble gjort for å
inkludere og gjøre studiet relevant også for studenter som ønsket å arbeide med faglige spørsmål
relatert til de to andre strategiske forskningsområdene ved fakultetet, marin økologi og genomikk,
med mål om å dekke den vitenskapelige helheten som fakultetet representerer. Fakultet vil fokusere
på graden slik den er bygget opp nå i perioden fram til 2019, og har som første prioritet å nå målet om
i gjennomsnitt fem uteksaminerte kandidater per år i perioden.
Ph.d. programmet i studier av profesjonspraksis legger til rette for faglig felleskap og forskning på tvers
av yrkesprofesjoner og arbeidsliv gjennom sitt fokus på yrkespraksis og den kunnskap som utvikles og
læres gjennom det praktiske arbeidet. Fagansatte involvert i programmet representerer ulike
forskningsfelter (filosofi, samfunnsvitenskap, pedagogikk, Helse, antropologi m. fl.). Fusjon med
tidligere Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag innebærer potensial for videreutvikling av
forskningsaktivitet og fagfelter, men som samtidig skal ha forskning på profesjonspraksis som sentralt.

3.5 Arbeidsbetingelser for studenter og veiledere
I følge kvalitetsrapporten for ph.d.-programmene for 2015 rapporterer fakultetene generelt om
tilfredsstillende rammekvalitet for sine ph.d.-kandidater. Ph.d-kandidatene tildeles annuum som
varierer fra 10 000 kr til 15 000kr. Ved FBA er ph.d.-stillingene normalt knyttet til eksternt finansierte
prosjekter, og driftskostnadene dekkes helt eller delvis gjennom prosjektet. Ph.d.-kandidatene ved FBA
har tilgang til infrastruktur og fasiliteter som inkluderer blant annet genomikk-plattformen og
forskningsstasjon. Samtlige fagansatte, inkludert ph.d.-kandidater ved NORD, har tilgang på ITfasiliteter, bibliotekstjenester, møte/seminarrom og velutstyrte kontorplasser.
Ved alle fakultetene unntatt PHS er alle doktorgradskandidater tilknyttet en forskningsgruppe/seksjon
ved fakultetet, der de har faglig tilhørighet, og har tilbud om å delta i felles faglige aktiviteter. Ved PHS
har ikke alle kandidatene formell tilknytning til en forskningsgruppe, men mange har likevel mer
uformell tilknytning til et fagmiljø.
NORD har generelt god og kvalifisert veilederkompetanse innenfor ph.d.-programmenes fagområde.
Det er sterk fokus på både veilederkapasitet, -kompetanse og -opplæring ved alle fakultetene.
Ved FSV er det siden 2014 gjennomført årlig intern veilederopplæring, og det er nå flere
førsteamanuensiser som ønsker å være veiledere enn FSV har ph.d.-kandidater. FSV har i tillegg et
veilederforum som har jevnlige møter hvor veilederne kan ta opp eventuelle problemer.
HHN har en generelt god veiledningskapasitet med mange kvalifiserte veiledere, men mangler erfarne
hovedveiledere på finans. For å kompensere på dette brukes professor II til hovedveileder mens
personer i hovedstillinger får erfaring som medveiledere med tanke på å bli erfarne hovedveiledere på
sikt. Flere av HHNs veiledere har deltatt på veilederkvalifiseringskurs i regi av UIN/UIA/UIS. Veilederne
deltar også i veiledernettverk i regi av forskerskolene HHN er medlem av.
Kapasiteten på veiledningskorpset ved PHS oppleves som tilstrekkelig og de har ikke hatt problemer
med å dekke behovet for interne og eksterne opponenter. Fakultetet får også tilbud fra interesserte
og velkvalifiserte personer om muligheten for å delta i gjennomføringen av programmet med
begrunnelsen i at programmet og fagmiljøet oppleves interessant. PHS ser imidlertid en utfordringer i
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å sikre rekruttering av professorer ved naturlig avgang av ansatte, og å øke bemanningen i takt med
utviklingen.

3.6 Konklusjon: Hvordan sikre at alle doktorgradsprogrammene oppfyller
kvalitetskravene?
Doktorgradsprogrammene ved Nord universitet tilfredsstiller per i dag de fleste kvalitetskravene i
kvalitetsforskriften, også etter den foreslåtte skjerpingen som beskrevet i Høringsnotatet.
Fagmiljøkravene er per i dag tilfredsstilt, men er ikke veldig robuste sett i forhold til de skjerpede
kravene. Det er imidlertid fortsatt potensial til å øke fagmiljøene tilknyttet doktorgradsprogrammene
ved å tilknytte aktive forskere ved universitetet som per i dag ikke er i befatning med programmene.
Dette gjelder særlig PHS og FSV.
Der NORD er minst robuste i forhold til kvalitetskravene er volumet i antallet kandidater, særlig målt
ved antall disputaser. Per nå tilfredsstilles minimumskravene for to av doktorgradsprogrammene
(HHN, FSV), men også det er helt marginalt. Vi har fått økt antall stipendiater med de to siste årene,
noe som gir en forventning om økning i antall disputaser de kommende årene. Volum i
doktorgradsutdanningen må imidlertid fortsatt være et fokusområde framover, da særlig gjennom å
øke antall stipendiatstillinger (KD finansierte og eksternfinansierte).
Det rapporteres få utfordringer når det gjelder arbeidsvilkårene for stipendiatene.
Gjennomstrømmingen i universitetets doktorgradsprogrammer er også forholdsvis god, og har bedret
seg fra 2013/14 til 2015 for de kandidatene universitetet har arbeidsgiveransvar for. Vi har imidlertid
fortsatt en del kandidater som har vært 5 år eller mer i programmet, noe som også bør være et
fokusområde for å øke antallet disputaser per år.
De viktigste tiltakene for å sikre at alle doktorgradsprogrammene oppfyller kvalitetskravene er således
å fortsatt kunne øke antallet stipendiatstillinger, både gjennom KD-finansierte stillinger og stipendiater
finansiert over forskningsprosjekt. Men også fortsatt fokus på kvalitet i veiledning, kurstilbud og andre
forhold som påvirker gjennomstrømmingen i programmene. At stipendiatene er forholdsvis sterkt
tilknyttet et fagmiljø, og gjerne også et forskningsprosjekt, anses som et viktig virkemiddel for å øke
kvaliteten i utdanningen.
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4. Hvordan sikre at alle studier ved NORD lede frem til et adekvat
ph.d.-program?
Utvalget har tatt utgangspunkt i at problemstillingen om hvordan det kan sikres at alle studier ved
NORD kan lede fram til et adekvat doktorgradsprogram skal forstås ut fra to perspektiver:
- at alle universitetets fulle masterprogram (120 ects) kunne danne grunnlag for opptak på ett
av doktorgradsprogrammene.
- at doktorgradsutdanningen skal dekke alle sentrale fagområder ved universitetet

Utvalget mener at spørsmålet i begge tilfeller må dekke universitetets hovedområder, og ikke
nødvendigvis må dekke alle smale, spesialiserte studietilbud/fagområder.

I tillegg er det i mandatet spesifisert spørsmål om organisering av doktorgradsutdanningen, i forhold
til om et fakultet kan tenkes å være ansvarlig for flere doktorgradsprogram og om et
doktorgradsprogram kan deles av to fakulteter.

4.1 Masterprogram som grunnlag for opptak på doktorgradsprogrammene
De fire ph.d.-programmene ved Nord universitet ble etablert over en tiårsperiode i forkant av
opprettelsen av Universitetet i Nordland, og de gjenspeiler følgelig den studieportefølje og de
fagmiljøer som eksisterte på det tidspunktet. Gjennom fusjonen mellom Universitet i Nordland,
Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag har dette faglige landskapet endret seg.
Per i dag gir de aller fleste to-årige masterprogrammene (120 ects) ved NORD grunnlag for opptak på
minst ett av doktorgradsprogrammene. Det finnes unntak, blant annet master i lulesamisk språk som
startes opp høsten 2016. I tillegg er det noen masterprogram som i prinsippet gir opptaksgrunnlag
(f.eks. på PHS), men som ikke har en naturlig videreføring i doktorgradstudium med mindre kandidaten
ønsker studere temaer knyttet til praksis i egen profesjon. Dette gjelder for eksempel master i
musikkvitenskap, musikk- og ensembleledelse, kroppsøving og psykisk helse. Det er imidlertid
arbeidsgruppens vurdering at ingen av disse mastergradene representerer hovedområder for NORD,
selv om de i seg selv kan være svært viktige og gode masterprogrammer. Det er ikke nødvendigvis
naturlig at universitetet skal dekke absolutt alle studieområder helt til doktorgrad.
En særskilt bekymring har vært knyttet til lærerutdanningen. Grunnskolelærerutdanning blir fra 2017
masterutdanning, og bør ha en naturlig vei videre til doktorgrad. Det har derfor vært ønske om at det
mest aktuelle ph.d.-programmet for lærerutdanning, ph.d. i profesjonspraksis, tydeligere skulle
gjenspeile lærerutdanningen, med spesialisering med vinkling mot didaktiske/fagdidaktiske studier av
profesjonspraksis. Et tilsvarende ønske er knyttet til helseprofesjonene. Med den endringen PHS nylig
har gjort når det gjelder innretningen av doktorgradsprogrammet i studier av profesjonspraksis, åpner
for dette. Det gjør at bekymringene knyttet til videre vei fra master i grunnskolelærerutdanningen og
helsefagutdanningene ikke lenger er så alvorlig. Det åpner også muligheten for å kunne inkludere noen
av de aktive forskere fra Trøndelagsavdelingene i doktorgradsutdanningen.
En særskilt utfordring er knyttet til erfaringsbaserte mastergrader som NORD tilbyr flere av. Disse gir
ikke opptak til doktorgradsstudium siden de ikke tilfredsstiller kravet om toårig mastergrad (120 ects).
Det har likevel vært uttrykt ønske om at noen av disse mastergradene skulle kunne lede til
doktorgradsstudium etter påbygging til 120 ects. Dette krever i så fall endringer av opptaksreglement
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med ordninger for godkjenning av påbygning. Det kan også vurderes om noen av de erfaringsbaserte
masterne kan omgjøres til vitenskapelig mastere på 120 ects.

4.2 Doktorgradsprogram som dekker alle hovedområder ved NORD
I følge Høringsnotatet skal doktorgradsprogrammene ved et universitet være "godt dekkende for
institusjonens faglige profil, det vil si institusjonens hovedområder". Arbeidsgruppen har derfor
diskutert hvorvidt det er slik at de fire doktorgradsprogrammene ved NORD dekker alle hovedområder
ved universitetet.
Arbeidsgruppen mener at det ikke er naturlig at universitetets doktorgradsprogrammer dekker ethvert
fagmiljø ved universitetet, noe som blant annet innebærer at NORD ikke vil kunne utdanne egne
fagpersoner innenfor absolutt alle områder der universitetet har behov for kompetanse. Eksempler på
dette kan være spesifikke fagområder knyttet til lærerutdanningen (matematikk, KRLE, musikk, etc.),
arbeidsrett og andre juridiske fag, medisin, etc. Når universitetet har behov for å rekruttere til
vitenskapelige stillinger på disse områdene, må det rekrutteres utenfra universitetet. Alternativt må
universitetet bruke ressurser (stipendiatstillinger eller andre stillinger) på personer som tas opp i
doktorgradsprogrammer ved andre universiteter for å kunne rekruttere på disse spesifikke områdene.
På universitetets hovedområder må det derimot forventes at doktorgradsprogrammene er godt
dekket. En bekymring som har vært reist, er knyttet til lærerutdanningen (kjerneområdene) og
helsefag. Det har vært spurt hvorvidt doktorgradsprogrammet i Studier i profesjonspraksis dekker
kjernen av disse fagområdene, eller er begrenset til de delene der en spesifikt studerer profesjonens
praksis. Dette har vært en problemstilling også før fusjonen, men den store økningen av både studier
og fagansatte innen lærerutdanning og helsefag aktualiserer problemstillingen. Fra lærerutdanningen
har det blitt etterspurt en tydelig vinkling mot didaktiske/fagdidaktiske områder.
Det er helt nylig vedtatt endringer i doktorgradsprogrammet i Studier av profesjonspraksis som i større
grad tar hensyn til disse innspillene. Endringene innebærer en reduksjon i opplæringsdelen fra 45 til
30 studiepoeng, og tidligere obligatoriske kurs er endret til valgfrie. Disse endringene bidrar til at
doktorgradsprogrammet i stor grad vil være dekkende for hoveddelen av lærerutdanningen og
helsefag. Det innebærer også at aktive forskere med professor- og førsteamanuensiskompetanse,
samt dosenter med doktorgrad, ved studiestedene i Trøndelag mer aktivt kan involveres som fagmiljø
som støtter opp om doktorgradsprogrammet, og dermed i utvikling av kurs og veiledning innen dette
doktorgradsprogrammet.
Utvalget konkluderer altså med at det per i dag har alle hovedområder ved universitetet et dekkende
doktorgradsprogram. Det er flere mindre områder som ikke er dekket. Her må løsninger i forhold til
rekruttering finnes på andre måter.

4.3 Organisering av doktorgradsutdanningen
Mandatet stiller to spørsmål knyttet til organisering av doktorgradsutdanningen ved det nye
universitetet:
Kan et fakultet huse flere ph.d.-program?
Kan flere fakultet dele et ph.d.-program?
Arbeidsgruppen mener at begge disse organiseringene prinsipielt kan gjennomføres. Det finnes
eksempler på begge deler ved andre universiteter. Vanligst er det at et fakultet kan administrere flere
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doktorgradsprogram. Men det finnes også eksempler på at to fakulteter deler et doktorgradsprogram,
f.eks. ved Universitetet i Stavanger er Ph.d. i risikostyring og samfunnssikkerhet delt mellom Det
teknisk-naturvitenskaplige fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet.
Begge løsninger har noen organisatoriske utfordringer, særlig knyttet til beslutningsstrukturen, som
det i tilfellet må finnes løsninger på. Dersom et fakultet skal organisere flere ph.d programmer, må det
tas stilling til om det skal være et felles eller flere doktorgradsutvalg, og hvorvidt det skal være en felles
eller flere doktorgradsansvarlige ved fakultetet. Arbeidsgruppen mener at det er godt mulig å lage et
felles doktorgradsutvalg, som da bør inkludere fagpersoner tilknyttet de ulike doktorgradsprogrammene. Dette finnes det eksempler på blant annet ved Universitetet i Stavanger. Dette kan for
eksempel kompletteres med underutvalg knyttet til hver av doktorgradsprogrammene som gir råd om
opptak, kursportefølje, disputas, o.l. Det er imidlertid også mulig å lage flere doktorgradsutvalg som
får delegert myndighet, og som alle rapporterer til samme dekan. Dette er kanskje særlig aktuelt ved
flere store doktorgradsprogrammer.
Dersom flere fakultet skal dele et doktorgradsprogram, må det finnes løsninger i forhold til
beslutningsstrukturen. Det bør kunne opprettes et felles doktorgradsutvalg på tvers av fakultetene,
med medlemmer tilhørende begge/alle involverte fakulteter. Det kan også inngås en avtale mellom
fakultetene om hvilken dekan som har beslutningsfullmakt, og hvem som utsteder dokumenter i
tilknytning til programmet. En mulighet er å la leder av doktorgradsutvalget komme fra et annet
fakultet enn den dekanen som har beslutningsfullmakt. Det er mulig å tenke i retning av en forenklet
versjon av en 'joint degree'-avtale. Et alternativ er at en lar ett av fakultetene være vertsfakultet, der
administrativ behandling og formell beslutning skjer, men der de øvrige fakultetene involveres i faglige
spørsmål primært. Uansett løsning, bør stipendiatstillinger knyttes til hvert av de fakultetene som deler
på doktorgradsprogrammet, og fagmiljø fra alle tilknyttede fakulteter bør benyttes som veiledere i
programmet og i tilknytning til kurs.
Arbeidsgruppen mener altså at organiseringsutfordringene kan løses dersom det er andre gode
grunner til å ha en annen organisering enn et doktorgradsprogram per fakultet.

4.4 Konklusjoner: Dekker doktorgradsprogrammene hovedområder/studieområder?
Det framkommer av diskusjonen over at arbeidsgruppen ser få store utfordringer når det gjelder
hvordan doktorgradsprogrammene dekker universitetets hovedområder. Universitetets
hovedområder er i dag dekket, og man kan ikke forvente at alle smalere studieområder eller
fagområder innenfor universitetet skal dekkes. Arbeidsgruppen er også prinsipielt åpen for flere typer
organisering. De innebærer at det må finnes praktiske løsninger på organisering, administrasjon og
beslutningsstruktur, men dette bør kunne la seg løse, ikke minst siden det finnes tilsvarende eksempler
ved andre universiteter.
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5. Hva må eventuelt til for å utvikle flere ph.d.-program, etter 2019?
Universitetsledelsen har besluttet at det fram til 2019 ikke skal utvikles nye doktorgradsprogram. I
stedet skal de eksisterende programmene sikres i henhold til kvalitetskravene. Etter denne
karanteneperioden kan man vurdere utviklingen av nye doktorgradsprogram som en naturlig del av
det kontinuerlige arbeidet med å videreutvikle universitetet. Det å videreutvikle eksisterende
doktorgradsprogrammer, herunder vurdere innretning, utvidelse/innsmalning, etablering av nye
spesialiseringer, etc., er en like naturlig del av en slik kontinuerlig universitetsutvikling.
Arbeidsgruppen har blitt bedt om en vurdering av hva som må til for å utvikle flere
doktorgradsprogram etter 2019. Vi har forstått dette som en vurdering av kriterier og forutsetninger
for nye programmer, ikke en vurdering av konkrete innspill til nye programmer. Arbeidsgruppen har
tatt utgangspunkt i de kriteriene som er spesifisert i Kvalitetsforskriften og Høringsnotatet for
akkreditering av nye doktorgradsprogrammer, som er angitt også skal være gjeldende når
universitetene selv akkrediterer programmer. Vi har videre drøftet problemstillingen i forhold til
behovet for nye doktorgradsprogrammer ved NORD, herunder hvilke strategiske vurderinger som bør
gjøres.

5.1 Hvorfor utvikle nye doktorgradsprogrammer?
Hvilke doktorgradsprogrammer Nord universitet skal tilby, er primært et spørsmål av strategisk art og
handler om hvilken profil universitetet ønsker å ha. Doktorgradsutdanningen er den høyeste
utdanningen innenfor et fagområde og bør tilbys på fagområder der universitetet er – og har
ambisjoner om fortsatt å være – sterke. Det er også slik, som spesifisert i
Kvalitetsforskriften/Høringsuttalelsen, at universitetet bør ha doktorgradsprogrammer som dekker
universitets hovedområder. Følgende situasjoner kan dermed være begrunnelse for utvikling av et nytt
doktorgradsprogram:
-

-

Som et ledd i en strategisk satsing på universitetets spydspisser, fagområder der universitetet
er og skal være spesielt gode, særlig på de områdene vi har ambisjon om å være nasjonalt
ledende på.
Med bakgrunn i at et av universitetets hovedområder er dårlig dekket innenfor dagens
doktorgradsprogrammer. Utvalget har tidligere konkludert med at det i prinsippet ikke er
hovedområder som ikke er dekket av de fire doktorgradsprogrammene vi har i dag. Imidlertid
kan noen områder være dårligere dekket enn andre, f.eks. ved at bare deler av området er
dekket. Det kan da på sikt vurderes om et egen doktorgradsprogram er bedre egnet enn en
tilpasning av et av dagens programmer. De områdene som har vært diskutert i utvalget som
dette kan berøres av, er lærerutdanning og helsefag, som begge er viktige områder ved
universitetet. Vi har også berørt historie og "grønn" biologi, men disse er p.t. ikke å anse som
hovedområder.
Med bakgrunn i ønske om å utvikle nye hovedområder, eller nye strategiske satsingsområder
ved universitetet. I dette tilfellet må det likevel påpekes at doktorgradsutdanning kun skal
etableres der det allerede finnes gode fagmiljøer og et studietilbud på bachelor- og
masternivå, og at et doktorgradsprogram således kommer til slutt i en slik satsing.

En viktig rolle for doktorgradsprogrammene er rekruttering av forskere til eget og andres fagmiljøer.
Arbeidsgruppen mener likevel at rekrutteringsbehov alene ikke er en tilstrekkelig begrunnelse for
etablering av doktorgradsprogram. Universitetet vil ha rekrutteringsbehov på flere områder der det
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ikke er naturlig at vi har egne doktorgradsprogrammer, slik som f.eks. i matematikk per i dag. Dette
rekrutteringsbehovet bør dekkes på andre måter enn gjennom etablering av doktorgradsprogram i
tilknytning til mindre og til dels tynne fagområder ved universitetet.
Doktorgradsprogrammet har også en viktig rolle i forhold til forskningsaktiviteten ved universitetet.
Doktorgradsavhandlinger utgjør viktige leveranser i forskningsprosjekter. Det å kunne tilby
doktorgradsutdanning innenfor et relevant område står for eksempel sentralt i forhold til de mest
prestisjetunge søknadene om eksterne midler, slik som ulike typer av forskningssentra.
Rekrutteringsstillinger (stipendiatstillinger, post docs) er gjerne forventet i mange andre utlysninger av
større forskningsmidler, for eksempel fra Forskningsrådet. Dette taler for at det er vesentlig å ha
relevante doktorgradsprogrammer innenfor strategiske områder når det gjelder forskning, og er
spesielt viktig for rekruttering til strategisk viktige forskningsområder for universitetet.
Dette taler videre for at doktorgradsstipendiater tilknyttes pågående forskningsprosjekter ved
institusjonen (eksternt eller internt finansierte), der doktorgradsprosjektet settes inn i en større
sammenheng. Dette er i tråd med anbefalingen fra evalueringsutvalget som var engasjert av NOKUT i
forbindelse med universitetsakkrediteringen, og ble også fulgt opp i brevet fra NOKUT nå nylig der de
ber universitetet redegjøre for hvordan anbefalingene er fulgt opp.

5.2 Forutsetninger for utvikling av et nytt doktorgradsprogram
Foruten at det bør finnes et behov eller et velbegrunnet ønske for utvikling av et nytt
doktorgradsprogram, er det også visse forutsetninger som bør være til stede. Et doktorgradsprogram
er ressurskrevende aktivitet for universitetet, og arbeid med et nytt program vil forutsette ressurser
til oppbygging av fagmiljø med tilstrekkelig veiledningskapasitet (kvalitativt og kvantitativt),
stipendiatstillinger og oppbygging av underliggende bachelor- og masterprogrammer. Hvor krevende
dette er, avhenger selvsagt av hva som finnes fra før, dvs. hvor mye en har å bygge på.
Med utgangspunkt i de nasjonale kravene til akkreditering av et doktorgradsprogram som spesifisert
ovenfor, gjelder følgende kriterier for et nytt program:
- Det må finnes et allerede sterkt fagmiljø før doktorgradsprogrammet etableres. Det å se et
doktorgradsprogram som et ledd i å bygge et fagmiljø som er sterkt nok, er altså ikke en aktuell
strategi. Kravene til antall aktive forskere i fagmiljøet må være tilfredsstilt.
- Det må kunne vises til en vitenskapelig helhet. Programmet må være bredt nok, og ikke bare
dekke en spesialisering innenfor et fagområde. Det må også vises at det er en sammenheng
mellom de ulike spesialitetene som doktorgradsprogrammet skal dekke. Dette har også
betydning for vurdering av fagmiljøet, jfr. punktet over.
- Det må finnes underliggende relevante bachelor- og masterutdanninger som kandidater til
doktorgradsprogrammet kan rekrutteres fra. Herunder må det være tilstrekkelig mange
studenter på masternivå til at en kan synliggjøre tilstrekkelig rekruttering.
- Volumkravene til antall stipendiater, antall stipendiater med hovedstilling ved universitetet og
antall disputaser må kunne nås innen rimelig tid.
Det er et viktig poeng for arbeidsgruppen at disse forutsetningene ikke bar må vurderes for et
potensielt nytt doktorgradsprogram isolert. De må også ses i sammenheng med den innvirkningen
etableringen av et nytt doktorgradsprogram vil ha for eksisterende programmer. Også etter 2019 vil
det være behov for å sikre universitetsstatusen blant annet gjennom å sikre fire
doktorgradsprogrammer. Det betyr at i vurderingen i forhold til etablering av et nytt

ammene ved Nord universitet 2020-21 - 21/05127-2 Rullerende evaluering av doktorgradsprogrammene ved Nord universitet 2020-21 : ~ 21_05127-1 15_05474-32 Evalueringsrapport Phd i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen Nord final 710 786142_1_1

Vedlegg 1

doktorgradsprogram, må det også vurderes i forhold til robustheten i eksisterende programmer (jfr.
seksjon 3) og hvorvidt et nytt program vil svekke eksisterende programmer:
- I hvilken grad vil et nytt doktorgradsprogram gjøre bruk av deler av fagmiljøet som i dag støtter
opp om et eksisterende program. Et fagmiljø kan ikke "telles" i forhold til to programmer.
Dersom et nytt program bruker deler av samme fagmiljø som et eksisterende, vil det redusere
fagmiljøet som støtter opp om et eksisterende program. Et vesentlig spørsmål blir da om dette
fagmiljøet er robust nok til å "tåle" en slik reduksjon.
- En tilsvarende vurdering bør gjøres i forhold til de bachelor- og masterprogrammene som
danner rekrutteringsgrunnlag for doktorgradsprogrammet.
- I hvilken grad vil eksisterende doktorgradsprogrammer påvirkes av at et nytt program vil
forutsette ressurser, ikke minst i form av stipendiatstillinger. Vi har tidligere konstatert at
eksisterende programmer per i dag ikke er spesielt robuste når det gjelder antall kandidater.
Det er imidlertid en positiv utvikling på dette området, og på sikt kan dette være en mindre
utfordring. Den bør uansett vurderes.
- Det bør også tas med i vurderingen i hvilken grad det er mest fornuftig å etablere et helt nytt,
selvstendig program, eller om tilsvarende behov kan løses gjennom å utvide, evt. vri/tilpasse
et eksisterende doktorgradsprogram, herunder å utvikle en ny spesialisering.
Arbeidsgruppen er av den oppfatning at det ikke er noe i veien for å begynne å tenke på nye
doktorgradsprogrammer nå. Det vil uansett ta lang tid å utvikle et nytt program, og det vil kreve ekstra
ressurser. Et slikt arbeid bør derfor være strategisk forankret. Det bør likevel være en primær strategi
å sikre at de eksisterende programmene først er tilstrekkelig robuste før eventuelt nye programmer
etableres.
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Ph.d. i bedriftsøkonomi
Bedriftsøkonomi var det første doktorgradsprogrammet som ble akkreditert for daværende Høgskolen
i Bodø, og kom på plass i 2000. Første disputas i programmet fant sted i 2003. Til nå har 58 kandidater
disputert for doktorgraden ved Handelshøgskolen.

Programmets innretning
Doktorgradsprogrammet har innretning mot hele det bedriftsøkonomiske fagområdet. Dette
innebærer blant annet at alle aktive forskere ved Handelshøgskolen (1.am og professorer) kan danne
grunnlag for doktorgradsprogrammet, og at alle tre Master of Science-programmer gir grunnlag for
opptak. I praksis består programmet av fem faglige søyler, jfr. tabell 1. I praksis er søylene delvis
overlappende, og fordelingen av kandidater og fagpersoner er derfor et anslag. Flere ulike fagsøyler
gjør at studentene gis tilgang til – og utsettes for - ulike perspektiver, både i det daglige virket i
fagmiljøet og gjennom seminarer og doktorgradskurs.
Tabell 1. Faglige søyler ved doktorgradsprogrammet i bedriftsøkonomi

Innovasjon og entreprenørskap
Økonomistyring
Marked, strategi, organisasjon
Økonomisk analyse, transport
Økologisk økonomi
Totalt

Disputerte
22
16
11
4
5
58

I løp
13
7
5
3
1
29

Aktive
forskere
5
4
5
4
1
19

Aktive
II'ere
6
3
3
2
0
14

Aktive forskere
ikke tilknyttet
programmet
2
0
0
2
0
4

Faglig kompetanse
Per i dag er det 23 aktive forskere i hovedstilling i henhold til den definisjonen vi har lagt til grunn bak
denne doktorgradssøylen. Av disse er 19 per i dag involvert i programmet som veiledere eller
biveiledere (inkludert de som nylig har vært veiledere men akkurat per i dag ikke har veilederansvar).
I tillegg har vi 13 aktive Professor II'ere. Faglig er denne søylen altså robust. De fleste spesialitetene er
også robuste med tilstrekkelig veiledningskapasitet. Vi mangler per i dag erfarne veiledere i
hovedstilling innen finans (som er en del av økonomisk analyse) og bruker II'ere til dette, men har et
par førsteamanuenser i finans som er i ferd med å opparbeide seg veiledererfaring, slik at dette vil løse
seg på sikt. Alle disse faglige søylene, kan dokumentere forskningsresultater på høyt internasjonalt
nivå, om i noe varierende grad. Det sterkeste fagmiljøet (målt ved siteringer, H-indeks og tilsvarende
mål) finnes innen entreprenørskap og innovasjon. Handelshøgskolen har likevel behov for – og
ambisjon om – å øke både omfang og kvalitet på publiseringer framover.
Fagmiljøet ved studiestedene i Steinkjer og Levanger har også fagansatte som kan være aktuelle som
aktive forskere tilknyttet doktorgradssøylen i bedriftsøkonomi. Dette gjelder i alle fall inntil 6-7 aktive
forskere innen organisasjon og ledelse, samt minst en aktiv forsker innen landbruk (entreprenørskap).
Tilknytning av dette fagmiljøet til doktorgradsprogrammet vil ytterligere styrke det.
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Handelshøgskolen Nord har et relativt omfattende internasjonalt samarbeid, både på institusjonsnivå
og på forskernivå. På institusjonsnivå er samarbeidet mot Russland og Ukraina det mest omfattende
og etablerte. Dette samarbeidet omfatter i stor grad utdanning (herunder samarbeid om
masterprogrammer), formidlingsprosjekter, men også forskning. Internasjonalt forskningssamarbeid
finnes både på seksjonsnivå, prosjektnivå og personnivå, jfr. Tabell 2.
Tabell 2. Internasjonalt samarbeid i fagmiljøene knyttet til doktorgradsprogrammet i bedriftsøkonomi
Innovasjon og entreprenørskap

Økonomistyring

Marked, strategi, organisasjon

Økonomisk analyse, transport

Økologisk økonomi

Internasjonalt samarbeid
Omfattende og langvarig samarbeid med flere internasjonale
forskere/miljøer på entreprenørskap, både på seksjonsnivå, i
tilknytning til forskningsprosjekter og på personnivå. Vertskap for tre
internasjonale konferanser i 2016 bekrefter den internasjonale
posisjonen. Flere forskere har vært på forskningsopphold.
Doktorgradsstudenter tett knyttet til dette samarbeidet, blant annet
gjennom internasjonale biveiledere, paperutviklingsseminarer, og
prosjektsamarbeid. Internasjonale samarbeidspartnere benyttet på
flere doktorgradskurs. Doktorgradsstudentene deltar regelmessig på
internasjonale konferanser.
Langvarig samarbeid med flere internasjonale forskere, både på
personnivå og i etablerte, formelle nettverk. Doktorgradsstudentene
involveres i samarbeidet, og internasjonale forskere brukes som
biveiledere. Det gjennomføres interne seminarer med internasjonale
forskere, og samarbeidspartnere benyttes også på doktorgradskurs.
Omfattende og langvarig samarbeid med flere internasjonale
forskere innen "Experience economy" og "Consumer research",
blant annet knyttet til et større og flere mindre forskningsprosjekter.
Doktorgradsstudenter er tett knyttet opp til dette samarbeidet.
Internasjonalt prosjektsamarbeid blant annet knyttet til maritim
økonomi, sikkerhet og beredskap. Doktorgradsstudenter knyttet opp
mot prosjekter, og internasjonale samarbeidspartnere brukes også
som biveiledere. Internasjonalt samarbeid på forskernivå innen
international marketing og organizational communication. Bidrag fra
internasjonale samarbeidspartnere på flere doktorgradskurs.
Bredt internasjonalt samarbeid på individnivå, både med
amerikanske forskere (Yale), brittiske miljøer (e.g. Oxford), og
nederlandske miljøer (e.g. Delft, Amsterdam). Flere forskere har
vært på forskningsopphold, også ph.d studenter. Prosjektsamarbeid
(Interreg) og felles publiseringer.
Senter for økologisk økonomi og etikk er med i flere internasjonale
nettverk både knyttet opp individuelt og i mer formaliserte nettverk
for seksjonen. Langvarig samarbeid innen business ethics med
Corvinius Universitetet i Budapest, hvor også Ph.D studenter har
deltatt. Ecointensesamarbeidet, med tilgrensende prosjekt, har gitt
nettverk med forgreninger til Sverige, Tanzania, Litauen, Polen,
Romania, Haiti, Domikanske republikk, USA, Danmark, Nederland.
Ph.d. studenten(e) deltar jevnlig på konferanser på internasjonalt
nivå.
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Handelshøgskolen er partner i to forskerskoler: Den nasjonale forskerskolen i bedriftsøkonomi og
Norsk forskerskole i innovasjon. Dette er viktig i forhold til å sikre et bredt tilfang av doktorgradskurs
slik at kandidatene kan finne kurs som er høyst relevante for deres doktorgradsprosjekter, og bidrar
også til nettverk for doktorgradsstudentene (primært nasjonalt).

Rekrutteringsgrunnlag
Å rekruttere gode kandidater til doktorgradsprogrammet er et prioriteringsområde for
Handelshøgskolen. Omfanget av søkere til stillinger varierer, men listen av kvalifiserte søkere er sjelden
lang. Vi utlyser i økende grad ut stipendiatstillinger internasjonalt, noe som øker antall kvalifiserte
søkere. Av de kandidatene som per i dag er tatt opp i programmet, er vel 40% utdannet ved
Handelshøgskolen Nord.
En del av de faglige søylene er av tverrfaglig art (innovasjon/entreprenørskap, økologisk økonomi,
organisasjon), og det er derfor ønskelig å utvide opptaksgrunnlaget noe i forhold til dagens krav for å
kunne ha tilfang på flere kvalifiserte søkere. Opptaksgrunnlaget for doktorgradsprogrammet i
bedriftsøkonomi er per i dag en Master of Science in business (siviløkonom) eller tilsvarende. Det stilles
eksplisitte krav til omfanget av økonomifag (bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi) i vurderingen av hva
som er "tilsvarende". Det er overgangsordninger for MBA, men disse er i praksis så krevende at det er
lite aktuelt. Disse opptakskriteriene innebærer at det bare er tre Master-studier ved Nord Universitet
som kvalifiserer til opptak; Master of Science in Business (Siviløkonom), Master of Science in Energy
Management og Master of Science in Sustainable Management. Alle tilbys ved Handelshøgskolen
Nord. Handelshøgskolen er per tiden inne i en prosess der opptakskravene er under vurdering,
herunder vurdere å utvide opptaksgrunnlaget til i alle fall å omfatte Master of Science innen flere
organisasjon og ledelsesfag, og lage mer overkommelige overgangsordninger fra erfaringsbaserte
mastere (90-poengere).

Organisering
Alle doktorgradsstudentene er knyttet til en seksjon (forskningsgruppe) ved Handelshøgskolen, i
praksis samme seksjon som hovedveileder. På seksjonen deltar de i fagmiljøet, herunder på faglige
seminarer. Som hovedregel har egenansatte stipendiater også kontor i fagmiljøene for å sikre tettere
integrering. Av de 27 kandidatene som per i dag er tatt opp i programmet, er 10 ikke ansatt Nord
universitet (høgskoler, institutter, kvotestudenter), og disse har heller ikke kontorplass i fagmiljøene
ved universitetet, men i sine respektive fagmiljøer. De knyttes likevel opp mot aktiviteter ved
Handelshøgskolen gjennom seminarer og kurs.
Doktorgradsstudentene er i varierende grad knyttet til forskningsprosjekter. Omfanget er økende, og
Handelshøgskolen prioriterer slik tilknytning ved utlysning av nye stipendiatstillinger.

Sterke og svake sider
Doktorgradsprogrammet i bedriftsøkonomi er etter hvert blitt veletablert. Dette er en styrke og
innebærer blant annet at det finnes flere veiledere med omfattende veiledererfaring, etablerte
tradisjoner for skriveseminarer og andre aktiviteter som støtter opp om doktorgradsstudentene, samt
et miljø av kandidater. Det vurderes også å være en styrke at det er flere robuste fagsøyler i
programmet som også har et forholdsvis høyt antall aktive forskere som fundament for programmet.
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Sammen med et godt nettverk av internasjonale forskere, herunder i Professor II stillinger ved Nord,
gir dette mulighet til å skape et godt fagmiljø for doktorgradsstudentene, flere doktorgradskurs og
andre aktiviteter.
Den viktigste utfordringen er at programmet er forholdsvis lite robust når det gjelder antall kandidater.
Selv om Handelshøgskolen har hatt gjennomsnittlig antall disputaser på minimum 5 noen år, er dette
svært sårbart for svingninger som skyldes for eksempel sykdom, fødselspermisjoner eller andre årsaker
til forsinkelser, og avbrutte løp. Dette illustreres tydelig ved at det i 2016 vil bli maksimum tre
disputaser i programmet. Det er derfor en utfordring for Handelshøgskolen å øke omfanget av
doktorgradsstudenter til å kunne ta opp minimum 10 per år.
En annen utfordring er knyttet til muligheten til å tilby doktorgradskurs på et like bredt spekter av
fagområder som det er doktorgradsstudenter innen. Denne utfordringen løser vi i hovedsak gjennom
samarbeid med andre miljøer, særlig forskerskolene, men også mer bilaterale samarbeid blant annet
med UIT. Doktorgradsstudentene oppfordres også til å ta aktuelle kurs ved andre institusjoner evt.
utenlands, og Handelshøgskolen bidrar med reisestøtte til dette.

Ph.d. i sosiologi
Doktorgradsutdanningen i Sosiologi ble akkreditert i 2005, og var den andre doktorgradsutdanningen
som ble akkreditert ved det som den gang var Høgskolen i Bodø. Første disputas var i 2008. Til nå har
20 kandidater disputert i sosiologi ved fakultetet, hvor av 14 de siste tre årene.

Programmets innretning
Doktorgradsprogrammet i sosiologi har en bred innretning, som også er i tråd med den søknad som lå
til grunn for akkrediteringen. Samfunnsforskningen ved den gang Høgskolen i Bodø, og ved
Nordlandsforskning som nær samarbeidspart, hadde en bevisst og utpreget tverrfaglig karakter, men
med sosiologifaget som det bindende element, noe som er blitt holdt fram som et kvalitetsaspekt ved
sosiologien i Bodø i nasjonal evaluering. Dette er en tradisjon som i stor grad er videreført. Sosiologi er
den bredeste og mest generelle av de samfunnsvitenskapelige disiplinene, og mye av teori- og
metodeutviklingen i samfunnsvitenskapen har foregått nettopp i grensefeltet mellom sosiologi og
andre disipliner. Når det er sagt har det hele tiden vært en sterk bevissthet om å ivareta utdanningens
disiplinære profil.
Basert på den forskning som gjennomføres ved fakultet for samfunnsvitenskap har
doktorgradsutdanningen i sosiologi en tematisk orientering mot fire forskningsområder, som samtidig
utgjør viktige tverrfaglige forskningsfelt ved fakultetet, nemlig velferd; klima og miljø; media og
journalistikk; samt organisasjon, innovasjon og ledelse i offentlig sektor. Disse forskningstemaene
danner også grunnlag for egne forskningsgrupper ved fakultetet. Disse fire forskningsgruppene (4 av
10) er vertskap for hoveddelen av våre doktorgradsstudenter. Flere av våre stipendiatstillinger er
finansiert gjennom eksterne prosjekt innenfor disse områdene, og en del av våre faste
stipendiatstillinger lyses ut innenfor disse områdene.
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Faglig kompetanse
Beskrivelse av fagmiljøet
Fagmiljøet som bærer oppe doktorgradsutdanningen i sosiologi består av 13 aktive forskere i
hovedstilling, hvor av 9 professorer og 4 førsteamanuenser. Disse er alle aktive bidragsytere i
doktorgradsutdanningen, som veiledere og som bidragsytere i opplæringsdelen. I tillegg er tre
professorer i bistilling (professor II) involvert i utdanningen. Seks av de fast tilsatte professorene er
sosiologer, selv om to har stilling som professor i henholdsvis sosialt arbeid og organisasjon og ledelse.
De øvrige tre er professorer i statsvitenskap. Av professorene i bistilling er en (hos sin
hovedarbeidsgiver) professor i sosialpsykologi, mens to er professorer i statsvitenskap. Tre av de fire
førsteamanuensene er sosiologer mens en har disputert i massekommunikasjon og kulturformidling.
Med hensyn til tematiske orientering fordeler forskerne seg på Velferd (4), klima og miljø (3),
organisasjon og ledelse (4) og media og journalistikk (2).
Når det gjelder forskning har fagmiljøet en omfattende publisering. Til tross for betydelig
sampublisering med forskere fra andre miljø, har de 13 forskerne i hovedstilling alene 57
publiseringspoeng over de siste tre år. De har 64 poenggivende publikasjoner bare i 2015, med et
betydelig innslag av internasjonal publisering. Professorene i bistilling er alle svært aktive forskere,
men det meste av deres publikasjoner blir registrert hos hovedarbeidsgiver.

Internasjonalt samarbeid
Fakultetet har et aktivt forskningssamarbeid med andre forskningsmiljøer, både nasjonalt og
internasjonalt. Det internasjonale forskningssamarbeidet er særlig omfattende innenfor de
forskningsområdene som er nevnt, som alle har vært involvert i internasjonale forskningsprosjekter de
siste årene. Innenfor klima og miljø er fakultetet blant annet vertskap for et Nordisk Senter for
fremragende forskning, innenfor temaet Climate-change effects on the epidemology of infectious
diseases and the impacts on Northern societies (NFR). Miljøet har en rekke internasjonale prosjekter,
særlig rettet mot arktisk milø, som f.eks. The Arctic as a Mining Frontier: Sacrifice zones or sustainable
development? (NFR). Forskningsmiljøet innenfor organisasjon og ledelse har hatt et omfattende
internasjonalt forskningssamarbeid de siste årene, bl.a. som koordinator for et nordisk prosjekt om
Political leadership in local communities (NFR). Forskningsmiljøet rettet mot velferd har hatt et bredt
og mangeårig forskningssamarbeid med universitet i Kassel, Tyskland, og universitetet i Montereal,
Canada, knyttet til forskning om inter-organisatorisk samhandling i velferdssektorene, som videreføres
med prosjektet Making innovation work; promoting innovative networking initiatives in local and
regional child welfare and protection services (NFR, fra 2017). I tillegg gjennomfører velferdsmiljøet
prosjektet Professional integration of vulnerable populations in the Romanian labor market, sammen
med West University Timisoara, Romania (NFR/EEA-Grant). Forskningsmiljøet i journalistikk har hatt
et forskningssamarbeid med de nordiske land og Baltikum om medias dekning av marginaliserte
grupper. De er dessuten del av et bredt Europeisk nettverk om forskning på lokal journalistikk, som har
vært et kjerneområde for forskningsgruppen, og holder for tiden på med en søknad til Horizon 2020
sammen med partnere fra Sverige, Wales, Belgia, og Nederland.

Rekrutteringsgrunnlag
Rekrutteringen til doktorgradsutdanningen må kunne sies å være god, men vi skulle gjerne sett flere
søkere til hver stipendiatstilling, særlig ved de tematiske utlysningene. Ved åpne utlysninger ligger
antallet søkere mellom 10 og 20, mens det ved de tematiske utlysningene har variert mellom 4 og 8.
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Rekrutteringen skjer dels på grunnlag av egne masterprogram (ca. 40%), dels mastere ved andre
norske læresteder (ca. 45 %) og i en viss grad fra utlandet (ca. 15%).
Fakultet for samfunnsvitenskap har et integrert masterprogram i samfunnsvitenskap, med valgfrie
fordypninger (30 stp.) i sosiologi, statsvitenskap, sosialt arbeid, historie og journalistikk), som alle gir
grunnlag for opptak til doktorgradsutdanningen. Programmet inneholder en omfattende felles
innføring i generell samfunnsvitenskapelig teori og metode.
Kravet for å bli tatt opp på programmet er at søkere har mastergrad eller tilsvarende i sosiologi eller i
et annet relevant samfunnsvitenskapelig fag (med karakteren B eller bedre). For søkere med annen
master enn sosiologi fra andre læresteder, foretas en individuell vurdering av omfanget av generell
samfunnsvitenskapelig teori og metode. I tillegg må prosjektskissen vise at prosjektet en ønsker å
gjennomføre er gjennomførbart og kan danne grunnlag for en doktoravhandling i sosiologi.

Organisering
Fakultetet har i dag ti forskergrupper. Alle doktorgradsstipendiater i sosiologi har tilhørighet i en
forskningsgruppe og forventes å ta aktivt del i gruppens aktiviteter. Fakultetet praktiserer residensplikt
for egne stipendiater. Programmet har også noen doktorgradsstudenter som er ansatt ved andre
læresteder, normalt ved høgskoler (vi krever minimum 50% forskningstid), og disse har sin faglige
forankring ved eget lærested. Alle doktorgradsstudenter har en hovedveileder ved fakultetet, og er
normalt medlem i samme forskergruppe som hovedveileder. Noen er med i to forskergrupper, men
har da sin hovedtilknytning til en av dem. Alle doktorgradsstudentene har også en biveileder, normalt
fra et annet lærested.
En del av stipendiatene er finansiert gjennom eksternt finansierte prosjekter. I tillegg er en del av
fakultetets stipendiatstillinger lyst ut med tilknytning til bestemte prosjekter eller prosjektområder. En
slik prosjekttilknytning gir erfaringsmessig en bedre forankring i forskningsmiljøet og en tettere
oppfølging og veiledning, enn uten slik prosjekttilknytning. Men også tilknytningen til en
forskningsgruppe gir en forankring i forskningsmiljøet, og erfaring med forskningsrelaterte aktiviteter
ut over eget prosjekt.
Doktorgradsstudentene i sosiologi har gode arbeidsbetingelser. Alle har kontorplass sammen med de
øvrige fagansatte ved fakultetet, med egen pc og tilgang til alle fakultetets fasiliteter, men plassmangel
gjør at mange må dele kontor. Alle doktorgradsstudentene har et annuum på 15.000 per år, som kan
overføres innenfor stipendperioden. De kan også søke om interne forskningsmidler ved universitetet
som er øremerket doktorgradsstudentene. I tillegg har de tilgang til forskningsgruppens ressurser (som
tildeles forskningsgruppene på grunnlag av publiseringspoeng og eksterne forskningssøknader).
Doktorgradsutdanningen i sosiologi har lenge hatt en fast seminarstruktur, bestående av start-, midtog sluttseminar, som er obligatorisk for alle. Ved startseminaret presenterer kandidaten sitt nystartede
prosjekt for medstudenter og kollegaer ved fakultetet. Formålet er at så mange som mulig skal kjenne
til kandidatens arbeid, og dermed kan bidra med å informere eller skape nettverk til andre relevante
prosjekter eller miljøer, internt eller eksternt. Ved midtseminaret presenterer kandidaten sitt arbeid
ved halvgått løp, og får kommentarer fra en kompetent intern kommentator på grunnlag av
presentasjon og innleverte arbeider. Midtseminaret er nå tilpasset til også å fungere som
«midtrapportering» slik nytt reglement krever. Sluttseminaret avholdes ca. 3 mnd. før planlagt
innlevering, hvor en ekstern kommentator gir kommentarer til et tilnærmet ferdig utkast til
avhandling. Denne organiseringen av doktorgradsløpet er høyt verdsatt, både av
doktorgradsstudentene og kollegaer ved fakultetet.
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Fordi doktorgradsutdanningen i sosiologi har en bred innretning og rekrutterer kandidater med
mastergrad i andre disipliner enn sosiologi, legges det stor vekt på å ivareta den disiplinære
orienteringen som utgjør området for doktorgradsutdanningen. I tillegg til at prosjektene må kunne
danne grunnlag for en avhandling i sosiologi, har alle kandidatene minst en veileder som er sosiolog.
Det gjennomføres fra i år «a general, but advanced introduction» i sosilogi for de av våre
doktorgradsstudenter som ikke har sin master i sosiologi, som tematiserer fagets egenart og grensene
mot andre disipliner, og gjennomgår ulike eksempler på sosiologiske analyser.
Et annet viktig element ved utdanningen er veilederforumet, hvor alle som er veiledere ved
programmet møtes regelmessig to ganger per semester for å drøfte utfordringer knyttet til
veilederoppgaven.

Sterke og svake sider
En styrke ved doktorgradsutdanningen i sosilogi er den tette og systematiske oppfølgingen av
kandidatene. Virkemidlene for det er forskningsgruppene, de obligatoriske seminariene og stor vekt
på kvalitetssikring av veiledningen. Det gjennomføres jevnlig veilederopplæring, og veilederforumet er
viktig for å følge opp og skape trygghet for veilederne. En styrke er også at utdanningen er forankret i
sterke og aktive forskningsmiljø, og en økende andel av doktorgradsstudentene er aktivt involvert i
større forskningsprosjekter.
En svakhet har vært internasjonalisering i programmet. Få doktorgradsstudenter har hatt
utenlandsopphold i stipendiatperioden (ingen i 2015). Det er økt fokus på internasjonalisering, og de
fleste av våre nye doktorgradsstudenter planlegger utenlandsopphold. Det siste er bl.a. styrket ved at
flere studenter er tilknyttet internasjonale prosjekter. Det er også en økt rekruttering av utenlandske
studenter.
Vi skulle også gjerne ønsket større søkning til utlyste stipendiatstillinger, særlig ved tematiske
utlysninger. Gjennomstrømming har vært en utfordring, først og fremst ved at en del studenter som
ble tatt opp tidlig har slitt med å fullføre. Blant nyere studenter har gjennomstrømmingen vært mye
bedre.
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Ph.d. i akvatisk biovitenskap
Ph.d. i akvakultur ble akkreditert i 2009. I 2013 ble ph.d.-programmet modifisert og utvidet, og endret
tittel til «Ph.d i akvatisk biovitenskap».

Programmets innretning
Ph.d. i akvatisk biovitenskap omfatter studier av struktur, funksjon og atferd hos levende organismer i
akvatiske økosystemer. En felles målsetting for utdanningen, slik det er definert i studieprogrammet,
er å styrke forvaltningen av biologiske ressurser i det marine miljøet og i ferskvann.
Ph.d.-prosjekter ved FBA kan være tverrfaglige. I studiene kan studentene inkludere organismer i
oppdrett eller fritt-levende akvatiske organismer, så vel som miljøet de lever i. Forskningsarbeidet kan
omfatte ulike deler av den akvatiske biosfæren og man kan velge problemstillinger som spenner fra
molekylære reguleringsmekanismer til å omfatte økosystemer. Mens det overordnede temaet for
Ph.d. i akvatisk biovitenskap er forvaltning av akvatiske ressurser, så tilbyr studieprogrammet tre
spesialiseringer som reflekterer de strategiske forskningsområdene ved fakultetet; akvakultur, marin
økologi og marin genomikk.

Faglig kompetanse
Fakultetet har 11 aktive forskere som bidrar til doktorgradsutdanningen i akvatisk biovitenskap (Tabell
3), hvor av 6 professorer og 5 førsteamanuenser.

Tabell 3. Faglige søyler ved doktorgradsprogrammet i akvatisk biovitenskap
Strategiske
Aktive
forskningsgruppen
Disputerte
I løp
forskere*
Akvakultur
9
7
7
Marin økologi
2
9
3
Marin genomikk
4
5
2
Totalt
15
21
11
*mer enn 1 publiseringspoeng publisert de tre siste årene

Aktive
II'ere
1
0
1
2

Aktive forskere
ikke tilknyttet
programmet
4
1
0
5

Av tabellen over går det fram at det er produsert flest kandidater i akvakultur. Disse gradene er
produserte av stipendiater som også har hatt et nært samarbeid med fagpersoner i genomikk. Det
samme gjelder også for kandidater som har tatt sin grad med hovedvekt på marin økologi. Genomikk
er således «limet» i fakultetet som er godt integrert med de andre gruppene. Ved utvidelse av
budsjettet ved FBA vil det være naturlig å knytte flere faglige til de strategiske forskningsgruppene,
både i faste stillinger og som professor II.
Totalt 15 kandidater har avlagt og fått godkjent sin doktorgradseksamen ved fakultetet.
Gjennomsnittlig antall uteksaminerte kandidater har vær tre per år siden første kandidat ble
uteksaminert i 2011. Fram til utgangen av 2015 hadde fakultetet fire KD-finansierte stillinger, men har
i 2016 fått ytterligere seks som er finansierte fra september i år. Fakultetet har da ti KD-finansierte
stipendiatstillinger. Sammen med en sterk portefølje av eksternt finansierte forskningsprosjekter som
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også har stipendiatstillinger i budsjettet, kan fakultetet oppnå målet om en gjennomsnittlig
gjennomstrømming på fem per år i perioden fram til utgangen av 2018. Videre har fakultetet
implementert tiltak for å kontrollere kandidatens progresjon. Det inkluderer milepæler fastslått ved
starten av kontraktsperioden, slik som samtale ved slutten prøveperioden for ansettelsen (seks
måneder), midtveisevaluering når første halvdel av doktorgradsperioden er gjennomført og
tilrettelegging slik at studiet gjennomføres til normert tid. Alle stipendiater går inn i pågående
prosjekter når de tiltrer stillingen. Fakultetet har også implementert et eget insentivsystem for både
kandidat og veileder for å stimulere til god progresjon og avslutning innen normert periode.

Arbeidsbetingelser for studenter og veiledere
Fakultetet tilbyr gode arbeidsforhold for studentene og deres veiledere, med tilgang til relevante
laboratoriefasiliteter. Kontrakten for ph.d.-studiet er etablert mellom fakultetet, studenten og
veileder(e) og følger nasjonal og Nord universitets reguleringer. Kontrakten skisserer alle parters
forpliktelser for å sikre en vellykket gjennomføring av studiet. Ph.d.-studentene er involvert i pågående
forskningsprogrammer. Gode rutiner inkluderer også HMS-protokoller for å sikre en jevn og trygg
gjennomføring av forskningen relatert til studiet. Kjønnsbalanse og likestilling er gitt behørig hensyn
ved rekruttering. Både studentene og veilederne er informert om viktigheten av å opprettholde etiske
standarder i deres vitenskapelige arbeid.

Organisering
Ph.d.-programmet er organisert under Forskningsutvalget som er dekanens rådgivende organ.
Programmet forvaltes av en akademiske koordinator og administrative rådgiver. Studenten er normalt
tilknyttet den forskningsgruppen som hovedveileder tilhører. Primært ønsker fakultetet at biveileder
skal tilhøre fakultetet, men der det er faglig nødvending kan denne komme fra en annen institusjon i
Norge eller utlandet, med preferanse på Europa. Doktorgradsmiljøet ved fakultetet utvikles også
gjennom besøk av gjesteforskere på fakultetet, professor II stillinger, deltakelse på internasjonale
konferanser, ulike kurs for ansatte, jevnlige forskningsseminarer for ph.d.-studenter/gjesteforskere,
«journal clubs» og møter i forskningsgruppene.

Tid
Nominell tid for ph.d.-studiet er tre år dersom de i tillegg ikke har annen arbeidsplikt ved fakultetet.
Det er mulig å få inntil seks måneders forlengelse etter søknad til forskningsutvalget. Maksimum
studietid er seks år. Siden 2012 har stipendiatene ikke hatt oppgaver utover doktorgraden.

Opplæring
Opplæringsdel er fleksibel, og blir styrt av den forskningen som er en del av studiet. Studenter kan
velge det obligatoriske spesialiseringsfaget enten intern eller eksternt, og alle valgfag kan tas enten
internt eller eksternt. Når det gjelder valgfag DR435F, Spesialpensum, velger stipendiatene innholdet
i samarbeid med veilederen.
Omfang og fleksibilitet av opplæringsdelen:
10 ECTS: 2 obligatoriske emner - DR433F Ecological and Interspecies Ethics (5 ECTS), PhD subject
specialisation (5 ECTS)
20 ECTS: valgfag interne emner - DR425 High throughput Sequencing of Non-model Organisms (5
ECTS), DR443F Principles in Animal Experimentation (5 ECTS), AK410F Aquatic Immunology (5 ECTS),
DR435F Individual Special Curriculum.
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Forskerskoler: NORBIS er landets nasjonale forskerskole i bioinformatikk, biostatistikk og
systembiologi. Den ble opprettet i 2015 med finansiering fra Norges Forskningsråd. Forskerskolen er
basert på et samarbeid mellom de akademiske partnerne, som består av landets åtte universiteter,
deriblant Nord universitet. NORBIS utdanner metode-orienterte forskere som i neste omgang vil
utvikle, undervise og understøtte anvendelsen av bioinformatikk, statistisk genomikk og systembiologi
innenfor de stadig mer omfattende feltene av biovitenskap som baserer seg på molekylære analyser.
Forskerskolen formidler kontakt med det internasjonale forskningsmiljøet, næringslivet og med
samfunnet for øvrig. NORBIS er en viktig ressurs i FBA’s strategiske satsing på genomikk og da spesielt
for forskerutdanningen ved Ph.d. i akvatisk biovitenskap. Ved FBA er det primært staben ved
Strategiske forskningsgruppe for marin genomikk som er direkte involvert i arbeidet ved forskerskolen,
men aktiviteten ved NORBIS er i stor grad relevant for genomikk-relaterte prosjekter ved fakultetet,
bredt definert innenfor akvakultur og marin økologi.

Ressurser
Fakultetet har fasiliteter som opprettholder internasjonale standarder og det har gjort det mulig å
gjennomføre forskning av høy kvalitet og relevans innen strategisk viktige forskningsfelt både for
fakultetet og samfunnet forøvrig. Det er verdt å nevne den marine genomikkplattformen som har
mottatt støttet til etablering og drift fra institusjonen og fylkeskommunen. Annen avansert
infrastruktur for forskning inkluderer forskningsstasjon for akvakultur og marinøkologiske studier,
fiskehelse- og fysiologilaboratoriene og laboratorium for sjømatkvalitet. I tillegg har forskerne tilgang
på IT-fasiliteter, bibliotekstjenester, møte-/seminarrom og velutstyrte kontorplasser.
Ph.d.-stillingene er normalt knyttet til eksternt finansierte prosjekter og dermed er driftskostnadene
helt eller delvis båret av prosjektene. For KD-finansierte stillinger uten prosjektfinansiering er
driftsmidler på kr 225 000 gjort tilgjengelige for treårsperioden. I tillegg er det studenter som mottar
midler fra eksterne institusjoner. Slike studenter er som regel knyttet til eksiterende
forskningsprosjekter ved fakultetet. Dessuten kan ph.d.-studenter motta støtte (kr 10 000 – 20 000
totalt) fra den sentrale forskningsadministrasjonen pr semester for deltakelse på kurs eller konferanser
for å presentere sin forskning, datainnsamling eller for å dekke driftskostnader. Veilederne har også
mulighet til å bruke insentivmidler fra fakultetet til å finansiere forskningsaktiviteter for ph.d.studenten.
Kapasitet veiledere:
Det er i dag i overkant av en student per hovedveileder, noe som fakultetet anser som optimalt.
Veiledere som generelt har stor belasting innen forskning, inkludert veiledning av ph.d.-studenter, kan
få reduserte undervisningsoppgaver.
Omfang veiledning:
Veiledning av ph.d.-studenter er en av de viktigste oppgavene i høyere utdanning, og det er avgjørende
at også veilederne er genuint interessert både i forskning så vel som i ph.d.-studentens hverdag fra
vedkommende blir ansatt. Hvor vellykket det er baseres på et godt samarbeid mellom veileder og
student, men også forholdene for øvrig ved fakultetet. De totale arbeidsforholdene er med på å sikre
akademisk produksjon av høy kvalitet. For å forbedre ph.d.-veiledningen har fakultetet implementert
introduksjonsmøter med nye studenter ved starten av ph.d.-studiet, møter før og etter prøveperioden
og midtveisevaluering etter første halvdel av doktorgradsperioden er gjennomført. Gjennomføring av
doktorgradsstudiet på normert tid er avhengig av flere faktorer inkludert kandidatens og veiledernes
engasjement for sine oppgaver.
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Fakultetet har flere godt erfarne veiledere. Det er fakultetets målsetting at potensielle veiledere først
er med som biveiledere. Det har vært fokus på opplæring av veiledere med mindre erfaring for å hjelpe
dem å gi effektiv veiledning til studentene. Videre deltar studenter og veiledere på det årlige
dialogmøtet hvor begge parter har mulighet til å diskutere ulike problemstillinger. Administrasjonen
har flere møter med representanten for ph.d.-studentene hvor generelle problemstillinger knyttet til
veiledning kan diskuteres. Ph.d.-studenten har mulighet til å ta opp spesifikke problemstillinger knyttet
til veiledning med fakultetets ph.d.-administrasjon.

Rekrutteringsgrunnlag
Alle stillinger er utlyst nasjonalt og internasjonalt for å få godt kvalifiserte søkere. Til hver utlyst
stipendiatstilling er det i gjennomsnitt 30 søkere. Antallet norske søkere har vært lav. Med tanke på
den ledende rollen norsk akvakultur og marine fag har internasjonalt, er det ikke overraskende at det
er mange internasjonale søkere til programmet.
Underliggende mastergrader
Akvatisk biovitenskap

Master (MSc) i biologi og akvakultur

Nesten 20% av våre nåværende ph.d.-studenter er rekruttert fra masterprogrammene i akvakultur og
marin økologi ved FBA. Det å holde på de gode studentene er bra for forskningsmiljøet, da disse
allerede kjenner fasilitetene ved fakultetet. Disse er også godt integrerte i miljøet i Bodø generelt sett,
og spesielt ved universitetet. Dette er også med på å øke sannsynligheten for fullføre studiet i løpet av
ordinær kontraktsperiode.
Ph.d.- programmet rekrutterer bredt, nasjonalt og særlig internasjonalt. Ph.d.-kandidatene fra Norge
har blitt rekruttert fra både norske universitet og høgskoler. Internasjonalt har fakultetet hatt
studenter fra alle kontinent med unntak av Australia.

Internasjonal samarbeidsprosjekter som har tilknytning til det aktuelle fagområdet
Det er en stor fordel for studiet “Ph.d. i akvatisk biovitenskap” at fakultetets vitenskapelige ansatte har
et solid nasjonalt og internasjonalt nettverk. I en nylig gjennomført kartlegging viste det seg at der er
omkring 50 aktive samarbeidsrelasjoner ved fakultetet, og 2/3 av disse er knyttet opp mot prosjekter
der også våre ph.d.-studenter er engasjerte. Det utstrakte samarbeidet med tredjepart er jevnt fordelt
på de tre strategiske forskningsgruppene. Fakultetet har flest internasjonale samarbeidspartnere i
USA, men flere medlemsland i EU er også godt representert. I EU er det utstrakt samarbeid med land
som Tyskland, Nederland, Hellas (Kreta), Frankrike og Portugal.
Strategisk forskningsgruppe akvakultur har samarbeid innen forskning på fisk som inkluderer
immunologi, fysiologi, ernæring og molekylær biologi. I tillegg er det også utstrakt samarbeid innen
bioteknologi med fokus på mikroalger. Strategisk forskningsgruppe marin økologi samarbeider også
med utenlandske institusjoner. Dette omfatter bunndyrfauna, plankton, tang og tare, effekter av
klimaforandringer og miljøeffekter av akvakultur. I Strategisk forskningsgruppe marin genomikk er det
samarbeidsprosjekt med fokus på molekylære aspekter i ulike fiskearter i oppdrett (f.eks. fysiologi,
immunologi, mikrobiologi og epigenetikk) og for viltlevende akvatiske organismer
(populasjonsgenetikk og sekvensering av bunndyrfauna).
Som en del av forskningsarbeidet i forbindelse med ph.d.-studiet kan studentene både gjøre deler av
forskningen hos partnerinstitusjonene, og de har gode muligheter til å samarbeide med eksterne
eksperter som besøker NORD. Dette er en fordel for studentene både i løpet av ph.d-studiet og det gir

ammene ved Nord universitet 2020-21 - 21/05127-2 Rullerende evaluering av doktorgradsprogrammene ved Nord universitet 2020-21 : ~ 21_05127-1 15_05474-32 Evalueringsrapport Phd i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen Nord final 710 786142_1_1

Vedlegg 1

positive erfaringer som kan nyttes i den videre karrieren. Fakultet kartlegger nasjonale og
internasjonale kilder som finansierer utenlandsopphold, og oppmuntrer ph.d.-studentene til å søke
finansiering fra disse. Dette er med på å legge forholdene til rette for å reise til andre institusjoner i
løpet av ph.d.-studiet.

Sterke og svake sider
Opprinnelig var tittelen på dette studiet “Ph.d. i akvakultur», godkjent i 2009. I 2013 ble studiet
modifisert og utvidet, og byttet samtidig tittel til “Ph.d i akvatisk biovitenskap». Bakgrunnen for
modifiseringen var de globale utfordringene generelt sett, og mer spesielt til 1) veksten i blå sektor, 2)
betydningen av det marine miljøet som blir en viktig del av grunnlaget for en global bærekraftig
utvikling og 3) behovet for velkvalifisert personell som kan bidra til en kunnskapsbasert utvikling.
I løpet av de syv årene studiet har vært tilbudt har det hatt en positive utvikling. Velkvalifiserte norske
og utenlandske studenter har blitt tatt opp, og gjennomført studiet nær normert tid. Det har hele
tiden vært god søkning til de utlyste stipendiatstillingene. Studentene som blir tatt opp ved fakultetet
blir uten unntak involverte i pågående forskningsprosjekter finansiert av nasjonale eller internasjonale
program eller partnere. Mange av prosjektene ved FBA har vel anerkjente partnere og er finansiert av
institusjoner der det er svært tøff konkurranse om midler, noe som innebærer at den vitenskapelige
kvaliteten på prosjektsøknadene er svært god. Studiets positive utviklingen har således blitt støttet av
prestisjefylte forskningsprosjekter finansiert f.eks. via store industriselskap som Statoil og
ConocoPhillips (marin økologi); amerikanske føderale tilskudd (Department of Engergy) der NORD er
eneste akademiske samarbeidspartner utenfor USA (mikroalgers egenskaper som råvare i fiskefôr/
mikrobiota); Norges forskningsråds FRIPRO (reproduksjonsbiologi hos fisk). Disse
forskningsprosjektene har så langt vært svært viktige for kvaliteten på forskningsarbeidet som har lagt
grunnlaget for ph.d.-kandidatenes forskningsarbeid fram til nå, og de legger et godt fundament for den
videre utviklingen. Prosjektet EPIFFISH, som ble tildelt en av fakultetets professorer via det
prestisjefylte forskningsprogrammet European Research Council Consolidator Grants er det siste
tilskuddet i svært prestisjefylt finansiering av prosjekt, og den mest prestisjefylte finanseringen som
fakultetets ansatte har fått så langt. Dette prosjektet vil ytterligere styrke den internasjonalt ledende
forskning innen biovitenskap der målsetting er å bidra til en økt bærekraft i akvakultur. EPIFISH vil
sammen med de forannevnte prosjektene som er under gjennomføring ved fakultetet, være viktige
bidrag både når det rekrutteres studenter og ansatte i årene fremover. I tillegg har også fakultet planer
for å rekruttere flere vitenskapelig ansatte med sterk fagprofil, noe som også vil bidra til ytterligere
styrking av ph.d-studiet.
Ved det nye fusjonerte Nord universitet vil det også være mulighet for akademisk ansatte i andre deler
av den nye organisasjonen å delta i ph.d.-prosjekt i akvatisk biovitenskap. Forutsetningen er at disse
har de nødvendige formelle kvalifikasjoner i biovitenskap. Dette kan også over tid representere en
mulighet for en utvidelse av studiet.
Selv om studiet er relativt nytt har det vært arbeidet regelmessig med å kvalitetssikre det. Etter at
studiet ble godkjent har det har vært fokus på å kontinuerlig forbedre og utvikle studiet basert på
tidligere erfaringer både internt og eksternt. Fakultetet har de siste årene hatt utfordringer med å få
studenter uteksaminert innen normert tid. Et viktig element for å nå måltall er rekrutteringen av
studentene, der balansen mellom den faglig utmerkede kandidaten må kombineres både med sosiale
evner, evne til å arbeide selvstendig og motivasjon til å bli ferdig på tid. Fakultetet tilbudte ikke ph.d.studium før i 2009, noe som innebar at flere veiledere ikke hadde erfaring med denne type veiledning.
Derfor blir veilederne nå tilbudt spesifikk opplæring i veiledning av ph.d.-studenter. Videre er det
utarbeidet en intern «arbeidspakke» der det inngår tett oppfølging av studentene, noe som skal bidra
til at studentene avslutter studiet innen normert tid. En del av målsettingen med denne tettere
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oppfølgingen av studentene er å bidra til en jevn og høy gjennomstrømming av ph.d.-studenter de
kommende årene, noe som er avgjørende for NORD. Fakultetet hadde bare to KD-finansierte
stipendiatstillinger fram 2014, mens fra 2016 tallet 10. dette er ennå for lavt, men det bidrar i positiv
retning for å sikre en jevn og høy gjennomstrømming på studiet. Fakultetets utvikling av nye tilbud av
emner på ph.d.-nivå, som HTSequencing of Non-model Organisms, vil ikke bare være til fordel for egne
studenter, men også bidra til at studenter fra andre institusjoner kommer til fakultetet for å delta.

Fremtidsperspektiv
Også i framtiden vil ph.d. i akvatisk biovitenskap være et viktig doktorgradstilbud ved Nord universitet.
I den fusjonerte organisasjonen er det også kompetanse innen grønn sektor som må tas med i
utviklingen av det fremtidige tilbudet. En mulig utvikling kan være en modifikasjon av det eksisterende
programmet til et program i generell biovitenskap med tilbud om spesialisering innen felt der
institusjonen har forsking av ledende karakter og kvalifiserte veiledere. En annen mulighet er å utvikle
et program som involverer flere fakultet innen f.eks. bioøkonomi.
Utviklingen innen biovitenskap skjer veldig fort, spesielt innen teknologi som kan benyttes for å forstå
grunnleggende mekaniser. Dette er grunnforskning der resultatene ofte lett kan anvendes både i privat
og offentlig sektor. Generelt sett er det derfor virksomhetskritisk for biovitenskapelige miljø å ha
tilstrekkelige investeringsmuligheter i moderne utstyr og personell til å operere dette.
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Ph.d. i studier av profesjonspraksis
Faglig kompetanse
Ph.d. i studier av profesjonspraksis er et tverrfaglig ph.d.-program som rekrutterer kandidater fra en
rekke forskjellige praksisfelter. Programmet rekrutteres kandidater fra fag som sykepleie, sosialt
arbeid, idrett, sang, ledelse, filosofi, og skole- og utdanningssektoren.
Sentret har en tverrfaglig sammensatt gruppe fagfolk som alle har forskningserfaring innen praktisk
kunnskap, men som representerer ulike forskningsfelter (filosofi, samfunnsvitenskap, pedagogikk,
Helse, antropologi m. fl.).
Doktorgradsstudiet legger til rette for faglig felleskap og forskning på tvers av yrkesprofesjoner og
arbeidsliv gjennom sitt fokus på yrkespraksis og den kunnskap som utvikles og læres gjennom det
praktiske arbeidet. Betegnelsen praktisk kunnskap, som har vært sentralt i oppbygning av
programmet, markerer doktorgradsstudiets tematiske fokus på yrkespraksis og premisser for forskning
på kunnskapsutvikling i profesjonell yrkesutøvelse.
Ph.d.-studiet ble utviklet av forskermiljøet ved Senter for praktisk kunnskap (SPK), men i de årene siden
akkreditering, har det vært en betydelig økning av forskerkompetanse utenfor SPK. Dette
kompetanseløftet har påvirket spesielt helse- og utdanningsforskningen ved Fakultetet. Integrering av
denne kompetanse i doktorgradsarbeidet har styrket programmet ved å utvikle og utvide
forskningsfeltet, og fører til en respirasjon mellom programmets kjerneprofil og nye impulser.

Forskningsresultater:
PHS har styrket andel fagansatte med førstekompetanse og har nå 12 professorer, 11
førsteamanuenser og to postdoc tilknyttet ph.d.-programmet. Fagmiljøet har en omfattende
publisering, hvorav flere på nivå 2, med et betydelig innslag av internasjonal publisering. Antall
publikasjonspoeng har økt betydelig de siste årene, fra 41,5 poeng i 2013 til 63 poeng i 2015.

Fagprofil
Fagprofilen innen praktiske kunnskap har gjort doktorgraden til et knutepunkt både nasjonalt og
internasjonalt. SPK har samarbeidspartnere innenfor og utenfor Norge, som bindes sammen gjennom
forskning på praktisk kunnskap, erfaringsbasert forskning, og humanistiske perspektiver på praksis.
SPK har en student- og lærerutviklingsprogram med Centrum for praktisk kunnskap, ved Södertörns
Högskola. De to miljøene har søkte og nylig fått støtte fra Det svenske vetenskapsrådet for et tidsskrift,
Nordic Journal of Studies in Practical Knowledge. Det er også nylig sendt inn et søknad til Det svenske
vetenskapsrådet for et prosjekt som heter «Researching Professional Judgment from the Inside», ledet
av Professor James McGuirk (NORD), Førsteamanuensis Carl Cederberg (Södertörns Högskola), og
Maria Wolrath-Söderberg (Södertörns Högskola).
SPK har delansvar for en Joint Masters Degree i Borderologi, sammen med Murmansk Arctic
Humanities University. Samarbeidet er ledd i PHS sin oppfylling av strategidokumentet om
internasjonalisering, fellesgrader og spesiell vekt på samarbeidet med Nordvest Russland. Programmet
har studenter fra Norge, Russland, Ghana, Tyskland, England m. fl. Siste publikasjon fra
forskningsmiljøet er boka Philosophy in the Border Zone (2015).
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Det fins et samarbeid med Afdeling for Filosofi og Idéhistorie og RUML - Research Unit for Multidimensional Learning, ved Aarhus Universitet. Dette angår forskningsprosjektet New Public
Management og transformasjoner i pasient relasjoner.

Rekrutteringsgrunnlag
Programmet har rekruttert på en tilfredsstillende måte i Norden (Sverige og Danmark) som resultat av
dets unik profil. Vi har vært spesielt vellykket med rekrutering av forskere med bakgrunn i de estetiske
fagene, noe som har vært viktig for doktorgradens profil.
Programmet rekrutterer fra alle fakultetets masterprogrammer (Praktisk kunnskap, Klinisk sykepleie,
Tilpasset opplæring, Logopedi, Idrett). Noen av disse programmer har studieplan som er nærmere
doktorgradens kjerne område (Praktisk kunnskap, Idrett), noen er mer perifert (Logopedi), men vi har
klarte å finne plass til de fleste interesserte interne kandidater.
Rekruttering innenlands ellers har blitt bedre i årene siden akkreditering gjennom en kombinasjon av
bruk av nettverk og markedsføring. Vi har for tiden en snitt mellom 4-6 kvalifiserte søkere per
stipendiat stilling.
Ettersom studiet satser i så høy grad på egen erfaring fra praksisfelter, har vi valgt å prioritere norsk
som studiets hovedspråk. Dette har vært viktig med tanke på rekruttering av kvalifiserte søkere, men
det har svekket studiets evne til å rekruttere internasjonale forskere. I det siste året har vi derimot
begynte med utlysning av stillinger på engelsk, og det er planlagt økt tilbud på engelsk i de kommende
år.

Organisering
I de siste årene, har de vært en økt fokus på organisering av forskning ved Fakultetet. Dette skjer
gjennom en satsing på forskergrupper, og ambisjoner å innhente finansiering gjennom eksterne kilder
(EU, NFR). Denne prosessen har gått sakte men sikkert fremover. De fleste kandidater (22 av 39) er nå
tilkoblet forskergruppe, mens noen (3) er tilkoblet ekstern finansierte prosjekter.
Denne organiseringsmodeller har vært utfordrende for Fakultetet, dels som resultat av manglende
forsker kompetanse. Men det innebærer også en del fordeler som, f.eks. mulighet til å skreddersy
arbeidsplikt på en måte som er mer direkte relevant for kandidater i et forskerløp.
Det er en klar ambisjon ved fakultetet å fortsette denne trenden, og spesielt å øke antall
stipendiatstillinger koblet eksternfinansierte prosjekter.

Sterke og svake sider
Doktorgradsprogrammet skiller seg fra andre ph.d programmet gjennom dens profil som tverrfaglig,
humanistisk forskningsinitiativ som har profesjonspraksis som dyrkningsfelt. Dette betraktes som et
originalt grep som kan fornye både praksisforskning og humaniora. Det ses som viktig for NORD
universitets strategisk planlegging at vi klarer å tilby noe annet enn de andre universiteter i Norge
tilbyr. Dette har tillot oss å tiltrekke kandidater og faglige ansatte som ellers ville ha vært vanskelig å
tiltrekke Nord Norge.
En av de største utfordringer har vært å tilfredsstille krav om uteksaminering av 5 kandidater per år.
Vi ligger i de siste årene rundt 3. Dette ses på som noe som kan forbedres.
En annen utfordring går på økning eksternfinansierte virksomhet blant forskere knyttet til
doktorgraden.
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Det nye Nord universitet skal bestå av veldig mange fagansatte med bakgrunn i helse og utdanning.
Dersom vi forholder oss til samme fakultetsstruktur, skal Profesjonshøgskolen være større enn de tre
andre fakulteter til sammen. Dette innebærer blant annet utfordringer knyttet til ph.d.-utdanning.
Nærmere blir det utfordrende å finne en god balanse mellom å bevare ph.d.-programmets profil, som
ble utviklet av fagmiljøet rundt Senter for praktisk kunnskap og akkreditert av NOKUT i 2008, og de nye
impulser som kommer fra fagmiljøene utenfor SPK i Bodø og fra det tidligere HiNT og HiNe. Fakultetet
har forsøkt å møte denne utfordringen gjennom bl.a. endringer i ph.d.-programmets opplæringsdel,
som gir plass til substanskurs i utdanningsvitenskap og helsevitenskap som kan inngå i
doktorgradsløpet. Samtidig er det viktig at ph.d.-programmet forholder seg til profesjonspraksis som
det overbyggende tema.

Fremtidige behov etter fusjon.
De fire ph.d.-programmene ved Nord universitet ble etablert over en tiårsperiode før opprettelsen av
Universitetet i Nordland, og de gjenspeiler følgelig den studieportefølje og de fagmiljøer som eksisterte
på det tidspunktet. Gjennom fusjonen mellom Universitet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen
i Nord-Trøndelag har dette faglige landskapet endret seg. Spesielt er det verdt å peke på den store
økningen av både studier og fagansatte innen lærerutdanning og helsefag. Bare avdeling for
lærerutdanning på Levanger har alene ca 115 fagansatte.
Skal Nord universitet etterstrebe en målsetting om at flest mulig studier skal kunne lede fram til et
adekvat ph.d.-program, samtidig som Grunnskolelærerutdanning fra 2017 blir masterutdanning, bør
det mest aktuelle ph.d.-programmet for lærerutdanning – ph.d. i studier av profesjonspraksis –
gjenspeile dette. Dette programmet bør bl.a. få en mer tydelig vinkling mot didaktiske/fagdidaktiske
studier av profesjonspraksis. Videre inkluderes aktive forskere med professor- og førsteamanuensiskompetanse, samt dosenter med doktorgrad, i utvikling av nye kurs og undervisning og veiledning
innen ph.d.-programmet for profesjonsstudier.
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Avdeling for lærerutdanning, Levanger
Potensial for styrking av ph.d.-programmet i studier av profesjonspraksis
Fagmiljø
Ved Avdeling for lærerutdanning er det ca 25 faglig ansatte med doktorgrad. Av disse er det seks
professorer (to i kroppsøving, samt en i hvert av fagene musikk, pedagogikk, historie og religion) og tre
professor II (musikk, pedagogikk og matematikk).
En del av de mest aktive forskerne forsker innen sine fag på områder som ikke er relevante for Ph.d. i
studier av profesjonspraksis. Imidlertid er det også mange som helt klart forsker på områder som er
relevante for Ph.d. i studier av profesjonspraksis, og som har forskningssamarbeid internasjonalt og
nasjonalt. Det gjelder bl.a. prosjekter knyttet til yrkesutøvelse i skolen, fagdidaktiske prosjekter mm.
Flere av disse har erfaring som både hovedveiledere og biveiledere for doktorgradskandidater, og har
også stipendiater knyttet til sine prosjekter. Det vil være snakk om seks-åtte personer som har denne
bakgrunnen.
Avdelingens ansatte har mange ulike nasjonale og internasjonale nettverk og forskningsprosjekter
med ekstern finansiering, noen relevante eksempler er:
Forskningsprosjektet «Historical and Political Negotiations of South Saami Culture and Identity»
finansiert av Norges forskningsråd. Samarbeidspartnere Memorial University New Foundland,
University of Saskatchewan, NTNU Vitenskapsmuseet, Universitetet i Tromsø - Tromsø
universitetsmuseum, Saemien Sijte, Røros Museum og Trondheim kommune. Prosjektleder
førsteamanuensis Trond Risto Nilssen, stipendiat tilknyttet.
MULCOM (Competences for primary school teachers in a multilingual classroom including a minority
language), samarbeid mellom universiteter i Nederland, Belgia, Finland, Latvia, Luxembourg, Wales og
Spania. Førsteam. Laila Sakshaug og førsteam. Leiv Sem.
Forskningsprosjektet Lærende regioner (Skoler med gode resultater på nasjonale prøver) støttet av
Norges Forskningsråd. Samarbeid med Høgskolen i Sogn og Fjordane, Universitetet i Agder, Høgskolen
i Hedmark og Oxford University. Professor Kitt Lyngsnes, stipendiat tilknyttet.
Et omfattende kompetanseoppbyggingsprogram er iverksatt ved avdelingen. Det innebærer utlysning
av nye professorstillinger og et betraktelig antall stipendiatstillinger samtidig som også mange av de
fast ansatte begynner på doktorgrad.

Rekrutteringsgrunnlag
Avdelingen har masterprogram i kroppsøving og musikk. Master i Læring og undervisning i grunnskolen
er planlagt startet opp kommende studieår. Alle disse kan være rekrutteringsgrunnlag for ph.d i studier
i profesjonspraksis. De som tar master innen fag som kroppsøving og musikk fordyper seg rent faglig
eller velger en mer fagdidaktisk/profesjonsfaglig retning. Videre vil femårig grunnskolelærerutdanning
med master bli innført fra 2017.
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Avdeling for helsefag – Levanger og Namsos.
Potensial for utvikling av ph.d.-program i studier av profesjonspraksis og noe i ph.d.
program i sosiologi
Fagmiljø
Avdeling for helsefag ved studiestedene Levanger og Namsos har i dag omtrent 22 ansatte med
doktorgrad i faglige stilling. Fire av disse er fulltidsprofessorer (psykisk helse, helsevitenskap, omsorg,
helsefag). Avdelingen har i dag ikke professor II tilknyttet, men har to forskningssentre med utbredt
samarbeid med eksterne forskningsmiljø nasjonalt og regionalt. Det ene er Senter for
Omsorgsforskning (SOF) Midt. Det ledes av faglig av professor i omsorg, Ingela Ehnmark og har flere
disputerte og stipendiater tilknyttet forskningsvirksomheten. Senteret driver forskning relevant for
kommunal omsorg i helseregion Midt og skjer i samarbeid med NTNU (tidligere HIST og Høgskolen i
Ålesund). Det andre senter er Nasjonalt senter for kultur, helse og omsorg. Senteret er et partnerskap
mellom HUNT forskningssenter (NTNU), Helse Nord-Trøndelag HF, Levanger kommune, NordTrøndelag fylkeskommune og NORD universitet (tidl. HiNT). Helsefag avdelingen ved NORD
administrerer kunnskapssenteret, og tanken er at senteret skal videreutvikle et bedre samspill mellom
forskning, utdanning og praksis som et bærende prinsipp for helse og omsorgstjenestene i landet.
Senteret har flere førsteamanuensiser og stipendiater (opptatt ved NTNU) tilknyttet.

Rekruttering og relevans
Flere faglig tilsatte med doktorgrad er i dag veiledere (hovedveileder eller bi-veiledere) av stipendiater
ved andre universitet enn NORD, og flere har også utviklet egne doktorgradskurs i samarbeid med
andre universitet enn NORD. Avdelingen har en erfaringsbasert master i psykisk helse, hvorav en
professor og flere førsteamanuensiser har høy forskningsaktivitet og publiseringer internasjonalt så
vel som nasjonalt. Det har vært diskutert å utvikle en ny masterutdanning med fordypning mot
rehabilitering, men dette er enda ikke realisert. Kompetansemessig har avdelingen faglig bredde og
kvalitet for en slik fordypning, og rekrutteringsgrunnlaget bør være godt med tanke på de mange
bachelorutdannede sykepleiere og vernepleiere som vært år utdannes ved avdelingen.
Det er åpenbart at flere av de aktive forskerne ved avdelingen forsker på områder som er relevant for
Ph.d.-programmene ved NORD universitet. Særlig for Ph.d. i studier av profesjonspraksis, men også for
Ph.d. i sosiologi (flere av de faglige tilsatte har doktorgrad i sosiologi eller samfunnsfaglige emner). For
eksempel kan det vurderes egne frittstående kurser i medisinsk sosiologi som vil kunne gi økt faglig
rekruttering fra helsefagene. Forskerne ved helsefagavdelingen kan av den grunn gi bidrag i form av
veiledning eller undervisning på doktorgradsnivå ved Ph.d. studier av profesjonspraksis og Ph.d. i
sosiologi. Ikke alle, men mange av forskerne ved avdelingen er aktivt publiserende og deltar på
konferanse med egne paper nasjonalt så vel som internasjonalt. Flere inngår også i internasjonale
forskningsnettverk og sampubliserer med internasjonale forskere. Det bør også vurderes om ikke en
del av forskningsprosjektene knyttet til de to sentrene ved helsefagavdelingen kan knyttes mer opp til
Ph.d. studier av profesjonspraksis. Det kan for eksempel skje gjennom at det arrangeres frittstående
ph.d.-kurs innen emner som er relevant for forskningssentrene ved helsefag. I framtiden vil det også
være mulig å rekruttere flere stipendiatstillinger gjennom disse senterne til Ph.d. i studier av
profesjonspraksis.
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Evaluation of the Social Sciences in Norway
Report from Panel 6 – Economic-Administrative Research Area
Evaluation
Division for Science and the Research System
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12 Nord University - Business School
Nord University - Business School
Units included in the
evaluation of
economicadministrative
research

Nord University - Business School

Listed researchers

65

Listed research groups

2

No. of researchers in listed
research groups

35 (50 CVs)

Training, recruitment and academic positions
Other units of the
faculty (institution)

2014

2015

2016

No. of PhD graduated at the institution per year

R&D expenditures and sources of funding (1000 NOK)
2014

2015

2016

Funding of the institution
Total
expenditures

101 875

106 160

126 029

Types of funding

3/5
8

1/4
5

0/2
2

No. of positions announced / No. of qualified
applicants per year
PhD positions

6/14

5/16

14/49

Post.doc positions

3/5

4/22

1/5

Permanent
positions

5/5

2/2

5/5

Education

Core funding
from the RCN

75 900

External
funding, RCN

4 778

8 079

7 763

External
funding EU

351

134

72

External
funding, other
sources

Male/Female
Total per year

20 846

78 779

19 168

93 492
Study programmes BA level
Økonomi og ledelse, Eiendomsmegling, Regnskap
og revisjon, Informasjonssystemer,
Trafikklærerutdanning, Årstudium økonomi og ledelse
Study programmes MA level
Business Management, Energy Management, Master
in Business Administration
Other
The institution has recently been through two
mergers; first between the University of Nordland and
Nesna University College from 1.1.
2016, and then between the University of Nordland
and Nord-Trøndelag University College from
1.1.2017. Campuses at Bodø, Steinkjer and
Levanger.

24 702

Source: The Research Council of Norway, Self-assessment report for the institution, 16/12960
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12.1 Economic-Adm. research at the institutional level
Nord University is the result of two mergers. Firstly, between the University of Nordland (previously
Bodø University College) and Nesna University College in 2016, and then between the University of
Nordland and Nord-Trøndelag University College in 2017. Nord University Business School (HHN) is a
faculty within Nord University with 65 listed researchers.

12.1.1 Organisation, leadership and strategy
Due to the merger, the strategy is being revised. As the outcome of this process is unknown, this
evaluation will be backward-looking. It focuses on the strategy currently in place and evaluates past
performance.
The dean is the head of the business school, and two vice-deans oversee education and research
activities, respectively. The two vice-deans head the committees that deal with issues related to
education and research. The faculty is organised into four divisions and two research centres, each led
by a member of the scientific staff.
The objectives of Nord University Business School (HHN) are to be a leading business school within
prioritised areas, to be attractive and visible to staff and students, and to take a particular responsibility
for education and research in business management in the development of the High North
(Nordområdene). For a local business school such as HHN, these seem adequate yet ambitious goals.
The current strategy states that HHN should (i) have a leading national and international position
within ‘Innovation and entrepreneurship’ and ‘Research on the High North’, (ii) maintain and develop
its position in the areas ‘Search and rescue’, ‘Experience based tourism’, ‘Public accounting’, ‘Transport
and logistics’, ‘Ecological economics and ethics’ and ‘Technology management’, and (iii) generate solid
research activity within central business school areas such as Finance, Accounting, and Organisation.
Prioritising Innovation and Entrepreneurship and Research on the High North seem appropriate
choices given the current strengths of HHN and its ambition to contribute to the development of the
High North. While becoming a leading university in an established field such as Innovation and
Entrepreneurship is an ambitious goal, it is less clear to what extent this is true for Research on the
High North. The many areas in which current strengths should be preserved and developed also raises
the question of whether the strategy leaves room for redirection of HHN’s research activities.
The location of HHN is likely to constitute a barrier to external recruitment. HHN tries to overcome this
barrier by supporting international collaboration and research visits to other universities and by hiring
well-established researchers in part-time positions. For the Department of Innovation and
Entrepreneurship, these measures seem to have been successful. Another indication of successful
internationalisation is that HHN’s proportion of internationally co-authored articles is close to the
national average for this panel.
In the period 2014–2016, the level of external funding was one of the highest among the universities
in the panel (around 25% of the overall budget). The external funds are used differently by the various
research groups. For some groups, external funds cover a significant part of the research staff’s salary.
In one of the groups, external funds are primarily used to finance new data. HHN supports fundraising
by organising courses and providing support from the central administration.
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12.1.2 Institutional follow-up of previous evaluations
Following up on the most recent evaluation, HHN has strengthened its doctoral training by offering
more internal courses and by starting to develop a structured PhD programme in Innovation and
Entrepreneurship.

12.1.3 Resources and infrastructure
The university has lower research funding than some of the more well-established universities, making
it more dependent on external funding. HHN intends to implement a new system for project
management of external funds

12.1.4 Research environment
HHN encourages research staff to visit other universities and to collaborate externally. The research
staff can apply for funds for such visits and collaborations, and longer visits are facilitated by a
sabbatical semester every third year, subject to applications being granted for research leave.

12.1.5 Research personnel
HHN is able to attract external PhD students, but it is difficult to attract researchers who already
possess a PhD. An exception is the Department of Innovation and Entrepreneurship, which has had
some success recruiting externally, especially postdocs. However, the number of qualified applicants
per position is low for permanent positions.
In terms of PhD training, HHN offers 5 to 10 courses per year and participates in different doctoral
consortia. Most PhD students spend time at a university abroad and obtain financial support to help
cover the expenses. This can be an important part of PhD training as PhD students experience a
different research environment and can follow specialised PhD courses.
Nord University has signed the European Charter and Code, and HHN is now awaiting its
implementation.
The proportion of staff in senior positions (associate and full professors) is relatively low at HHN, and
it has started a competence programme that aims to help staff members to qualify for these positions.
Another way of helping staff members to qualify for a more senior position would be to give them
more research time. Currently, assistant professors – who are in the beginning of their careers and
need to build a research agenda – are allocated less research time than associate and full professors.
While the gender balance is skewed at HHN, the proportion of female researchers is similar to the
national average for the panel. Nord University has a policy that includes gender concerns, and all
scientific committees are required to have female representation.

12.1.6 Research production and scientific quality
HHN encourages and supports staff visits abroad, and well-established, international researchers are
hired in part-time positions. These policies help the research groups to connect with the research
frontier and to stimulate knowledge exchange and learning. HNN also incentivises – and signals the
importance of – publishing using publication bonuses.
The number of publication points per researcher at HHN is below the Norwegian average. Looking at
HHN overall, the proportion of publications in top 10 journals is slightly below the national average.
Researchers at HHN still publish regularly in the very best journals. Turning to the EconomicAdministrative panel, HHN’s proportion of level 2 book chapters is slightly above the national average
but its proportion of level 2 articles is slightly below the national average. Book chapters represent a
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larger proportion of publication output than the average for the panel. The research impact at HHN,
as measured by citations, is above the average for OECD and Nordic countries, but below the national
average. Taken together, these numbers suggest that the research productivity at HHN is slightly below
the national average, but that the research quality at HHN is comparable to the national average for
the panel.
The papers submitted are of high quality and published either in good international journals or in books
issued by reputable publishers. This is also indicated by the fact that almost all research samples are
level 2 publications. The research samples cover different fields and authors and include examples of
interdisciplinary research.
Assessment of scientific quality: 3 - good

12.1.7 Interplay between research and education
HHN has bachelor’s and master’s programmes in business administration and management, which all
the research groups are involved in, and certain groups are responsible for more specialised
programmes.
One of the main links between teaching and research is that elective courses are taught by active
researchers in the field. This ensures that students are exposed to recent developments in the field.
Students are primarily involved in research (e.g. data collection and analysis) when writing their
master’s theses. HHN also participates in a research centre that studies how innovation can be
stimulated in education.

12.1.8 Societal relevance and impact
Researchers at HHN disseminate research to the general public in different ways: Reports, information
material, newspaper articles, etc. Furthermore, HHN has chosen to form the Centre for Industrial
Business Development (SIF) and the High North Centre for Business and Governance (HIGHNORTH)
that cooperate with public authorities and private firms. The centres have helped to inform innovation
policy in peripheral areas (SIF) and to promote educational and research programmes on industrial
cooperation and value creation in the High North (HIGHNORTH).
The impact cases also demonstrate how the different research groups have:
•
•
•
•
•

Interacted with firms and improved their understanding of management control systems and
pricing.
Conducted research that is useful to policymakers in the area of innovation policy and that has
been cited by different policymakers, including the OECD.
Participated in public debate on the Norwegian public accounting system and provided
important scientific input to a reform of the system.
Established joint education programmes with Russian partners and founded the High North
Centre for Business and Governance.
Enhanced awareness among firms and policymakers of how to stimulate innovation through
the Centre for Industrial Business Development.

Some of the cases – in particular i) and iii) – convincingly demonstrate how the research conducted at
HHN has had direct societal impact. The impacts differ in scale and importance. For instance, reforming
the Norwegian public accounting system is likely to have greater impact than changing the
management control system in a single firm. In other cases, the impact is more indirect and/or less
well-documented. In particular, though the establishment of the HIGHNORTH centre is not impact
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itself, the activities of the centre may have impact. Also, the description of the Centre for Industrial
Business Development and its activities is too vague to demonstrate societal impact.
In terms of the Norwegian Government’s Long-term plan for research and higher education, HHN has
contributed to public sector renewal and higher quality and an innovative, adaptable private sector.
HHN is also striving to make the Innovation and Entrepreneurship group world-class.

12.1.9 Overall assessment
HHN’s objective is to become a leading business school within the research areas ‘Innovation and
Entrepreneurship’ and ‘Research on the High North’. It also takes particular responsibility for
developing the High North through education and research. Overall, the activities of HHN are aligned
with this strategy and contribute to reaching these goals. The research productivity at HHN is slightly
below the national average, but the research quality at HHN is comparable to the national average for
the panel. In terms of dissemination, HHN collaborates with both the public and the private sectors,
and several of its activities contribute to the local business environment.

12.1.10

Feedback

Based on the above, there are three recommendations:
•
•
•

Change the allocation of research time in such a way that junior staff do not have less research
time than senior staff.
Increase recruitment efforts in the international market in order to improve and expand the
pool of candidates for vacant positions.
Formulate a research strategy that provides more guidance to management on how to allocate
the resources at its disposal.

12.2 Research group: Innovation and Entrepreneurship
The research group Innovation and Entrepreneurship is a large research group with 23 members
(including seven PhD students and two postdocs) and seven affiliated members (including one PhD
student). The group is one of four departments at Nord University Business School.

12.2.1 Organisation, leadership and strategies
The department has a strong focus on entrepreneurship and innovation. In line with Nord University’s
strategy, the department’s goal is to be at the forefront of innovation and entrepreneurship research
in Norway and internationally. An important instrument for achieving this goal is international
collaboration. Members of the department work with leading international entrepreneurship scholars,
and the department has hosted some of the major entrepreneurship conferences.
The department prioritises doctoral training, and it actively participates in the Norwegian Research
School of Innovation. It is also currently developing a more structured PhD programme. The
department aims to hire internationally, and it has had some success doing so at junior levels.
Approximately 20-30% of the research staff are funded by external projects. While this is a significant
proportion, the external funding comes from a number of different projects, reducing its dependency
on a few projects. However, around half of the external funding comes from the RCN, making the
department vulnerable to cutbacks in RCN funding. The department is pursuing external grants
targeting elite researchers and research environments such as the ‘Norwegian Centre of Excellence in
Research’ and ‘ERC grants’, so far without success.
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12.2.2 Research personnel
The location of Nord University is likely to constitute an obstacle to external recruitment, especially at
the senior level. For this reason, recruitment, training and the retention of PhD students and postdocs
are of central importance if the department is to achieve its ambitious goals.
The department makes significant investments in doctoral training. It has a fairly large number of PhD
students given the size of the department, and it collaborates with other Norwegian universities on
the provision of PhD courses. The department is currently developing a more structured PhD
programme. While the details of this programme are not specified, this seems an important step in
ensuring that PhD students arrive at the forefront of research.
The department has recently started to recruit PhD students and postdocs internationally, and it has
been fairly successful in attracting external candidates. Turning to permanent staff, some members
have a PhD from other Norwegian universities, but only one member has a PhD from abroad. In spite
of the difficulties involved, increasing efforts to recruit senior staff in the international market would
be important for complementing existing capabilities and for ensuring an inflow of new ideas and skills.
The gender composition in the department is balanced, and the proportion of female researchers is
above the national average for the panel.

12.2.3 Research production and scientific quality
Overall, the department is productive in terms of research. With a few exceptions, the members of the
department regularly publish in international field journals and make contributions to peer-reviewed
books. The submitted papers are well-crafted, use interesting data and show good command of the
relevant methods. At the same time, some of the papers address somewhat narrow research questions
that may provide useful knowledge, but not fundamental new insight. The variance in ambition and
quality of the papers is also reflected in the ranking of the publication outlets. While a few of the papers
are published in the very best journals in the field (or even, among the best journals in management),
most papers are published in lower-ranking field journals. However, the average quality is good, and 7
out of 11 articles are level 2 publications.
The department’s research follows the interdisciplinary approach common in management research
and draws on a number of fields such as economics, sociology, psychology and economic geography.
In summary, this is a productive research group, and the members of the department regularly publish
in peer-reviewed journals and books. The submitted papers are of good average quality. The
department’s ambition is to become an internationally leading group in the area of innovation and
entrepreneurship. However, in order to achieve this status, the members of the department need to
focus more on publishing in the best journals in the field.

12.2.4 Networking
The department has a strong national and international network. This is witnessed by co-authorships
with researchers at other Norwegian universities and abroad. Indeed, members of the department
work with some of the leading international entrepreneurship scholars. Another indication of its strong
network is that the department has organised several international entrepreneurship conferences,
including the prestigious Babson College Entrepreneurship Research Conference.
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12.2.5 Interplay between research and education
The department contributes to a number of different courses at all levels (bachelors to PhD). The
department is also involved in the Centre for Engaged Education through Entrepreneurship, which is a
Centre for Excellence in Higher Education.

12.2.6 Societal relevance and impact
The department’s research on the commercialisation of research by universities and other public
research institutions has been cited by policymakers in Norway and abroad, including the OECD. The
evaluation of the policy scheme ‘Forny’, in particular, seems to have captured policymakers’ interest
(impact case ‘Research and Innovation Policy’). The description of the Centre for Industrial Business
Development and its activities is too vague to demonstrate societal impact (impact case ‘Centre for
Industrial Business Development’).

12.2.7 Overall assessment
This is a fairly large, productive and internationally-oriented research group. The members of the
department regularly publish in level 2 journals and books, but there are fewer publications in the very
best journals. The department is one of the leading groups on innovation and entrepreneurship in
Norway and perhaps even in Scandinavia. Although some aspects of the impact cases could be more
convincing, the research group seems to have contributed to innovation and entrepreneurship in the
High North.
Assessment of research group: 4 - very good

12.2.8 Feedback
While the department is doing well in terms of publication, it needs to focus more on publishing in top
journals if it is to achieve its goal of becoming an internationally leading group in the area of innovation
and entrepreneurship. It may also be advisable to diversify its sources of external funding to a greater
extent. Finally, increasing efforts to recruit senior staff in the international market could be important
for strengthening the department’s scientific position.

12.3 Research group: Management, Accounting and Control
for organisational adaptation in changing Environments
The research group Management, Accounting and Control for organisational adaption in changing
Environments (MACE) dates back to 1985 with a focus on accounting and management control, which
subsequently developed into research particularly devoted to accounting in the public sector and in
the context of public sector reforms. Particular emphasis has been placed on municipalities in Norway,
but also in Russia and Ukraine. Later, based on the economic activities of multinational Norwegian
firms, research on accounting and management control in international companies also became a
focus, with particular emphasis on transitional economies.

12.3.1 Organisation, leadership and strategies
The MACE group is structured into four sub-profiles covering the following topics: (1) public sector
accounting and budgeting reforms in Norway; (2) accounting and budgeting reforms in countries with
transitional economies; (3) management control in turbulent business environments; and (4)
management control in internationalised companies. While the research group has a clear focus, its
sub-division into four topics appears rather high given the relatively small size of the core group. The
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MACE group is led by a professor. The aforementioned sub-profiles are both clearly distinct and have
a common core, i.e. accounting and management control. This contributes to coherence and mutual
inspiration and learning among the group members.
MACE seeks high-level publications in combination with more practitioner-oriented forms of
dissemination and places particular emphasis on the further scientific development of PhD candidates
and postdocs. MACE’s general goal is to improve understanding of how the design and use of
accounting and management control systems can benefit adaptive organisations. For these strategic
objectives (which are not that unique), the MACE group succeeds in fully employing a network of
national and international partners, which is documented, for example, in several co-authorships.
MACE makes use of external funding to a remarkable extent, which, however, are clearly dominated
by Norwegian sources (the RCN, public and private sectors). Some EU funding is present (in the context
of mobility programmes) and, in this respect, some room for improvement is evident.
With its topical issues, MACE contributes to HHN’s overall focus on ‘entrepreneurship and innovation’
for management control in turbulence and for adaptation) as well as on ‘Research in the High North’
(by addressing accounting/control in international companies with particular emphasis on
Scandinavian and Northern countries). The publication strategy is in line with HHN’s overall strategy.
HHN provides the core resources for research including, for example, the library and support from a
central research administration – which, however, the MACE group thinks should be further expanded
and which could help to increase external funding.

12.3.2 Research personnel
Researchers are recruited internationally, with, for early career researchers, a certain emphasis on
Russia and Ukraine. This is reasonable given the geographical focus of the research group and matches
its strategic focus. The hiring and career development policies appear to be in line with best practices
in respect of openness, internationality etc.
PhD students, which are growing in number, and postdocs are supervised by, at least, two mentors.
They are involved in the group’s research activities and collaboration within MACE’s networks.
Feedback via internal seminars and at conferences form a regular part of the mentoring. In sum, the
training and mentoring appears to follow high standards. The PhDs and postdocs are often recruited
from overseas, through the group’s strong international research network. Given the strategic focus
of the group, this is a distinctive and appropriate recruitment approach.
With respect to gender, there is a slight imbalance in the composition of research personnel. The
diversity in age is appropriate given the different academic levels of the group, and, with respect to
nationality, there are some members from Russia and Ukraine, which is a result of the research topics.
Mobility in terms of exchange programmes is particularly encouraged at PhD level.

12.3.3 Research production and scientific quality
The MACE group has produced a considerable number of articles that were published in the most
prestigious international journals in the domain of management accounting and management control.
MACE studies topics (for example transitional economies and accounting in Northern countries), which
are not the focus of mainstream research in management accounting and control, and this probably
warrants for a particular profile and research originality.
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Given its research topics, MACE has to rely on knowledge of other disciplines and, in turn, contributes
to these. The domains of organisational science, regional studies or intercultural studies with their
particular methods and theories can be mentioned in this context.
Overall, given its rather specific profile, the international visibility of its publication outlets and its
interdisciplinary character, MACE’s research quality is at a very high level.

12.3.4 Networking
MACE collaborates with national and international partners to advance its research strategy. The
manifold forms include, for example, visiting professorships, joint supervision of PhDs and postdocs,
co-authorships and joint applications for project funding.

12.3.5 Interplay between research and education
The MACE group is mainly involved in HNN’s bachelor’s programme and several programmes at
master’s level. In addition, it is engaged in PhD courses and in a double degree programme. MACE
places particular emphasis on introducing new forms of teaching and encouraging students to engage
in more critical reflection. Moreover, MACE’s research publications are used as basic
literature/syllabus in some courses at HNN.

12.3.6 Societal relevance and impact
MACE has conducted projects with obvious impact in an economic-societal sense (e.g. the
establishment of the High North Centre for Business and Governance). The activities are documented
in more practitioner-oriented outlets and seem to find their way into high-quality scientific papers. The
description of the case HIGHNORTH elaborates on the impact of action-oriented research, also
including Russian universities, that has led to the establishment of the centre. A significant outcome
has been the development of several education programmes targeting the High North.
Given MACE’s topical focus, its research contributions to the economy and society appear to be rather
important – since management accounting and control is among the enablers for increasing the
effectiveness and efficiency of the private and public sectors or for its multifaceted role in innovation
and firms’ adaptiveness to turbulence. This is documented in the impact cases PSAREF and DYNAMAC.

12.3.7 Overall assessment
Overall, MACE demonstrates a particular profile within management accounting and control that
results from the specific subjects addressed by MACE: public sectors, transitional economies and
turbulence / adaptiveness. The scientific quality of publications, PhD mentoring and collaborations are,
overall, at a very high level. MACE contributes to HHN’s overall strategic research issues and, with its
focus on Northern countries; MACE significantly contributes to Economic-Administrative research
related to Norway and the surrounding countries.
Assessment of research group: 4 - very good
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12.3.8 Feedback
MACE has a clear focus which, moreover, provides a certain level of originality. A key aspect appears
to be the recruitment of (young) researchers. Although the group seems to be rather concerned about
recruiting and supporting its young researchers, there may be some room for improvement with
respect to intensifying collaboration within the group, for example, by enhancing the frequency of
group meetings.
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Summary of issues identified by Johan Wiklund and Lena Mossberg
This report is written on the basis of our familiarity with and experience of the Ph.D. program at the
Nord University Business School, on interviews with Ph.D. students, supervisors, directors and other
administrative personnel in May 2019 and on requirements and guidelines as stated in formal
documents. Also, we reflect on the Nord University Business School PhD program in light of our
experience with PhD programs from different parts of the world. This has led us to observe aspects of
the program that may be worthy of further consideration and discussion.
One overarching theme across many of our recommendations concerns formalization. Another concerns
greater international orientation of the Ph.D. program. Nord University Business School and the Ph.D.
program used to be small and have a local orientation. As such, it benefitted from flexible, informal
management and processes. At this stage, however, both the school and the Ph.D. programs are much
larger, and much more internationally oriented. Therefore, greater formalization is in place. Moreover,
recent mergers and physical relocations have led to a relatively decentralized and spread out
organization. This also speaks to greater level of formalization.
Another overarching observation is that it may be beneficial to consider identifying peer and/or
aspirational schools in terms of Ph.D. programs. Benchmarking against these schools could help
generating ideas for potential changes and developments.
Admission
The Ph.D. program primarily recruits students who pursue their Masters degrees locally in Norway,
often in Nordland (although several of the Ph.D. students were born elsewhere they should still be
considered local if they pursue their prior degrees locally), and then place students in the local market.
This has some negative consequences. For example, the subsequent hiring of former PhD. students to
the business school likely leads to a degree of inbreeding in terms of perspectives and viewpoints. There
are also preceding and subsequent power asymmetries that influence relationships. In the eyes of
others, it is sometimes difficult to transition from regular student, to PhD student, to colleague.
Therefore, consider the following items:
• Students recruited from further away are also more likely to seek employment further away.
International advertising is carried out today but it does not seem to accompanied by a real
interest in admitting students from further away (e.g., other parts of Scandinavia or Europe).
Consider a strategy where and when to advertise and actively recruit internationally, not least in
Scandinavia and Europe.
• The criteria for admissions may benefit from revision. For example, the importance paid to the
research sketch as well as indication of preferred supervisors in the application provides
advantages to students with tacit knowledge about local preferences. This unnecessarily favors
local applicants. Consider examining Master Thesis quality instead. This is likely a better
indicator of ability to do quality work.
• Consider admitting students once (or maybe twice) every year with set dates for applications.
This has several potential advantages:
o It would allow coordination with the admission cycle of other universities in other
countries. Most universities admit students early in the year. This would likely extend
the candidate pool.
o It would allow for concerted marketing of the positions. It is not necessary to know the
exact number of students to be admitted, but the admission process can get initiated.
o It would streamline administration of the admission process.
1
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o
o

Potentially most important, cohorts of students would be admitted that all start at the
same time, which facilitates community building and social interaction.
It facilitates planning of Ph.D. courses to be offered.

Organizational Culture
PhD students note that there is little cohesion among students and few social interactions outside of
work. Some students express that they (and peers they talk to) feel lonely at work because many faculty
members travel extensively, and there are no formal or informal meeting points for Ph.D. students
except the ones arranged every half year by the administration. The following items should be
considered:
• Try to facilitate for Ph.D. students to meet informally.
• Support the students in starting a Ph.D. student association. Such exist at many other
institutions. The members in the association can discuss the program and its courses, arrange
social activities, select representatives for various boards, tell about their experience from
international visits etc.
• Providing a small targeted annual grant could likely help facilitate the process.
Supervision
Judging from interviews with supervisors and students and our previous experience with Nord
University Business School, there seems to be great variance in how supervision is carried out. Further,
until recently, no formal training was provided and many supervisors lack training. Also, supervisors do
not meet regularly to discuss matters specifically related to supervision. The following items should be
considered:
• A living discussion on what are best practices when it comes to supervision. This should be
discussed. Possibly compare to peer and aspirational schools or other ways of identifying best
practices.
• Seminars on supervision where supervisors can meet, talk and discuss. Experienced supervisors
can help the ones with less experience.
• PhD supervision training is available but it seems that only new supervisors utilize the training.
Consider requiring it for all new supervisors and for those with limited experience.
• It is reasonable to have a progression towards being dissertation chair, where faculty members
are required to first supervise Master students, then be co-supervisors before assuming the
responsibility of chairing a dissertation.
• Supervision of PhD students counts towards people’s teaching load. This can potentially create
unsound incentives for supervising a large number of students. Consider providing a cap on the
maximum number of students any one faculty member is allowed to supervise. 2-3 students
seems like the maximum number of students that any faculty member can supervise with the
required intensity and quality.
• The recently instated “half-way” seminar seems to be appreciated by students and supervisors
alike. However, these can potentially be more effective. For example, they provide great
learning opportunities for all. Therefore, consider making them mandatory for other Ph.D.
students. Also, make them open to other supervisors, and recommend they attend.
• Consider adding additional intermediate performance checks. For example, Swedish institutions
typically have a mandatory pre-defense seminar. It may be suitable.
• International visits for students provide excellent learning opportunities. At present,
international visits are recommended, if not required. However, it seems that most Ph.D.
students don’t spend any considerable time abroad, despite very generous conditions. To date,
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•

the Ph.D. program has had a relatively local orientation, which makes international visits even
more important. Therefore, consider making international visits of a certain time frame
compulsory for all students, unless they have special circumstances hindering that.
The individual study plan is filled out by the Ph.D. student and the supervisor respectively.
Sometimes they do not see the others comments. It is better the forms are filled out together
for reducing uncertainties.

Course offering
The program requires 40 credits when it comes to courses. A large number of courses is offered and
many appear highly specialized. During the period 2016 through 2018, 25 courses were offered,
representing 20 different course titles. Many courses repeated are highly specialized (e.g., the course
“Governance in the High North: implications for Arctic private and public sector” was one of only two
courses to be offered all three years). The large number of course titles and irregular offerings can
potentially have several negative consequences that should be considered. This includes:
• It spreads resources too thin. There are no economies of scale.
• Courses available to students vary greatly depending on their year of admission. This threatens
quality control.
• It is unnecessarily expensive
In response to this situation, the following items should be considered:
• Consider offering a set of mandatory core courses that are given every or every other year. The
mandatory courses can be quantitative and qualitative methods (preferably a large integrated
course drawing on resources across the business school and beyond).
• Considering offering one mandatory course from each department, focusing on current research
and its intellectual roots, preferably co-taught by several research active senior scholars in the
department.
• Consider the sequencing of the courses, the extent to which they build upon each other, and the
order in which students should take them.
• The courses should be evaluated and followed up. Students have filed complaints in the past but
express that little has changed in response.
• It seems that rigor and requirements vary considerably across courses (e.g., number of readings,
number of contact hours, and deliverables). Yet, the number of credits is the same. This
threatens quality control. Consider standardizing.
Placement
PhD students seem to want to continue their academic careers at the institutions where they pursue
their PhDs. Supervisors seem to encourage and be happy with this. The preference for local
placement means there is a lack of pressure to perform. Many have local jobs lined up for them
during the pursuit of their PhDs. Consider the following items:
• The preference for local placement was relevant when the business school was founded, but it
no longer seems adequate. Programs at lower levels (Bachelor, Master) espouse that they
educate students for a global job market. The same should apply to the Ph.D. program.
• If the Ph.D. program educates for a global market the quality and the competitiveness of the
program can be assessed – the ability of Ph.D. students to secure jobs at prestigious
international institutions speaks to the quality of the program. That is much harder when
targeting a local (Norwegian) market only.
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•
•
•

•

Among Ph. D. students there seems to be little aspiration for upward mobility in terms of
academic status. This is likely to have negative performance implications. Students likely don’t
work harder than they have to.
Consider formalizing career advising.
Specifically, consider providing seminars related to career planning for Ph.D. students, and
consider offering them both at earlier and later stages of students’ education. At present, hiring
is becoming increasingly standardized around the world, and it is important that students
understand what future employers look for and target the right things during their Ph.D. career
planning seminars. Also send a clear signal to students about expectations – they can’t expect to
be hired at Nord University, and should be prepared for a global job market.
It is important to follow up the careers of those graduating from the Ph.D. program – their
publication record, and their careers. This provides indications of the quality of the program.
More importantly, perhaps, it is information that future applicants to the program are
interested in knowing about. In many Ph.D. programs, the placement of former students is the
single most important piece of information that applicants ask for.
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Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord
universitet med utfyllende retningslinjer for ph.d. i
bedriftsøkonomi ved Handelshøgskolen Nord (HHN)
Hjemmel: Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet er fastsatt av Nord universitet 6. januar 2016
med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets og høyskoleloven) § 33 og § 39.
Utfyllende retningslinjer for ph.d. i bedriftsøkonomi ved Handelshøgskolen (HHN) er fastsatt ved dekanvedtak 18. oktober
2016, revidert 16.10.2020.

Del I. Innledende bestemmelser
§ 1. Forskriftens virkeområde
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 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 UHsektoren og
European Charter for Researchers & Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (2005),
samt forskrift om studier og eksamener ved Nord universitet (2015).

Utfyllende retningslinjer for HHN
De utfyllende retningslinjene for Handelshøgskolen (HHN) gjelder all utdanning som fører frem til
graden philosophiae doctor (ph.d.) i bedriftsøkonomi ved HHN.

§ 2. Omfang, innhold og målsetting for ph.d.utdanningen
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.
Ph.d.utdanningen skal gi kandidaten kunnskap, ferdigheter og kompetanse i tråd med det
nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.
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).
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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.
Ph.d.utdanningens viktigste komponent er et selvstendig forskningsarbeid eller kombinert
forsknings og utviklingsarbeid som gjennomføres under aktiv veiledning.

Utfyllende retningslinjer for HHN
For ph.d.-utdanningen i bedriftsøkonomi omfatter opplæringsdelen minimum 40 studiepoengs
omfang. Se også § 8.1.

§ 3. Ansvaret for ph.dutdanningen
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 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.
Fakultetene som forvalter ph.d.programmet vedtar studieplanen og emnebeskrivelsene.
Utfyllende retningslinjer for HHN
Ved HHN ligger det overordnede ansvaret for ph.d.-utdanningen hos dekan. Dekan har delegert
noe ansvar til Forskningsutvalget og til studieprogramansvarlig for ph.d.-utdanningen.
Forskningsutvalgets ansvar er beskrevet i mandat for forskningsutvalget.

§ 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
§ 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.
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Fakultetene kan stille ytterligere krav til kvalifikasjoner etter kriterier som er åpent tilgjengelig og i
tråd med gjeldende rekrutteringspolitikk og faglige profil.

Utfyllende retningslinjer for HHN
For opptak til ph.d-utdanningen ved HHN må søkeren normalt ha femårig utdanning på
universitetsnivå i bedriftsøkonomiske fag (Master of Science), eller tilsvarende utdanning, hvorav
minst 2 år (120 studiepoeng) er på masternivå. Minimum 90 ECTS må være i et fagområde som er
relevant for ph.d.-prosjektet. Normalt vil det innebære en toårig mastergrad som inkluderer en
masteroppgave. Det kreves normalt et karaktersnitt på B for mastergraden som helhet, og
karakteren B på masteroppgaven.
Ved opptak til ph.d.-programmet er 3,5 lavest veid gjennomsnitt som godkjennes som B.
Karaktersnitt beregnes slik: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1.
En erfaringsbasert mastergrad på 90 eller 120 studiepoeng er i utgangspunktet ikke ment å
kvalifisere for opptak til ph.d-utdanningen. Dersom HHN ønsker å ta opp en søker fra slike program
må følgende betingelser oppfylles: bachelorutdanningen er relevant, kvalifisering for opptak gjøres
med påfyll av studiepoeng på masternivå, og masteroppgaven er sidestilt med oppgaven på
masterstudier som normalt kvalifiserer for opptak hva gjelder nivå.Det kreves tilfredsstillende
resultater på språktest (TOEFL eller IELTS) . Unntak gis for kandidater med mastergrad fra en nordisk
institusjon. Testresultater bør foreligge når man søker stipendiatstilling og før man starter arbeidet
med prosjektbeskrivelse (proposal).

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
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.
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Utfyllende retningslinjer for HHN
HHN har utarbeidet egen veiledning med krav til prosjektbeskrivelsen (proposal)
Finansieringsplanen i søknaden og prosjektbeskrivelsen må vise hvordan prosjektet kan
gjennomføres. Tilsagn om/dokumentasjon av finansiering for hele utdanningsperioden må følge
søknaden. Privat finansiering (egne eller familiens midler og lignende) aksepteres normalt ikke som
tilsvarende finansiering for opptak til den organiserte forskerutdanningen ved HHN.
Det skal normalt søkes opptak til PhD utdanningen innen to måneder etter tilsetting som
stipendiat.

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.

Dersom det gjenstår mindre enn ett års fulltidsarbeid med forskningsprosjektet ved
søknadstidspunkt, bør søkeren avvises, jf. § 53.

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

§ 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.

Utfyllende retningslinjer for HHN
Vedtak om opptak fattes av Forskningsutvalget ved HHN på bakgrunn av innstilling fra
studieprogramansvarlig for ph.d.-utdanningen.
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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.

Utfyllende retningslinjer for HHN
I opptaksvedtaket skal hovedveileder og normalt også medveileder oppnevnes. .

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. § 51.
§ 5-4. Avtaleperiode
Avtaleperioden tilsvarer finansieringsperioden, og er tre år for fulltidsstudium eller fire år ved
25 % arbeidsplikt.
Ved lovhjemlede avbrudd forlenges avtaleperioden tilsvarende.
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 ikke i de seks årene. Fakultetet
kan i sine utfyllende regler ha strengere krav til progresjon under studieløpet.

§ 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.
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
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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. § 91.
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 § 56 kan bare vedtas dersom fremdriftssvikten eller forsinkelsen
skyldes forhold som ph.d.kandidaten selv rår over.
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.
§ 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 § 47. Dersom forholdet eller forholdene er så
alvorlig at det er å anse som uredelighet, jf. samme lovs § 413 (1), jf. forskningsetikklovens § 5,
andre ledd, kan Nord universitet vedta tvungen avslutning, jf. § 58.
Vedtak etter paragrafen her fattes av styret selv eller av klagenemnda ved Nord universitet.
Klager behandles av klagenemnda, jf. universitets og høyskolelovens § 51 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 § 413, kan medføre tvungen avslutning.

Utfyllende retningslinjer for HHN.
Ph.d.-kandidatene må forholde seg til relevante forskningsetiske retningslinjer, eksempelvis de som
gjelder innen den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap, humaniora (NESH).

§ 5-8. Tvungen avslutning ved uredelighet
Dersom en ph.d.kandidat gjør seg skyldig i vitenskapelig uredelighet, jf. lov om universiteter
og høyskoler § 413 (1), jf. forskningsetikklovens § 5 annet ledd, kan Nord universitet vedta tvungen
avslutning.
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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.

§ 6. Ph.d.avtalen
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 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 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.avtalen.

Del III. Gjennomføring
§ 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.

§ 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.

Utfyllende retningslinjer for HHN
Hovedveileder bør ha fast tilknytning til HHN.

Medveileder(e) er fagperson(er) som gir veiledning og som deler det faglige ansvaret for
kandidaten med hovedveileder.
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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.

Utfyllende retningslinjer for HHN
HHN har utarbeidet retningslinjer for kompetansekrav for veiledere på doktorgradsprogrammet
i bedriftsøkonomi.

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

§ 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.
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.

§ 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 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 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.
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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 35 første ledd.
Utfyllende retningslinjer for HHN
Opplæringsdelen skal inneholde doktorgradskurs tilsvarende minst 40 studiepoeng og skal
inkludere opplæring i vitenskapsteori/etikk, vitenskapelig metode, akademisk fremstilling (academic
writing) og perspektiver i det bedriftsøkonomiske fagområdet. Disse emnene tilbys jevnlig som en
obligatorisk kurspakke. Utover denne velger kandidaten kurs som tilbys ved HHN eller andre
universiteter og handelshøgskoler.
Doktorgradskurs ved HHN beregnes ut fra studentbelastning, der ett studiepoeng svarer til en
normal studentbelastning på mellom 25 og 30 arbeidstimer. Det er utarbeidet en veileder for
beregning av studentbelastning.
Alle doktorgradskurs ved HHN skal evalueres av to sensorer. For godkjenning som en del av
opplæringsdelen, må doktorgradskurset inkludere en bestått evaluering/eksamen, normalt
gjennomført som et skriftlig arbeid. Opplæringsdelen skal være gjennomført og godkjent før
avhandlingen innleveres. Søknad om endringer i godkjent plan for opplæringsdelen skal utarbeides i
samråd med hovedveileder og avgjøres av FU-HHN.
§ 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, §
1410, fjerde ledd og NAVs rundskriv til § 1410, 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 § 45 og arbeidsmiljøloven § 121 og § 127.
Utfyllende retningslinjer for HHN
Kandidater med ekstern arbeidsgiver plikter å påse at HHN informeres om permisjoner, omfang
av pliktarbeid og annet som er relevant for framdriften i doktorgradsarbeidet.

§ 9. Rapportering
§ 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.
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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. § 55. Veiledere som unnlater å følge opp rapporteringsplikten
kan bli fratatt veilederansvaret.
Fakultetet kan ved behov kreve særskilt rapportering.

§ 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 forskningsarbeidet, skal
det iverksettes tiltak for å korrigere situasjonen.
Utfyllende retningslinjer for HHN
Doktorgradsprogrammet i bedriftsøkonomi består av to obligatoriske milepeler i form av
oppstartsseminar og midtveisseminar.
Oppstartseminaret skal bidra til å gjøre kandidaten kjent i miljøet og gjøre det enklere å knytte bånd
til relevante interne forskningsmiljøer. Samtidig får kandidaten mulighet til å diskutere sin
prosjektskisse samt metodiske og tematiske problemstillinger i oppstartsfasen av
avhandlingsarbeidet. Kandidaten legger fram sitt prosjekt i en muntlig presentasjon under et felles
Oppstartsseminar ph.d. Studieprogramansvarlig og administrativ koordinator arrangerer
oppstartsseminaret.
Midtveisseminaret skal normalt gjennomføres i 3. studieår for kandidater i 4-årig løp, og i 2. studieår
for kandidater i 3-årig løp. Til seminaret leverer kandidaten avhandlingsarbeidet så langt det er
kommet på det tidspunktet seminaret finner sted. I et muntlig seminar gir en ekstern og en intern
opponent kommentarer på og stiller spørsmål til kandidaten. Opponentene bør ikke være veileder til
kandidaten. Seminaret er normalt åpent for fagmiljøet. I etterkant leveres en kort evalueringsrapport
fra opponentene til Handelshøgskolen, på eget skjema. Evalueringsrapporten behandles i FU-HHN.
Hovedveileder har ansvaret for å påse at midtveisseminaret finner sted. Det er utarbeidet en veileder
for midtveisseminar.

§ 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.
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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 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.
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.
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.
I avhandlinger hvor det inngår arbeider med flere forfattere eller samarbeidspartnere, skal det
følge en underskrevet erklæring som beskriver kandidatens innsats i hvert enkelt arbeid. Erklæringen
oversendes bedømmelseskomiteen sammen med avhandlingen, jf. § 131.
Fakultetet bestemmer hvilke språk som kan benyttes i en avhandling.
Utfyllende retningslinjer for HHN
Om doktoranden velger å utarbeide mindre arbeider (artikler), skal det lages et sammendrag
(kappe) som skal representere en selvstendig innsats. Sammendraget (kappen) i avhandlingen skal
ikke bare sammenfatte, men også sammenstille de problemstillinger og konklusjoner som legges
fram i artiklene i et helhetlig vitenskapelig perspektiv, og på den måten dokumentere
sammenhengen i avhandlingen. I dette ligger også en oppsummering av avhandlingens bidrag til
forskningsfeltet – både praktisk og teoretisk. I sammendraget skal det også redegjøres for
metodologiske og metodiske valg anvendt i artiklene, i tillegg til det som fremgår av delartiklene.
Kandidaten må være eneforfatter på sammendraget.
En artikkelbasert avhandling skal bestå av tre-fem artikler i tillegg til sammendraget. Antallet
artikler skal ses i sammenheng med kvalitet og omfanget av kandidatens bidrag til hver artikkel, og
for avhandlinger med tre artikler, må artiklene være særlig meritterende. Artiklene skal vurderes å
være av publiserbar kvalitet, enten ved at de er publisert i godkjente tidsskrifter; publisert som
fagfellevurderte bokkapitler på godkjente forlag; fagfellevurdert, akseptert og presentert på
konferanse av høy kvalitet, eller vurderes å ha en kvalitet som tilsvarer et slikt nivå.
Artiklene kan ha flere forfattere, men doktoranden må være førsteforfatter på minst to av
artiklene, og eneforfatter på minst en av artiklene. Doktoranden må ha gitt et substansielt bidrag til
alle artiklene, også på artikler der doktoranden ikke er førsteforfatter. Erklæring(er) som inneholder
beskrivelse av arbeidsprosessen, arbeidsfordelingen og definisjon av doktorandens innsats, skal
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leveres sammen med avhandlingen, og skal undertegnes av kandidat, veileder og medforfatter(e).
Erklæringen(e) vurderes av bedømmelseskomiteen sammen med avhandlingen.
Avhandlingen skal skrives på engelsk. Dersom kandidaten ønsker å bruke et annet språk, skal det
være søkt om særskilt tillatelse til det ved opptaket.

§ 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 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.
Avhandlingen kan innleveres for bedømmelse ved kun ett lærested, jf. § 131.

§ 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.

§ 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 ph.d.kandidater ved tilsetting ved institusjonen har for arbeidsresultater med
næringsmessig potensial som gjøres i arbeidsforholdet, jf. arbeidstakeroppfinnelsesloven.
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.
For ph.d.kandidater uten arbeidsgiver, skal tilsvarende meldeplikt nedfelles i opptaksavtalen
mellom Nord universitet ved fakultetet og ph.d.kandidaten.

§ 11-3. Opphavs, patent og andre immaterielle rettigheter (Intellectual Property Rights; IPR)
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Det som går fram i det følgende, kan ikke forstås i strid med åndsverkloven av 12. mai 1961 nr.
2 eller dens forskrifter.
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.
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.
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.
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
§ 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).
§ 12-2. Tidsbruk fra innlevering til disputas
Det skal normalt ikke gå mer enn fem måneder fra innlevering til disputas.
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Det er hovedveileders ansvar å gjøre ansvarlig instans ved fakultetet oppmerksom på at
innlevering er nært forestående, slik at nødvendige forberedelser kan starte.

Utfyllende retningslinjer for HHN
Det skal normalt ikke gå mer enn tre måneder fra innlevering til disputas.
§ 13. Innlevering
§ 13-1. Innlevering av avhandlingen
Søknad om å få avhandlingen bedømt kan først leveres når opplæringsdelen er godkjent.
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. § 101 og fakultetets utfyllende
retningslinjer.
Dokumentasjon av nødvendige tillatelser, jf. § 51.
Medforfattererklæringer hvor dette er påkrevd i henhold til § 101.
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.
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.
Avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig senest to uker før disputas, jf. § 181.

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

§ 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. Habilitetsbestemmelsene vil også gjelde for
forholdet mellom medlemmene i bedømmelseskomiteen, jf. forvaltningsloven § 6 annet ledd.
Komiteens sammensetning bør normalt være klarlagt ved innleveringstidspunkt.
Bedømmelseskomiteen skal normalt settes sammen slik at:
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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. 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
bedømmelseskomiteen eller administrere den.
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.
Utfyllende retningslinjer for HHN
Fagmiljø foreslår bedømmelseskomité. Forslaget skal begrunnes og bør vise til hvordan
komiteen samlet sett dekker avhandlingens fagfelt.
FU-HHN innstiller til dekan om oppnevning av komite. Herunder foreslår FU-HHN, etter forslag fra
fagmiljøet, en leder blant komiteens medlemmer.

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

§ 15-2. Omarbeiding av innlevert avhandling
Bedømmelseskomiteen kan på grunnlag av den innleverte avhandlingen og eventuelt
tilleggsmateriale, jf. § 151, 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 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.
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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.

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

Utfyllende retningslinjer for HHN
HHN har utarbeidet en veileder for bedømmelseskomiteens arbeid som oversendes komiteen
sammen med avhandlingen.

§ 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.

§ 16. Fakultetets behandling av bedømmelseskomiteens innstilling
§ 16-1. Fakultetets behandling av enstemmig innstilling
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 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.
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Fakultetet fatter vedtak i saken på grunnlag av innstillingen og de innhentede uttalelsene.

§ 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 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 komite som kan godkjenne eller forkaste avhandlingen med simpelt flertall.
Kandidaten skal underrettes om utfallet etter behandling av uttalelser fra nye sakkyndige.

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

§ 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.

§ 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. § 152.
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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 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. § 53.
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.

§ 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.

§ 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 10 arbeidsdager før det avholdes.
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.
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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 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.
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.

§ 20. Godkjenning av doktorgradsprøve
Fakultetet fatter vedtak om godkjenning av doktorgradsprøven på bakgrunn av
bedømmelseskomiteens innberetning.
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 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.

§ 22. Vedlegg til vitnemål (Diploma Supplement)
Nord universitet skal utstede vedlegg til vitnemål i tråd med gjeldende retningslinjer for
Diploma Supplement.
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Del V. Klage, ikrafttredelse og overgangsbestemmelser
§ 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 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 § 53 «Klage over karakterfastsetting» og § 52 «Klage over formelle feil ved eksamen».
Behandling av mistanke om fusk eller forsøk på fusk følger Nord universitet sine fastsatte
rutiner for dette, jf. § 57.

§ 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.
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 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.

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

§ 24-3. Cotutelleavtaler
Med cotutelleavtaler menes felles veiledning av ph.d.kandidater og samarbeid om utdanning
av ph.dkandidater. Cotutelleavtalen inngås for hver enkelt kandidat og bør bygges på et stabilt,
faglig institusjonelt samarbeid.

§ 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.

§ 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.
1

Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend, Lovdatas anm.

Utfyllende retningslinjer for HHN
Utfyllende retningslinjer for ph.d. i bedriftsøkonomi ved HHN trer i kraft umiddelbart.
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Arbeidsoppgaver og ansvar som studieprogramansvarlig (SPA) PhD
(Gjeldende ved Handelshøgskolen Nord universitet, f.o.m. xx.xx.2017)
Utkast 25 september, Terje Mathisen
SPA for PhD programmet oppnevnes av dekan. Omfanget av arbeidet med å være SPA for PhD
utdanningen ved Handelshøgskolen (HHN) vil variere avhengig av antallet kandidater i løp og hvilke
behov det er for endringer i programmet. Studieprogramansvarlig skal være ansatt i hovedstilling ved
Nord universitet. Stipulert SPA arbeidsbelastning er 5 – 20 % stilling.
Følgende er angitt i NORDs kvalitetshåndbok vedrørende SPAs oppgaver og ansvar:
-

Har et helhetlig ansvar for at å sikre kvalitet og studieprogramdesign i studieprogrammene.
Ansvar for å igangsetting av studiekvalitetshevende tiltak og oppfølging av disse.
Skal kvalitetssikre hele studieløpet, herunder planlegging og utvikling av fag- og studieplaner.
Ansvar for at det gjennomføres årlige dialogmøter med kandidatene.
Har ansvar for at utdanningsprogrammet har høy internasjonal kvalitet.

Operasjonalisering av noen sentrale føringer:
-

-

-

-

SPA, sammen med Prodekan forskning og utvikling, er ansvarlig for å følge opp og løse fortløpende
utfordringer som oppstår i tilknytning til studieprogrammet.
Kontakt med kandidater og fagansatte
o Gjennomføre informasjonsmøter med kandidatene hvert halvår
o Være kontaktpunkt for personer som er interessert i å ta en PhD hos oss
o Være i dialog med PhD-kandidater, ta imot løpende henvendelser og forespørsler direkte,
via PhD representant eller via administrasjon HHN
o Kontaktperson for fagansatte som vil utvikle doktorgradskurs, gi råd om utviklingen,
finansiering, framgangsmåter
Møter og representasjon
o Være fast representant i Forskningsutvalget HHN (FU)
o Være stedfortreder for dekan og prodekan ved disputas
o Være lokalt kontaktpunkt for forskningsadministrasjonen (AFU) og Nord sentralt på PhD
saker
o Representere doktorgradsutdanningen ved HHN på seminarer/kurs/forum (lokalt på HHN,
sentralt for Nord universitet, og eksternt som f.eks. forskerskoler)
Saksbehandling
o Innstille til opptak på doktorgradsprogrammet (gi vurdering av research proposal)
o Forbehandle saker om godkjenning av kurs og opplæringsdel (vurdere kursbeskrivelser,
evalueringsformer, leverte papers, osv)
o Være diskusjonspartner for oppnevning av komite ved utlysning og disputas, samt
veilederteam (forespørsel gjøres av HHN administrasjon)
Utvikling av doktorgradsprogrammet
o Ta initiativ til å utvikle doktorgradsutdanningen slik at kvalitetskrav er tilfredsstilt
(herunder delta eller gi innspill til utvalg og utredninger og forberede saker til FU
o Bidrag til utforming av reglement, og tilpasning til HHN

Listen er ikke ment å være uttømmende.
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Retningslinjer for utenlandsstipend ved forskningstermin ved
Handelshøgskolen, Nord universitet

Vedtatt av dekan 01.06.12 i dekanvedtak 15/12, sist endret 27.11.2019 i dekanvedtak 90/19.
1. Formål med stipendordningen
Utenlandsstipendene skal gjøre det mulig for vitenskapelig ansatte med forskningstermin å
oppholde seg i et utenlandsk forskningsmiljø i en lengre periode enn det som er mulig å
gjennomføre når den ansatte ikke har forskningstermin. Utenlandsoppholdet skal gi den
vitenskapelig ansatte en faglig kompetanseheving (faglig oppdatering, faglig utvikling, faglig
omstilling, inspirasjon, ny innsikt, ny metodikk, utvikling av nettverk med mer) og bidra til at HHN er
en aktiv deltaker i internasjonalt forskningssamarbeid og internasjonalt pedagogisk utviklingsarbeid.
2. Utlysning
Det er en søknadsfrist per studiesemester. Frist for søknad er 1. september for utenlandsstipend
påfølgende vårsemester og 1. februar for utenlandsstipend påfølgende høstsemester. For
utenlandsstipend med varighet over flere semestre gjelder første frist som inntreffer. Frister er
sammenfallende med søknad om forskningstermin. Søknad om utenlandsstipend sees i
sammenheng med søknad om forskningstermin.
3. Rammer for søknad om utenlandsstipend
Stipendene gis normalt til opphold som er av 3-6 måneders varighet. Ansatte som har barn1 kan få
støtte til kortere opphold, men likevel slik at oppholdene er på til sammen minimum en måned ved
samme vertsinstitusjon. Behovet for en slik løsning må begrunnes i søknaden. En ansatt kan søke om
stipend til opphold ved mer enn en vertsinstitusjon (maksimalt tre). Oppholdene ved hver enkelt
institusjon må da oppfylle kravene til varighet som er beskrevet over.
Finansiering avhenger av forventet budsjettmessig situasjon for HHN og stønadsperiode kan bli
forkortet.
Midlene skal dekke kostnader til å etablere seg og andre merutgifter ved forskningsoppholdet i
utlandet. Kostnadene må dokumenteres og et eventuelt overskudd kan bli ilagt skatt. Dette avgjør
skattemyndighetene.
1.

4.

18 år eller yngre ved avslutningen av utenlandsoppholdet

Satser for utenlandsstipend

Utgifter til utenlandsopphold er regnet ut fra satsene som NFR bruker (18 000 kr per måned for
enslige og 33 000 kr per måned for familier2 – pr desember 2019).
Annuumsmidler skal vurderes brukt til å dekke reisekostnader, behov for reisestøtte utover annuum
skal begrunnes i søknaden. Reiseutgifter dekkes etter billigste reisemåte (inntil 5000 kr eller 10 000
kr per t/r-reise pr person til Europa eller land utenfor Europa, respektive.
Det gis støtte til én tur/retur-reise (for hvert oppholdssted) for den ansatte og for
familiemedlemmer som skal oppholde seg sammen med stipendmottakeren i minst en måned.
Ansatte som har barn, og som velger å reise uten barn, kan få støtte til mer enn en tur/retur-reise til
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samme sted. Hver uteperiode må da være på minst to uker. Antallet slike ekstra tur/retur-reiser i
løpet av forskningsterminen er begrenset til tre. Behovet for ekstra tur/retur-reiser må begrunnes i
søknaden.
2.

5.
•
•
•
•
•
•
•
•
6.

Familie er definert som stipendiat/forsker med ektefelle, samboer eller registrert partner og eventuelle barn.
Samboer er en person som stipendiaten har levd sammen med under ekteskapslignende forhold de to siste årene,
eller som stipendiaten har felles bopel med.

Krav til hva søknaden må inneholde
Uttalelse fra faggruppeleder om forskningstermin og utenlandsopphold
Stipendiater må legge ved anbefaling fra hovedveileder og uttalelse fra faggruppeleder
Et mål for oppholdet og en plan for arbeidet som skal gjennomføres
Beskrivelse av forventet utbytte
Budsjett og finansiering
Formell invitasjon fra vertsinstitusjonen som bekrefter planlagt opphold og samarbeid
Søkerens publikasjonsliste for de siste 5 årene
Søknad sendes HHN ved administrasjonen
Kriterier for tildeling av utenlandsstipend:

Følgende kriterier blir lagt til grunn ved tildeling av utenlandsstipend ved forskningstermin:
•
•

•
•
7.

Dersom det finnes alternative kilder til finansiering av utenlandsoppholdet, skal det være søkt
om midler der. Dette dokumenteres i søknaden. Dersom en søker får tilslag på søknad om midler
til reise og opphold fra andre kilder enn HHN, blir stipendet fra HHN avkortet.
Søkere med høy publikasjonsaktivitet (definert som publikasjonspoeng og antall poenggivende
publikasjoner, vektet 50/50) de siste fem årene blir prioriterte for tildeling av utenlandsstipend.
Søkere som har hatt tunge verv ved HHN i perioden før forskningstermin, blir prioriterte på linje
med søkere med høy publikasjonsaktivitet.
Ved ellers like vilkår vil kvinner og forskere som søker om utenlandsstipend ved forskningstermin
for første gang prioriterte for tildeling.
Prioriteringer fra faggruppeleder i forhold til HHNs strategiske behov.
Rapportering

Faglig sluttrapport sendes HHN senest 1 mnd. etter avsluttet utenlandsopphold.
8.

Ikrafttredelse

Dette reglementet gjelder fra og med tildeling for høsten 2020. Ved bruk av engelsk oversettelse av
reglementet så er det ordlyd i norsk versjon som gjelder.
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Mandat og retningslinjer for forskningsutvalget ved
Handelshøgskolen, Nord universitet

Vedtatt av fakultetsstyret ved Handelshøgskolen 12. 10.2012, revidert 23.09.2013,
30.11.2015 og 16.01.2017.
§1. Virkeområdet
Forskningsutvalget (FU-HHN) er et utvalg ved Handelshøgskolen med ansvar for
saksforberedelser og beslutninger i saker som gjelder rekruttering, forskning og
forskerutdanning.
§2. Mandat

FU-HHN skal bidra til å sikre stabil forskningsaktivitet og samordning av forskningsinnsatsen
for hele Handelshøgskolen. FU-HHN har et særlig ansvar for ivaretakelse av
forskerutdanningen, publiseringspris er fra økonomisk forskningsfond, fordeling av
forskningsstøtte samt bidra til utvikling av forskningsaktiviteter og publiseringsfrekvens ved
Handelshøgskolen.
§3. Saksområder
Følgende saksområder skal behandles av FU-HHN:
3.1. Ph.d.

a) Opptak til ph.d. programmet: faglig behandling – vedtak.
b) Behandling av årlige rapporter fra doktorgradsstudenter – vedtak.
c) Behandling av søknad om å få avhandlingen bedømt etter forslag fra hovedveileder –
innstilling til dekan.
d) Oppnevning av bedømmelseskomité, inkludert leder, etter forslag fra hovedveileder –
innstilling til dekan.
e) Behandling av ph.d.-reglementet og retningslinjer for skriving av research proposal –
innstilling til dekan.
f) Behandling av portefølje for doktorgradskurs og faglig godkjenning av doktorgradskurs –
vedtak.

3.2 Økonomisk Forskningsfond (ØF) og forskningsstøtte

a) Behandling av søknad om publiseringspris: faglig behandling – vedtak.
b) Behandling av søknad om forskningsstøtte fra HHN – vedtak.
c) Initiere endringer i retningslinjer/kriterier for tildeling av midler fra ØF og forskningsstøtte –
innstilling til dekan.

3.3 Forskningsstrategi og aktiviteter

a) Gi innspill til og behandle forskningsstrategi og handlingsplan for forskning for
Handelshøgskolen – innstilling til dekan.
b) Ansvar for HHN’s rapportserier
c) Rapportere forskningsaktiviteten ved HHN.
d) Holde oversikt over forskningsseminarer, pågående forskning og forskningssøknader –
seksjonene informerer.
e) Bidra til å synliggjøre forskningen ved å gi råd til informasjonsavdelingen og andre som
jobber med forskningsformidling

ammene ved Nord universitet 2020-21 - 21/05127-2 Rullerende evaluering av doktorgradsprogrammene ved Nord universitet 2020-21 : ~ 21_05127-1 15_05474-32 Evalueringsrapport Phd i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen Nord final 710 786142_1_1

Vedlegg 7

f) Koordinere HHN’s prioriteringer og innsats ved forskningsdagene.

3.4 Rekruttering av personell til vitenskapelige stillinger
a) Uttalelse i prinsipielle saker knyttet til rekruttering og rekrutteringspolicy
b) Oppnevning av sakkyndige komiteer for vurdering av søkere til vitenskapelige
stillinger ved HHN– innstilling til dekan.
§4 Sammensetning
Forskningsutvalget ledes av visedekan for forskning og har totalt 7 representanter. Følgende
sammensetning fastsettes for utvalget:
Prodekan for forskning (leder)
Programansvarlig for ph.d.
En ph.d. student
Lederne for de fire faggruppene
Studentrepresentanten velges blant og av doktorgradsstudentene for ett år. Ph.d. studentene
velger selv en vararepresentant for studentrepresentanten.
Sammensetningen skal såfremt mulig være i samsvar med Uhl § 4-4 og
likestillingslovgivningen.
§5 Saksbehandling
FU-HHN avholder møter normalt sett etter en oppsatt plan. FU-HHNs leder innkaller til
møter og forbereder saksliste sammen med sekretær som sender denne til medlemmene i
rimelig tid før møtet (normalt minimum en uke før). Har et medlem forfall innkalles
varamedlem. Hver faggruppeleder utnevner vara for sin faggruppe. FU-HHN kan invitere
andre til å delta i møtet, men da med talerett uten stemmerett. Det føres referat fra møter med
opplysninger om hvem som var til stede og avgjørelser som ble tatt.
FU-HHN er vedtaksdyktig når minimum halvparten av medlemmene er tilstede.
Administrasjonssjef eller den han oppnevner er sekretær for utvalget og skal sikre at vedtak
ikke faller utenfor gjeldende lov- og avtaleverk, samt eksisterende reglement og vedtak ved
Handelshøgskolen, Nord universitetet.
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ÅRSHJUL FORSKNINGSUTVALG
Handelshøgskolen 2020

Februar:

Desember:

• Årshjul
• Utenlandsstipend høst 2020
• Årsrapport ph.d. 2019
•

• Forskningsstøtte vår 2021

DES

Oktober/November:
• Rapport fra utenlandsopphold vår 2020
• Orienteres om oppstartseminaret med
• nye ph.d. kandidater og veilederseminaret

JAN

NOV

FEB

OKT

MAR

SEP

September:
• Doktorgradskurs vår 2021
• Utenlandsstipend vår 2020

•
•
•
•

Mars:

Framdriftsrapporter ph.d. kandidater
Doktorgradskurs høst 2020
Beste publisering 2019
Rapport fra utenlandsopphold høst 2019

APR
AUG

MAI
JUL

JUN

Mai:
• Møteplan høst
• Publiseringspriser
S

Juni:

• Møteplan høst
• Forskningsstøtte høst

Hvert møte:
• Godkjenning referat fra forrige møte, vedtakssak
• Dekanvedtak vedrørende forskning/ph.d. siden forrige møte, orienteringssak
• Postsak FU siden forrige møte, orienteringssak

Saker som behandles ofte:
• Oppnevning av sakkyndige bedømmelseskomiteer, innstilling til dekan
• Saker vedrørende ph.d. programmet: opptak, godkjenning av opplæringsdel, søknad om å få avhandlingen
bedømt, rapport fra midtveisevalueringer
• Orientering fra møtene til Forskningsutvalget ved Nord
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Appendix
Guidelines for writing “research proposal” for the degree Philosophiae Doctor
at Nord University Business School
(Passed April 4, 2000. Revised March 13, 2018 and February 5, 2019)

Requirements of content:
1. The first page with the title, name and affiliation/department.
2. The abstract on its own page.
3. The introduction (approx. 700 words).
Present the problem complex including definition of central concepts. Argue for choice
of research question(s) and specify gaps in existing knowledge and the scientific
contribution of the dissertation.
4. The main overview of relevant literature on which your proposed research will be based.
A tentative lining-up of research issues and/or hypotheses (approx. 1500 words).
5. Methodological reflections.
Discuss scientific approaches and consider methodological anchoring including data
collection and analysis. If possible/desirable, specify research model with independent
and dependent variables, etc. (approx. 1500 words).
6. A discussion of research ethics relevant for the work.
Include a specification of the type of dissertation, monograph or article-based, with a
rationale (cross reference section 10-1 in the regulations, approx. 300 words).
7. The progress plan, budget and financing.
Specify the doctoral courses completed and planned (cross reference section 8-1 in the
regulations). Propose main- and assistant supervisors. (approx. 400 words).
Formal requirements:
1. Application and research proposal training must be submitted within two months after
start of the research fellow position.
2. The proposal is to be written in English.
3. The proposal should be approximately 4000-5000 words (double line space, pitch 12).
The first page, abstract, reference list and possible attachments/appendices are
additional. Footnotes and/or closing notes are permitted. Paragraphs are to be indicated
by an indented line (not a page shift).
4. Titles: 1st level: Centred (not bold). 2nd level: Left-adjusted (bold). 3rd level: Left-adjusted
(italic, not bold).
5. Choose a reference system (e.g., APA or Harvard) and be consistent when writing the
proposal. Consider using Endnote or other reference manager.
https://www.nord.no/en/library/Pages/default.aspx
6. Figures and tables are, as far as possible, to be presented in the text. The figure number
and name are to be placed above the figures concerned, whereas table numbers and
names are to be placed below the tables concerned.

1

ammene ved Nord universitet 2020-21 - 21/05127-2 Rullerende evaluering av doktorgradsprogrammene ved Nord universitet 2020-21 : ~ 21_05127-1 15_05474-32 Evalueringsrapport Phd i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen Nord final 710 786142_1_1

Vedlegg 9

Template for writing research proposal at Nord University Business School.
A relatively detailed project description has to be submitted in order to be admitted to the PhD
programme at the Nord University Business School. The proposal serves multiple purposes.
•
•
•
•

It is an agreement between the student and the supervisors/Business School about the PhD study.
It shows that the research project is well planned and that it can be accomplished within the
project period.
It serves as a way of preparing for the scientific journey and for getting started with the project.
It is an ‘application in miniature’. Most researchers write several research applications (e.g., to
the Research Council) and the proposal is an introduction to this activity.

The project description should be written in cooperation with professors at the Business
School and be connected to existing or upcoming research and/or projects. The presentation
of the research project shall be about 4000-5000 words, and it must be approved by the
intended supervisors. Below is an example of how to organize the project proposal.

(Cover page)

PROJECT TITLE
Name
E-mail address
Mobile number
Date
Nord University Business School,
Department
PhD-programme in business

(Second page)
ABSTRACT
Describe the purpose of the work, its theoretical framework,
methodological approach, the expected contributions.
(Third page)
CONTENT
1. Introduction ………………………………………………………………………………………………………. 1
2. Theoretical framework ………………………………………………………………………………………. 3
etc.

1
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(Fourth page)
1. INTRODUCTION
Briefly, describe the background for the project. Place the proposed study or research
project in scientific context and how it is related to international research of your field.
Explain why the current study is of scientific interest. Refer to important theories that
can/will be applied and the knowledge gaps you intend to contribute to. End up with the
overall research question of your study. You might reflect on the following questions: What
do we know about the topic before starting the research? Why is it an important topic? How
will this study advance our knowledge within the field?
2. THEORETICAL FRAMEWORK
Briefly present existing theory relevant to address the overall question of your thesis. Define
the central concepts and/or variables, and if relevant, a tentative lining-up of research issues
and/or hypotheses. You might call attention (briefly) to each article you intend to write
specifying the theoretical framework, research gap and research question of each article.
3. METHODOLOGY
Argue for the scientific orientation of the project, e.g. econometrics, case study, grounded
theory, hermeneutics, hypothetic-deductive approach, experiments, type of research design,
etc. Provide, if relevant, a description of how the project will be broken down into smaller
tasks (e.g., based on the articles).
In brief, describe the data collection methods and sample that will be used. Include a
description of other sources too if relevant. Explain how collected data will be analysed.
If the project requires special scientific resources and/or equipment/infrastructure, describe
how access to the necessary resources will be obtained.
4. ETHICAL CONSIDERATIONS
Discuss briefly the ethical dilemmas that can arise when trying to get access to and collect
data. For example, the National Committee for Research Ethics in Social Science and the
Humanities (NESH) provides guidelines for research ethics that you might consider. Be aware
that ethical issues can be relevant for several stages of the research process. Notice also the
role of Norwegian Centre for Research Data (NSD) for approving empirical studies. Examples
of issues can be respect for the informants or respondents through ensuring confidentiality
and anonymity.
Give a brief statement on how the research project is related to the UN Sustainable
Development Goals (SDG).

2
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5. THE RESEARCH PROCESS
Describe the research milieu you belong to (e.g., department, research group), the intended
supervisor(s), dissertation format, plan for attending courses and the articles you intend to
write. Finally, you must outline the progress plan of your project. (see example of tables
below).

Course
code
xx

Course title, Institution

ECTS/credits

Semester

Philosophy of science and ethics, Nord Uni.

7,5

xx

Method course xx, NHH

7,5

xx

Theoretical course xx, NTNU

xx

Theoretical course yy, CBS

7,5

xx

Theoretical course zz, Nord Uni.

7,5

xx

Data analyses, Nord Uni.

Fall
<year>
Spring
<year>
Spring
<year>
Fall
<year>
Fall
<year>
Spring
<year>

5

5

TOTAL

40

Table: Overview of PhD courses.

Although it might be difficult to emphasise the upcoming publications, we urge you to reflect
about this at an early stage. You might indicate the working titles although we expect them
to change as your PhD study progresses. The table below illustrates an overview:

Paper I
Paper II
Paper III
Paper IV

Authors
Author 1, Author 2, Author
3
Author 1, Author 2
Author 1
Author 1, Author 2

Year
xxxx

Title

Journal

xxxx
xxxx
xxxx

Table: Overview of expected articles published.

3
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Example of a progress plan is presented below:
Semester
1

2

3

4

5
6
7
8

Activity
• Working on research proposal
• Research proposal approved
• Methodology course xx
• Philosophy of Science and Research Ethics (part 1)
• Theoretical course xx
• Philosophy of Science and Research Ethics (part 2)
• Attending research conference in xx
• Theoretical review
• Methodological issues
• Philosophy of science and research ethics issues
• Preparing data collection 1
• Data collection 1
• Analysing data
• Writing paper 1
• Preparing data collection 2
• Data collection 2
• Analysing data
• Writing paper 2
• Attending research conference
• Theoretical course yy
• Writing paper 3
• Attending research conference
• Writing paper 4
• Finishing paper 4
• Writing up the dissertation
• Writing up the dissertation
• Submission of the PhD dissertation
• Defence

Table: The progress plan of the study.

4
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6. BUDGET AND FINANCING
Describe a preliminary budget and a funding plan for the PhD study, for example in a table
(see below). It should not be very detailed, but rather an indication of operating costs in
broad categories. If additional funding is required to carry out the planned research,
describe how funding for these activities will be obtained.
Costs
Data collection
Travel expenses
Other costs
Total costs

Year 1
20.000
20.000
20.000
60.000

Year 2

Funding
Research Council
Business School
Project x
Total

Year 1
40.000
20.000

Year 2

60.000

10.000

10.000
10.000

10.000

Year 3
30.000
10.000
10.000
50.000

Year 4

Year 3
20.000
20.000
10.000
50.000

Year 4

10.000
10.000

10.000
10.000

Table: Budget and financing plan.

(new page)
REFERENCES
List all the references of the proposal only. We suggest you use Endnote or other reference
manager. Then the reference list will appear automatically. If you do this manually, be
consistent (e.g., following APA or Harvard).

5
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Mal m/ veiledning for utfylling (engelsk versjon)
- for emnebeskrivelse PhD kurs

Course Description
Course and course code
ECTS credits:
Level of course:
PhD
Course type:
Elective
Study location:
Velg sted.
Course coordinator:
navn
Teaching language:
Velg språk
Teaching semester:
Costs:
(Standard text): No tuition fees. Costs for semester registration and course literature apply. Hvis
kostnader utover dette slett standardteksten og beskriv kostnadene.
Course evaluation:

Evaluation using final survey.
Course description
Short introduction.
Learning outcomes:
Læringsutbytte beskrives punktvis i forhold til Kunnskap (Knowledge), Ferdigheter (Skills) og
Generell kompetanse (general competence). Husk at det er på ph.d. nivå
EKSEMPLER PÅ ENGELSK
Prerequisites:
(Standard text): Must fulfill the requirements for admission to the PhD program
Hvis krav til emner/kunnskaper utover det skriv det.
Eksempel: In order to take this course, the student must first have completed the following course:..
Recommended previous knowledge:
Skriv inn hvilke emner/kunnskaper det gjelder / alternativt skriv Not applicable.
Mode of delivery:
Undervisning ”ansikt til ansikt” eller fjernundervisning, eksempelvis nettbasert.
Eksempel: Face-to-face, distance learning
Learning activities and teaching methods:
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Forelesning, lab, ekskursjoner, samlingsbasert, heltid/deltid osv. Beskriv det obligatoriske.
Eksempel: Lectures, practice sessions, seminars, tutored assignment work, laboratory work, practice,
excursions, etc.
Assessment:
Emnets eksamener og vurderingsformer må beskrives presist nok for studentene. Eksempler: Paper
(maximum 3000 words) which is graded pass/not pass. 4 hour written examination with regular
Norwegian grading system (A-F) Dersom en er krav om at et obligatorisk arbeid skal være bestått for å
kunne gå opp til eksamen, må dette beskrives.
Course literature and recommended reading
Pensumslista fylles ut med bøker artikler, kompendia (ikke nok å skrive kompendium – innhold må
med) m.v.
For å dekke muligheten på oppdatering/endringer av pensum kan følgende merknad brukes:
The reading list is subject to amendments at semester start.
Overlapping courses:
Hvor mange studiepoeng overlapper emnet med hvilke andre emner.
Student workload: In weeks or hours. For example, 4 weeks (5 sp).
Ett sp tilsvarer 25-30 timer studentarbeidsbelastning. Se “Norm for beregning av studiepoeng for
forskerkurs ved Handelshøgskolen Nord.
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Levels and learning outcome descriptors
The NQF levels are formulated on the basis of what a person know, can do and is capable of
doing as a result of a learning process. The outcomes of the completed learning process are
described in the categories “knowledge”, “skills” and “general competences”.
The categories describing learning outcomes include:
Knowledge: Understanding of theories, facts, principles, procedures in subject areas and/or
occupations.
Skills: Ability to utilise knowledge to solve problems or tasks (cognitive, practical, creative and
communication skills).
General competence: Ability to utilise knowledge and skills in an independent manner in different
situations.

Level 8 Ph.d. (3. cycle):

A candidate who has completed his or her qualification should have the following learning outcomes
defined in terms of knowledge, skills and general competence.

Knowledge

The candidate ...
– is in the forefront of knowledge within his/her academic field and masters the field´s philosophy of
science and/or artistic issues and methods
– can evaluate the expediency and application of different methods and processes in research and
scholarly and/or artistic development projects
– can contribute to the development of new knowledge, new theories, methods, interpretations and
forms of documentation in the field
Skills
The candidate ...
– can formulate problems, plan and carry out research and scholarly and/or artistic development
work
– can carry out research and scholarly and/or artistic research work of a high international standard
– can handle complex academic issues and challenge established knowledge and practice in the field
General competence
The candidate ...
– can identify new relevant ethical issues and carry out his/her research with scholarly integrity
– can manage complex interdisciplinary assignments and projects
– can communicate research and development work through recognized Norwegian and
international channels
– can participate in debates in the field in international forums
– can assess the need for, initiate and practice innovation
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Norm for beregning av studiepoeng for forskerkurs ved Handelshøgskolen
Nord (Vedtatt FU-HHN, 06.09.2018, møte 6/18)
Forskningsutvalget ved HHN er ansvarlig for oppretting og godkjenning av forskerkurs. PhDreglementet med utfyllende retningslinjer for HHN styrer krav til studiepoeng og nivå.
Denne norm for studiepoengberegning tar utgangspunkt i råd om arbeidsbelastning pr.
studiepoeng gitt i den internasjonale ECTS-skalaen og nasjonale retningslinjer (UHR) som
tilsier at 1 studiepoeng svarer til en normal studentbelastning på mellom 25 og 30
arbeidstimer.
Beregning av studiepoeng under forutsetter at studentene forventes å bruke 20 timer på å
lese 100 sider fagstoff og at kursansvarlig er i stand til å estimere studentbelastning ved for/etterarbeid samt evaluering (f. eks. paper). For- og etterarbeid omfatter all læring som skjer
utenom selve kurset og pensumlesning; for eksempel prosjektskisse før kurset, oppgaver
mellom samlinger, praktiske øvinger etter kurset eller presentasjon av paper på seminar.
Under har vi utarbeidet beskrivelser samt noen eksempler på PhD kurs:
Ant. timer på kurset

Ant. timer å lese
pensum

Estimert: eval. + for- Total stud.
etterarbeid
belastning

Omfang
ECTS

Inkluderer all type læring; Normen er 20t pr. Vil variere mye
25-30
Vil besluttes
f. eks. lab, øvinger,
100 sider; f. eks. 4-5 avhengig av for- og arbeidstimer av FU-HHN
diskusjon, undervisning. artikler.
etterarbeid, samt krav tilsvarer 1 sp. etter forslag
til evaluering (paper).
fra kursansv.
Kurs 1: 12t (2d)

300 sider/60t

5t (muntlig)

77 timer/2 u 3 sp

Kurs 2: 18t (3d)

500 sider/100t

20t (oppg.
innlevering)

138 timer/
3,5 u

5 sp

Kurs 3: 30t (5d)

500 sider/100t

40t (paper)

170 timer/
4,5u

7 sp

I "kurs 1" planlegges undervisning over to dager, som totalt gir en studentbelastning på 12
timer. På forhånd skal studentene lese totalt 300 sider som det tar 60 timer å lese. Etter
kurset er ferdig gjennomføres det en muntlig eksaminasjon (bestått/ikke bestått) der
studentene viser hva de har lært og hvordan teoriene kan ha betydning for deres videre
arbeid med avhandlingen. Total studentbelastning blir 77 timer som tilsvarer ca. to ukers
arbeid og en kursstørrelse på 3 sp. Kurs 2 og 3 er et mer omfattende med flere kursdager,
større pensum og mer omfattende evaluering.
Argumenter for total studentbelastning i timer/uker, samt studiepoeng, skal fremgå av
søknad om kursgodkjennelse som sendes FU-HHN. Det kreves normalt evaluering
(bestått/ikke bestått) for PhD kurs ved HNN. Ved paper som evalueringsform skal det angis
krav til antall ord. Forskningsutvalget-HHN vedtar studiepoeng og studentbelastning, samt
innpass av eksterne kurs etter saksutredning av studieprogramansvarlig for PhD
programmet. Beregning av studiepoeng skjer da på grunnlag av dokumentasjon som er lagt
ved søknad; kursbeskrivelse, undervisningstimer, faglig innhold, kurslitteratur og
informasjon om eksamen.
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Studieprogrambeskrivelse ph.d. i bedriftsøkonomi

Doktorgraden i bedriftsøkonomi er en forskerutdanning som leder fram til graden Philosophiae
Doctor (ph.d.). Utdanningen er normert til 3 år og består av en kursdel og en doktoravhandling.
Emnene som inngår i kursdelen, skal gi kandidatene opplæring i teori og metode som gir faglig dybde
og bredde i eget fag, samtidig som faget settes inn i en større ramme.
En doktorgrad i bedriftsøkonomi fra Handelshøgskolen, Nord universitet kvalifiserer for varierte
oppgaver som krever høy kompetanse og svært gode analytiske evner. Mange fortsetter innen
akademia med undervisnings- og forskningsoppgaver, mens andre velger stillinger i offentlig eller
privat næringsliv.
Som doktorgradsstudent ved Handelshøgskolen, Nord universitet jobber du tett sammen med
ledende professorer innenfor et interessant og dynamisk forskningsmiljø. Vi oppfordrer våre
studenter til å ta deler av studiet i utlandet både gjennom å delta på internasjonale konferanser og
forskningsopphold.
Mer om studiet
Doktorgradsutdanningen er en videreføring av de bedriftsøkonomiske studiene ved
Handelshøgskolen, Nord universitet. Studiet inneholder en opplæringsdel som skal utgjøre minst 40
studiepoeng. Hovedtyngden av studiet er imidlertid det selvstendige forskningsarbeidet som utgjør
grunnlaget for doktoravhandlingen.
Doktorgradsutdanningen skal først og fremst kvalifisere for forsknings- og utviklingsvirksomhet, men
også for annet arbeid i samfunnet som krever innsikt i vitenskapelige arbeidsmetoder og resultater.
Gjennom utdanningen skal studenten skaffe seg faglig dybde i faget bedriftsøkonomi, og kunne sette
faget inn i en større ramme. I tillegg skal studenten ha kjennskap til aktuelle metoder og beherske
minimum en av disse på anvendelsesnivå.
Avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder
innen fagområdet og bidrar til å utvikle ny faglig kunnskap. Avhandlingen skrives gjerne i form av 3 5 artikler, disse bør kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur.
Opptak
Opptakskravene er beskrevet i Reglement for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord
universitet, med utfyllende retningslinjer for ph.d i bedriftsøkonomi ved Handelshøgskolen, Nord
universitet.
For opptak til ph.d-utdanningen ved HHN må søkeren normalt ha femårig utdanning på
universitetsnivå i bedriftsøkonomiske fag (Master of Science), eller tilsvarende utdanning, hvorav
minst 2 år (120 studiepoeng) er på masternivå. Minimum 90 ECTS må være i et fagområde som er
relevant for ph.d.-prosjektet. Normalt vil det innebære en toårig mastergrad som inkluderer en
masteroppgave. Det kreves normalt et karaktersnitt på B for mastergraden som helhet, og
karakteren B på masteroppgaven.
En erfaringsbasert mastergrad på 90 eller 120 studiepoeng er i utgangspunktet ikke ment å
kvalifisere for opptak til ph.d-utdanningen. Dersom HHN ønsker å ta opp en søker fra slike program
må følgende betingelser oppfylles: bachelorutdanningen er relevant, kvalifisering for opptak gjøres
med påfyll av studiepoeng på masternivå, og masteroppgaven er sidestilt med oppgaven på
masterstudier som normalt kvalifiserer for opptak hva gjelder nivå. Det kreves tilfredsstillende
resultater på språktest (TOEFL eller IELTS) . Unntak gis for kandidater med mastergrad fra en nordisk

ammene ved Nord universitet 2020-21 - 21/05127-2 Rullerende evaluering av doktorgradsprogrammene ved Nord universitet 2020-21 : ~ 21_05127-1 15_05474-32 Evalueringsrapport Phd i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen Nord final 710 786142_1_1

Vedlegg 12

institusjon. Testresultater bør foreligge når man søker stipendiatstilling og før man starter arbeidet
med prosjektbeskrivelse (proposal).
Søknaden bør inneholde:

• Dokumentasjon av gjennomført utdanning.
• Prosjektbeskrivelse som gir en faglig redegjørelse for prosjektet (se egne retningslinjer for dette som

kalles et "research proposal")

• Plan for opplæringsdelen, dvs. hvilke doktorgradskurs som kan være aktuelle.
• Forslag på veileder hvilket forskningsmiljø man ønsker å være tilknyttet.
• Det skal fremgå av søknaden om prosjektet er avhengig av tillatelse fra forskningsetiske komiteer

eller andre. Slike tillatelser bør om mulig være innhentet og legges ved søknaden.

• Dokumentasjon av finansiering for doktorgradsperioden må følge søknaden.
• Privat finansiering (egne eller familiens midler og lignende) aksepteres normalt ikke.

Finansiering
Før du sender inn din søknad om opptak til vårt doktorgradsprogram, må du skaffe tilstrekkelig
finansiering for hele doktorgradsperioden. Mulige finansieringstyper kan være stipendiatmidler og
andre forskningsmidler, eller annen ekstern finansiering. Tilstrekkelig finansiering er en absolutt
forutsetning for å kunne få opptak.
Særlig om stipendiatmidler:
Stipendiater er en egen stillingskategori hvor du blir ansatt og lønnet, for å gjennomføre en
doktorgrad. Ved utlysning av slike stillinger, forutsettes at du får opptak til et bestemt
doktorgradsprogram. Søkere til stipendiatstilling legger ved en prosjektbeskrivelse (2-4 sider). Vi
ansetter stipendiater for 3 år eller 4 år. Stipendiater ansatt for en 4-års periode har 25 % arbeidsplikt.
Ansettelse av stipendiater følger universitetets egne prosedyrer for ansettelse av vitenskapelig
personell.
For stipendiater ansatt ved Handelshøgskolen, Nord universitet skal søknad om opptak og research
proposal være endelig godkjent senest to måneder etter ansettelse. Du vil bli tildelt en veileder som
vil bidra i prosessen med å skrive research proposal.
Annen finansiering:
Også andre enn de som er ansatt som stipendiater kan søke om opptak til et doktorgradsprogram.
For disse vil vilkåret om finansiering kunne være oppfylt ved at for eksempel arbeidsgiver inntar
arbeidet med doktorgradsavhandlingen som del av den ansattes primæroppgaver. Et annet alternativ
kan være at søkeren har søkt om midler fra for eksempel Norsk forskningsråd, og at disse midlene
benyttes til å kjøpe søkeren fri fra ordinære oppgaver hos sin arbeidsgiver. Dette gjelder også
utenlandske stipendiater som har med seg finansiering fra hjemlandet.

Læringsutbytte
Kunnskap Kandidaten skal:
• ha faglig dybde innen faget bedriftsøkonomi på høyt vitenskapelig nivå
• være i stand til å sette faget inn i en større ramme.
• ha dyptgående innsikt i anvendte vitenskapelige metoder og kunnskap innenfor det studerte område
• kunne bidra til utvikling av fagområde i form av nye teorier, metoder, fortolkninger og lignende
Ferdigheter Kandidaten skal:

• kunne formulere og løse problemstillinger på høyt vitenskapelig nivå
• kunne anvende aktuelle vitenskapelige teorier og metoder i faget.
• kunne kritisk vurdere og ta stilling til anvendelse av aktuelle teorier og metoder i faget
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• kunne utføre selvstendig forskningsarbeide på høyt vitenskapelig nivå

Generell kompetanse Kandidaten skal:
kunne identifisere, utføre og videreformidle forsknings- og utviklingsoppgaver med stor faglig
integritet i samsvar med grunnleggende verdier for akademisk virksomhet
• kunne reflektere over og ta stilling til grunnleggende etiske problemstillinger i relasjon til
forsknings og utviklingsoppgaver
• kunne anvende sin forsknings- og utviklingskompetanse på alle områder som krever innsikt i
bedriftsøkonomiske vitenskapelige arbeidsmetoder og resultater.
• være i stand til å videreformidle problemer, analyser og resultater til fagfeller, men også til
allmennheten, herunder delta i debatter på konferanser og i al alminnelighet.
•

Opplæringsdel
Opplæringsdelen skal inneholde doktorgradskurs tilsvarende minst 40 studiepoeng og skal inkludere
opplæring i vitenskapsteori/etikk, vitenskapelig metode, akademisk fremstilling (academic writing) og
perspektiver i det bedriftsøkonomiske fagområdet. Disse emnene tilbys jevnlig som en obligatorisk
kurspakke. Utover denne velger kandidaten kurs som tilbys ved HHN eller andre universiteter og
handelshøgskoler.
Utenlandsopphold
Handelshøgskolen ønsker generelt at kandidatene deltar i mobilitetsprogram. Basert på
forskningsprosjektet som kandidaten arbeider på kan det være aktuelt med både feltarbeid /
forskningsopphold / opphold på nasjonale og internasjonale institusjoner.
Programevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene i dialogmøtet med programmets koordinatorer.

ammene ved Nord universitet 2020-21 - 21/05127-2 Rullerende evaluering av doktorgradsprogrammene ved Nord universitet 2020-21 : ~ 21_05127-1 15_05474-32 Evalueringsrapport Phd i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen Nord final 710 786142_1_1

Vedlegg 12

VT409E Philosophy of Science and
Research Ethics
23-25 November 2020 and 8-10 February 2021

ECTS Credits: 7.5
Level of course: PhD Level
Type of course: Compulsory
Duration: 2 semesters
Study start: Autumn 2020
Study place: Bodø
Faculty responsible: Nord university/Business school (HHN)
Language of instruction: English
Course responsible person: Ove Jakobsen
Application deadline: 15 October, 2020

Participants from Nord university are prioritized.
Costs: No costs except litterature and materials.

Course evaluation: Annual evaluations which are included in the university's quality
assurance system

Course contents:
The course provides doctoral students opportunities to become familiar with different
perspectives in philosophy of science and research ethics with general relevance for social
sciences and economics. The debates about the nature of scientific methods, theories of
confirmation, the demarcation of science from non-science, evolutionary and revolutionary
theories of scientific development. The connection between multi-disciplinarity, interdisciplinarity and trans-disciplinarity will be discussed and illustrated. The ideas behind
scientific realism and narrative research methodology are discussed. The course will pay
special attention on the philosophical and methodological preconditions in the research
projects of the participants.
Knowledge
• The candidate can evaluate and applicate central terms and theories within philosophy of
science and research ethics in research and development projects.
Skills
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• The candidate can formulate problems, plan and carry out complex research projects
based on knowledge within philosophy of science and research ethics.

• The candidate can handle philosophical and ethical challenges in their own research
projects based on well-founded arguments.

General competence
• The candidate can apply their knowledge of the subject to contemporary debates about
science policy and understand the terminology and concepts presupposed by advanced
literature in the area.
• The candidate can manage complex interdisciplinary assignments and projects

Prerequisites: Requires that the student is qualified for admission to PhD-programs.

Mode of delivery: Face-to-face. Each gathering will start at 11.30 the first day and end at
the latest 15.00 the last day (day 3). Detailed program will be available after the application
deadline.

Learning activities and teaching methods: Learning methods will consist of a
combination of lecture and seminars / workshops. A high degree of student participation is
required. Lectures are used to review theory, discuss assignments and any questions related
to these.
Assessment methods and criteria: A written course paper

Recommended or required reading:
Oliver, Paul (2010): The Student's Guide to Research Ethics (Open Up Study Skills), McGrawHill
James Ladyman (2002): Understatnding Philosophy of Science,

Jakobsen, Ove (2018): Readings in Philosophy of science and research ethics, Nord
university
Faculty:
Professor Anders Lindseth (Nord university)
Professor Johans Sandvin (Nord university)
Professor Ove Jakobsen (Nord university) (Course manager)
Associate professor Are S. Ingulfsvann (Nord university)
Associate professor Vivi M. L. Storsletten (Nord university)
Professor Terje Traavik (UiT)
Professor Lars Kirkhusmo Pharo (Nord university)
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ECO9002 Theoretical Foundations and Current Topics in
Business Administration
ECTS credits: 2,5
Students earn 2,5 ECTS by having
Student workload:
70 hours (lectures, preparation).
Level of course
PhD
Course type:
Mandatory
Study location:
Bodø campus
Course coordinator:
Professor Tommy Høyvarde Clausen
Teaching language:
English
Teaching semester:
Spring. The first seminar will take place spring 2021.
Costs:
No tuition fees.
Course evaluation:
Evaluation (survey) will be sent to PhD students after the seminar
Course description
The purpose of the course is to introduce PhD students in business to (i) theoretical foundations in the
field of business management/administration and (ii) current topics/phenomena within the field of
business administration which may challenge extant theory and/or identify opportunities for new theory
development within the field. Examples of theories that will be discussed are behavioural theory of the
firm, transaction cost economics, resource-based theory, and institutional theory. Examples of current
topics/phenomena are ecological economics, financial crisis, and sustainability. Students need to write
up a reflection note (about 2 pages) within two weeks after the seminar. The reflection note will be read
and approved. Information about approval will be notified to PhD students on e-mail with a copy to the
administrative officer of the PhD program (Grete Knudsen) who will register successful attendance.
Learning outcomes:
Knowledge
The candidate ...
Will obtain advanced knowledge about major theories in the field of business administration
Will acquire an in-depth understanding of the research frontier within business administration,
particularly theoretical developments within the major theories in the field
Will be on the forefront of knowledge on chosen theories, their development over time, and interesting
theoretical gaps that remain to be filled.
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Will be able to critically assess major theoretical approaches in the field of business administration,
including their assumptions, factors, and boundary conditions
Skills
The candidate ...
Will be able to interpret seminal theoretical work within business administration and use this insight
when carrying out practical research
Will be able to understand how they can build on and contribute to major theories in the field of
business administration through their own research
Will be able to apply prominent theories in business administration to research projects
General competence
The candidate ...
Will be able to discuss new relevant business topics using major theories in business administration
Will be able to participate on theoretical issues in academic debates
Will be able to critically challenge established theoretical knowledge in the field of business
administration
Prerequisites:
Must fulfil the requirements for admission to the PhD program.
Recommended previous knowledge:
Knowledge of writing essays. It is expected that students read assignments before each presentation.
Mode of delivery:
Face-to-face.
Learning activities and teaching methods:
Lectures and discussions.
Assessment:
Mandatory lectures. Students need to attend a seminar, participate in discussions during the seminar,
and submit a reflection note. The reflection note will be assessed (pass/no pass).
Course literature and recommended reading
Tentative reading list, subject to revision.
Corley, K., & Gioia, D. 2011. Building theory about theory building: What constitutes a theoretical
contribution? Academy of Management Review, 36: 12–32.
Barney, Jay (March 1991). "Firm Resources and Sustained Competitive Advantage". Journal of
Management. 17 (1): 99–120.
DiMaggio, P.J. , & Powell, W.W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and
collective rationality in organizational fields. American Sociological Review, 48, 147-160.
Fisher, G., & Aguinis, H. 2017. Using theory elaboration to make theoretical advancements.
Organizational Research Methods, 20: 438–464.
Kotlar, J., De Massis, A., Wright, M. and Frattini, F. (2018), Organizational Goals: Antecedents,
Formation Processes and Implications for Firm Behavior and Performance. International Journal of
Management Reviews, 20: S3-S18. doi:10.1111/ijmr.12170
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Mahoney, J. T. (2005). Economic Foundations of Strategy. Thousand Oaks, CA: Sage.
Micelotta, E., Lounsbury, M., & Greenwood, R. (2017). Pathways of Institutional Change: An
Integrative Review and Research Agenda. Journal of Management, 43(6), 1885–1910.
https://doi.org/10.1177/0149206317699522
Menard, C. and M. Shirley (2014), ‘The Future of New Institutional Economics: From ´Early Intuitions
to a New Paradigm?’, Journal of Institutional Economics, doi:10.1017/
S174413741400006X
Schilke, O., Hu, S., Helfat, C.E., 2018. Quo vadis, dynamic capabilities? A content-analytic review of
the current state of knowledge and recommendations for future research.
Acad. Manage. Ann. 12, 390–439.
Thornton, P. H., & Ocasio, W. (2008). Institutional logics. In R. Greenwood, C. Oliver, K. SahlinAndersson, & R. Suddaby (Eds.) Handbook of organizational institutionalism (pp. 99–129). Thousand
Oaks, CA: Sage.
Weick, K. 1995. What theory is not, theorizing is. Administrative Science Quarterly, 40: 385–390.
Whetten, D. 1989. What constitutes a theoretical contribution? Academy of Management Review, 4:
490–495
Williamson, O. E. 2005. Transaction cost economics. In C. Menard & M. M. Shirley (Eds.), Handbook
of the new institutional economics: 41-65. Berlin: Springer
Overlapping courses:
No.
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Course Description

MET9000 Research Design and Scientific Methods in Business Research
ECTS credits:
7,5
Level of course:
PhD
Course type:
Mandatory
Study location:
Bodø
Course coordinator:
Jan-Oddvar Sørnes, Ph.D
Professor
Others: TBD
Teaching language:
English
Teaching semester:
Autumn 2020
Costs:
(No tuition fees. Costs for semester registration and course literature apply
Course evaluation:
Online survey will be implemented asking for feedback on the course, including how it can be
improved.
Course description
Research design and scientific methods in business research comprehensively covers research
design and how to plan, carry out, and evaluate research through the process of collecting, analyzing
and interpreting data to generate knowledge. The chosen design will guide and influence the research
process, how data is collected and analyzed, how findings are presented, and what claims we can
make about reliability and validity. Research design involves science, handicraft and sometimes art,
grounded firmly in existing knowledge and theoretical considerations. The aim of this course is to
present major design types and examine the various elements that characterizes them. In this course
we cover a wide range of designs relevant for business research, instead of just focusing on a limited
subset. Our goal with providing such a broad view of the research process is that it will allow Ph.D.
students to recognize strengths and weaknesses of empirical research and to apply this in the design
of their own Ph.D projects.
Learning outcomes:
Knowledge
The candidate…
- is in the forefront of knowledge about research designs and associated sample-, measurement-,
coding, analysis- and interpretation issues, and how to present findings.
- can evaluate the practicality and application of different research designs, methods and processes
in business research.
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-

Is able to contribute to the development of new knowledge, new theories, research designs,
methods, interpretations and forms of documentation in the field

Skills:
The candidate…
- can develop research problems and questions, plan and carry out research projects by developing
robust research designs including sound sample, measurement, analysis and interpretation
strategies
- can assess the suitability and application of a wide selection of designs, evaluate the value of
empirical data and the strength and validity of statements and findings.
- can handle complex academic issues and challenge established knowledge and practice in the
field of research design and methods.
General competence:
The candidate…
- is able to identify relevant ethical issues and carry out research with scholarly integrity.
- will be better producers, evaluators and users of research, and to advance further in their scientific
career.
- can participate in debates and communicate research through recognized Norwegian and
international channels
Prerequisites:
Must fulfill the requirements for admission to the Ph.D program
Mode of delivery:
Face-to-face and online. 2-3 sessions, total 5 days.
Learning activities and teaching methods:
Lectures, practice sessions, seminars, tutored assignment work and online material.
Assessment:
Essay, 8000-10000 words. Pass/Fail
Course literature and recommended reading
Book:
Creswell, John W (2018). Research Design – Qualitative, Quantitative and Mixed Methods
Approaches. Fifth ed. Sage. (267p.)
ISBN-13: 978-1506386706
ISBN-10: 1506386709
Articles/other:
TBD
Total 500 pages
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Course Description
MET9011 Advanced Academic Writing
ECTS credits:

7,5

Level of course:
PhD
Course type:
Elective
Study location:
Bodø/Trondheim/other locations
Course coordinator:
Professor Anatoli Bourmistrov, Nord University Business School and Professor Inger Johanne
Pettersen, Trondheim Business School/NTNU
Teaching language:
English/Scandinavian
Teaching semester:
Spring 2019 - Spring 2020 (Module 1: Bodø, May 13th – 15th 2019, Module 2: Trondheim, October 7th –
9th 2019; Module 3: Bodø, March 9th – 11th 2020)
Costs:
Costs for semester registration, participation fee (covering meals) and course literature apply. Doctoral
students will have to pay for their travel to/from Bodø/Trondheim and for their stay during the courses.
Course evaluation:

Evaluation using final survey
Course description

The participants should, during the course seminars, prepare a scientific paper with a quality high
enough to be considered for submission to an international "blind-reviewed" journal. The course focuses
on a number of issues pertaining to writing as “knowledge construction”. The overall aim of the course
is to become familiar with the writing practices in the social sciences/economics. Illustrations and
exercise material will be drawn from the (sub)disciplines, represented in the course group.
Course coordinator, Professor Anatoli Bourmistrov and Professor Inger Johanne Pettersen, have been
involved in educational programs at graduate levels (masters and doctoral levels) on a national and
international scale, and they are actively publishing in scientific journals and books. In addition to the
main faculty, guest faculty might be involved for the second workshop. During the second workshop,
course participants will be divided to work in the field specific groups and get comments from
experienced professor in specific fields. Depending upon the research fields of PhD projects and
students, several parallel field specific workshops can be organized, e.g. in the field of innovation and
entrepreneurship, accounting and management control, international business and marketing, etc.
The course covers the following topics:
- the craft of research: the structure of academic texts and making proper scientific arguments
- journal profiling and submission processes;
- the manuscript review process (roles of an author, a reviewer and a journal editor)
- the participants’ own development of a research paper through the processes of manuscript
revision
Learning outcomes:

1

ammene ved Nord universitet 2020-21 - 21/05127-2 Rullerende evaluering av doktorgradsprogrammene ved Nord universitet 2020-21 : ~ 21_05127-1 15_05474-32 Evalueringsrapport Phd i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen Nord final 710 786142_1_1

Vedlegg 12

Knowledge - The candidate...
- can understand the relationship between problem formulation, research design and developing an
academic text,
- is in the forefront of knowledge within the craft of publishing academic work,
- can understand the importance of formulating adequate research problems,
- has knowledge of the main differences between language use in everyday contexts and language
use in research communication,
- can understand the process from research to develop an academic text which is publishable in
scientific journals,
- has knowledge of relevant linguistic concepts and terms within academic writing,
- has knowledge of the main genre characteristics and functions of the various parts of a research
article,
- has knowledge of the social constructionist and rhetoric of science traditions in academic writing,
- be aware of the linguistic and argumentative tools used in one’s discipline,
- can evaluate the appropriateness and application of different methods and processes in research
and scholarly development projects.
Skills - The candidate...
- can turn a research idea into a text,
- can formulate problems, plan and carry out research
- can carry out research and scholarly research work of a high international standard
- can handle complex academic issues and challenge established knowledge and practice in the field
- can contribute to the development of new knowledge, theories, methods, interpretations and forms of
documentation in the field
- critically assess and evaluate academic texts,
- can persuade other researchers of the relevance of the research question(s).
Competence - The candidate…
- can identify relevant ethical issues and carry out his/her academic writing with scholarly integrity,
- can manage complex interdisciplinary assignments and projects,
- can communicate research and development work through recognized Norwegian and international
channels,
- can participate in debates in the field in international forums,
- can reflect on his/her own writing practices,
- can target a text to the intended audience,
- can reflect strategically on publication issues.
Prerequisites:
Students must fulfill the requirements for admission to the PhD program.
In order to take this course, the student must first have completed a course on PhD-level in "Social
science methods" or a similar course on research methods and have some basic knowledge in social
methods and post graduate theory study.
Students on an earlier stage of their academic studies, should pass digital course MET9010
Introduction to Academic Writing.
In addition, participants are required to have collected some empirical data to be developed into a
scientific article/working paper.
The course can accommodate around 10-15 students, with a limit of 15 participants. In case of
demand over this limit, the criterion of selection will be the amount of course work previously done in
the doctoral program.
Recommended previous knowledge:
The course is offered on a PhD-level. It aims at students who already have collected some empirical
data, and students with empirical data will be prioritized. The participators may have different
professional backgrounds, however, the main disciplinary approaches should be within the broad field
of management, business and economics with diverse research methodologies.

2
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Mode of delivery:
Face-to-face
Learning activities and teaching methods:
Because the participation in the course is based on the development of a draft of paper to qualify for
being published in a scientific journal, the course is organized in three modules/workshops spread over
1 year of a study period to allow for manuscript revision. Each module consists of plenary lectures, group
work, individual presentations and comments on a written work. During the course, the research
problem, the theoretical framework, empirical material, discussion and conclusion will be discussed for
each individual project. Between the modules, students should do a (re)writing process aiming at
submitting 2 or 3 improved revisions of the manuscript. The participants are also required to comment
on each other’s papers. Individual supervision would be also provided but also informal discussions and
a continuous ongoing evaluation of the participators contributions.
Assessment:
The students should have to participate actively during all three courses seminars. Students should
deliver elements of a compulsory work that should be completed to get full credits:
- an editorial review of a targeted scientific journals,
- submit 2 (3) letters to an assumed journal editor and replies to reviewers in the course,
- submit 2 (3) reviews of other students’ papers
- submit 2 (3) revisions of paper/article in accordance with the targeted scientific journal profile
based on comments received during course sessions and reviews
The exit requirement is submission of the full paper (between 3000 – 10.000 words, in accordance with
a target journal requirements) which is graded pass/not pass by the faculty.
Course literature and recommended reading
The reading list is subject to amendments at semester start.
Bailey, S. (2018), Academic Writing: A Handbook for International Students (5th edition). London:
Routledge (some chapters), 310 pp.
Booth, Wayne G., Gregory G. Colomb, Joseph M. Williams, Joseph Bizup and William Fitzerald
(2016), The Craft of Research, 4th Edition, Chicago Guides to Writing, Editing, and Publishing, 313pp.
Golden-Biddle, K. & Locke, K.D. (2007), Composing Qualitative Research, Sage Publications.
Johanson, L. M. (2007), Sitting in your reader's chair: Attending to your academic sensemakers.
Journal of Management Inquiry 16, 290-29.
Kimberly D. Elsbach, Roderick M. Kramer (2016), Handbook of Qualitative Organizational Research:
Innovative Pathways and Methods. London: Routledge
Supplementary reading into quantitative research to be suggested. Two volumes of an international
scientific journal according to course participators’ own research field.
Overlapping courses:
None
Student workload:
6 weeks

3
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Fornavn

Vedlegg 13

Etternavn

20-2009 Tatiana

Professor, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU
Senior Lecturer, EBS ‐ Accounting, University of Essex
Korneliussen
Professor, HHN
Åmo
Professor, HHN
Hanssen
Førsteamanuensis, Handelshøgskolen ved UiT i Harstad
Isaksen
Førsteamanuensis, HHN
Timoshenko
Førsteamanuensis, HHN
Rasmussen
Professor, HHN
Alsos
Professor, HHN
Solstad
Professor, Handelshøgskolen ved UiT i Harstad
Gårseth-Nesbakk
Professor, HHN, pt prorektor Nord universitet
Iakoleva
Professor, Handelshøgskolen ved UiS
Madsen
Seniorforsker, Nordlandsforskning (pensjonist)
Prodekan/professor Høyskolen Kristiania / Professor, Univ i Sørøst‐Norge
Gausdal
Rønning
Seniorforsker, Ruralis ‐ Institutt for rural‐ og regionalforskning
Mathisen
Professor, HHN
Vinogradov
Forsker II, Nordlandsforskning
Oftedal
Førsteamanuensis, Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø
Kjærland
Professor, NTNU Handelshøyskolen
Maximova-Mentzoni Forsker II, Senter for velferds‐ og arbeidslivsforskning, OsloMet

21-2009 Hugo

Skålsvik

1-2003 Lars Øystein
2-2005 Pawan
3-2005 Tor
4-2005 Bjørn Willy
5-2005 Odd Birger
6-2006 Espen
7-2006 Konstantin
8-2006 Einar
9-2007 Gry Agnete
10-2007 Elsa A.
11-2007 Levi
12-2007 Tatiana
13-2007 Einar Lier
14-2008 Anne Haugen
15-2008 Lars
16-2008 Terje Andreas
17-2008 Evgueni
18-2008 Elin M.
19-2009 Frode

22-2009 Svein Oskar

Widding

Adhikari

Lauvsnes

23-2010 Frode

Fjelldal-Soelberg

24-2010 Heidi Rapp

Nilsen

25-2010 Godwindage

Kuruppu

26-2010 Marina

Solesvik

27-2010 Jan Terje

Henriksen

28-2010 May Kristin

Vespestad

29-2011 Andrei

Mineev

30-2011 Jorunn

Grande

31-2011 Thomas

Johansen

32-2011 Elena

Dybtsyna

33-2012 Harald

Fardal

34-2012 Kristin Haugland

Smith

35-2012 Are

Branstad

36-2012 Viktoria

Konovalenko Slettli

37-2012 Thor-Erik S.

Hanssen

38-2013 Are Severin

Ingulfsvann

39-2013 Natalia

Andreassen

40-2013 Elena

Panteleeva

41-2013 Thusitha T.S.L.W

Gunawardana

42-2013 Nadezhda

Nazarova

43-2013 Inge

Hermanrud

44-2013 Kari

Djupdal

45-2013 Imtiaz

Badshah

46-2014 Muhammad

Arif

47-2014 Wondwesen

Tafesse Eshetie

48-2014 Fritz Johnny

Nilssen

Førsteamanuensis, HHN
Førsteamanuensis, HHN
Postdoktor, NTNU
Førsteamanuensis, Handelshøyskolen, Univ i Sørøst‐Norge
Professor, Institutt for økonomi og administrasjon, Høgskulen på Vestlandet
Prosessveileder, Drammen Sykehus
Førsteamanuensis, Handelshøgskolen ved UiT i Harstad
Forsker, HHN
Førsteamanuensis, HHN
Tidl: Forsker, Nordlandsforskning
Førsteamanuensis, HHN
Utredningsleder, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Regnskapsmedarbeider, PBL (Private Barnehagers Landsforbund)
Førsteamanuensis, Handelshøyskolen, Univ i Sørøst‐Norge
Førsteamanuensis, Handelshøgskolen, Høgskulen Innlandet
Førsteamanuensis, HHN
Førsteamanuensis, HHN
Førsteamanuensis, HHN
Førsteamanuensis, Fakultet for økonomi, NTNU Ålesund
University of Ruhuna, Sri Lanka
Førsteamanuensis, HHN
Førsteamanuensis, Handelshøgskolen, Høgskulen Innlandet
Engage, NTNU
Førsteamanuensis, Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag, Høgskolen Østfold
Assistant Professor, United Arab Emirate University, Tidl: Postdoktor, UiT

1

Utenfor
HHN nå Norsk univ Forkn.inst Internat. akademia *
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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49-2014 Ingebjørg K.

Vestrum

50-2014 Ragnhild

Johnson

51-2014 Ann Heidi

Hansen

52-2014 June Borge

Doornich

53-2014 Kjersti Karijord

Smørvik

54-2015 Marianne T.

Steinmo

55-2015 Eva J B

Jørgensen

56-2015 Krister

Salamonsen

57-2015 Hindertje

Hoarau-Heemstra

58-2015 Elena

Zhurova

59-2016 Siri

Jacobsen

60-2016 Antonina

Tsvetkova

61-2017 Kjersti Granås

Bardal

62-2017 Kristian

Støre

63-2017 Thomas

Lauvås

64-2017 Sølvi

Solvoll

65-2017 Evgenii

Aleksandrov

66-2017 Igor

Khodachek

67-2018 Vivi Marie Lademoe

Storsletten

68-2018 Olga

Iermolenko

69-2018 Karin

Wigger

70-2018 Andreas

Mikkelsen

71-2018 Asbjørn

Veidal

72-2018 Are

Jensen

73-2018 Marianne

Arntzen

74-2019 Irina

Roddvik

75-2019 Petter

Gullmark

76-2019 Hanne

Stokvik

77-2019 Anastasiya

Henk

78-2019 Tadeu Fernando

Nogueira

79-2020 Veronika

Vakulenko

80-2020 Lars H.

Molden

81-2020 Sudip Kranti

Tiwari

82-2020 Vu

Tran

Brevik-Meyer

Marit

Førsteamanuensis, HHN
Forsker II, Nordlandsforskning
Prosjektleder, Nordland fylkeskommume
Førsteamanuensis, HHN
Førsteamanuensis, Handelshøgskolen ved UiT i Harstad
Førsteamanuensis, HHN
Førsteamanuensis, Handelshøgskolen ved UiT i Alta
Prosjektleder, Kunnskapsparken Helgeland /Førsteamanuensis II, HHN
Førsteamanuensis, HHN
Rådgiver, HHN
Førsteamanuensis, HHN
Førsteamanuensis, Høgskolen i Molde
Forsker II, Nordlandsforskning
Førsteamanuensis II, HHN
Førsteamanuensis, HHN
Førsteamanuensis, HHN
Postdoktor, HHN
Head of research department, Russian Academy of National Economy and Public Administration
Førsteamanuensis, HHN
Førsteamanuensis, HHN
Førsteamanuensis, HHN
Førsteamanuensis, Handelshøgskolen ved UiT i Alta
Forsker, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
Forsker II, Nordlandsforskning
Førsteamanuensis, HHN
Førsteamanuensis, Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag, Høgskolen Østfold
Førsteamanuensis, HHN
Universitetslektor, HHN
Forsker, HHN
Seniorrådgiver, Avd for forskning og utvikling, Nord universitet
Forsker m/phd
Førsteamanuensis, HHN
Forsker, HHN
Postdoktor, HHN
Universitetslektor, HHN (disputerer 18.12.20)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
38

24

6

5

10

* Ikke forsk/undv

2

Oppdatert: 30.01.2020
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Samsvar mellom NKR og læringsutbytte
NKR:

NKR

LUB studieprogram

Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk

NIVÅ 8 (PHD)

KUNNSKAP

er i kunnskapsfronten innenfor sitt fagområde
og behersker fagområdets vitenskapsteori og/eller
kunstneriske problemstillinger og metoder

ha faglig dybde
innen faget
bedriftsøkonomi på
høyt vitenskapelig
nivå

kan vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen
av ulike metoder og prosesser i forskning og
faglige og/eller kunstneriske utviklingsprosjekter

være i stand til å
sette faget inn i en
større ramme

Beskrivelse

ha dyptgående
innsikt i anvendte
vitenskapelige
metoder og
kunnskap innenfor
det studerte
område

FERDIGHETER

kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye
teorier, metoder, fortolkninger og
dokumentasjonsformer innenfor fagområdet

kunne bidra til
utvikling av
fagområde i form
av nye teorier,
metoder,
fortolkninger og
lignende

kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye
teorier, metoder, fortolkninger og
dokumentasjonsformer innenfor fagområdet

kunne formulere og
løse
problemstillinger på
høyt vitenskapelig
nivå
kunne bidra til
utvikling av
fagområde i form
av nye teorier,
metoder,
fortolkninger og
lignende
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GENERELL
KOMPETANSE

kan drive forskning og faglig og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå

kunne anvende
aktuelle
vitenskapelige
teorier og metoder i
faget

kan håndtere komplekse faglige spørsmål og
utfordre etablert kunnskap og praksis på
fagområdet

kunne kritisk
vurdere og ta
stilling til
anvendelse av
aktuelle teorier og
metoder i faget

kan identifisere nye relevante etiske
problemstillinger og utøve sin forskning med faglig
integritet

kunne identifisere,
utføre og
videreformidle
forsknings- og
utviklingsoppgaver
med stor faglig
integritet i samsvar
med grunnleggende
verdier for
akademisk
virksomhet
kunne reflektere
over og ta stilling til
grunnleggende
etiske
problemstillinger i
relasjon til
forsknings og
utviklingsoppgaver

kan styre komplekse tverr-faglige
arbeidsoppgaver og prosjekter

kunne anvende sin
forsknings- og
utviklingskompetan
se på alle områder
som krever innsikt i
bedriftsøkonomiske
vitenskapelige
arbeidsmetoder og
resultater

kan formidle forsknings- og utviklingsarbeid
gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale
kanaler

være i stand til å
videreformidle

problemer, analyser
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og resultater til

fagfeller, men også
til allmennheten,
herunder delta i
debatter på

konferanser og i al
alminnelighet
kan delta i debatter innenfor fagområdet i
internasjonale fora

være i stand til å
videreformidle

problemer, analyser
og resultater til

fagfeller, men også
til allmennheten,
herunder delta i
debatter på

konferanser og i al
alminnelighet
kan vurdere behovet for, ta initiativet til og drive
innovasjon

kunne identifisere,
utføre og
videreformidle
forsknings- og
utviklingsoppgaver
med stor faglig
integritet i samsvar
med grunnleggende
verdier for
akademisk
virksomhet
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Guidelines for mid-term seminar at Nord University Business School
(Decided by the Research Committee at Nord University Business School, June 13, 2018.)

The main purpose of the mid-term seminar is to ensure satisfactory progress towards the
candidate’s intended defense and graduation dates. It is important to check whether the
candidate is on route related to the intended learning outcome and detect possible
obstacles that may hamper the candidate’s progress. The candidate will receive constructive
feedback which will aid and motivate his/her further work and prepare for the upcoming
defense. Furthermore, the candidate should learn from the practice of presenting his/her
own research project orally to an audience and from participating in an academic discussion.
During the presentation, the candidate will demonstrate his/her professional development
related to the relevant research field.
This guideline follows the §9-2 of the PhD Regulation at Nord University
Business School. Candidates are required to familiarize themselves
with this document.
Section 9-2 Midterm evaluation
A midterm evaluation of the research project should normally be carried out in the third or fourth semester.
The candidate must present his/her work and will be evaluated by a group of at least two persons
appointed
by Nord University. The evaluation group must give its opinion of the academic status and progress of the
research project and provide feedback to the candidate, supervisor and institution. If the evaluation group
finds major weaknesses in the research project, measures to rectify the situation must be implemented.
Supplementary provisions for HHN
Under normal circumstances, the mid-term evaluation will be conducted in the third year of study
for candidates in the four-year programme. The candidate submits the work they have completed
on their thesis to date. During the evaluation, one external and one internal opponent will provide
comments and ask the candidate questions about the submitted work. The candidate’s supervisor
may not act as an opponent. The evaluation is usually open for attendance by the academic
community. Following the evaluation, the opponents submit a short assessment report to HHN
using the appropriate form. The assessment report will be addressed in the faculty’s Research
Committee.

Mid-term seminar procedure
1. The PhD program advisor keeps track of which candidates are due with their mid-term
seminar and signals this fact to the candidate and the main supervisor.
2. The main supervisor appoints two opponents in cooperation with the PhD program
coordinator and informs the PhD program advisor along with the concrete date/time for
the seminar, which is announced at the Nord University Business School.
3. At the latest three weeks before the seminar the candidate sends his/her documents, i.e.
preliminary abstract (‘kappe’) and articles, or preliminary monograph, to the PhD
program advisor who distributes them to the opponents, supervisors and PhD program
coordinator.
4. On the day of the mid-term seminar, the candidate gives a presentation (approx. 30
min.) of his/her project followed by either an open discussion with the opponents or a
procedure where each opponent has a dialogue with the candidate on selected topics
(approx. 45-60 min.). The main supervisor leads the seminar and decides whether or not
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comments should be open to the seminar participants. The seminar should be held in
English.
5. The seminar concludes with a discussion between the supervisor(s) and the opponents. If
necessary, and on the candidate’s request, a closed discussion is possible between the
candidate and the opponents. The closed discussions could cover future plans for the
PhD project, academic rigor, the supervision, challenges, ethical questions, etc.
6. Within one week after the seminar the opponents complete the written evaluation (see
attached evaluation form) and sends it to the PhD program advisor who distributes it to
the PhD candidate, the PhD program coordinator and the candidate’s supervisors.
7. The written assessment will be addressed in the Research Committee of the Nord
University Business School along with relevant follow-up initiatives.
The PhD-candidate: oral presentation at the evaluation seminar
Topics for presentation should cover:
•
•
•
•

Project status, for example related to the date of admission and position and related to
the original project description (proposal) including the coursework component and
research stays.
Reasons for changes related to the academic content and original schedule.
Publications, covering the article(s) published and those that are planned.
Substantial status and plans, covering contributions, data, method, analysis, etc.

The opponents: topics for the discussion
Topics for the discussion should cover:
•
•
•
•

The progress, i.e. further plans for completion of the research project and the
coursework component of the program, etc.
The substantial progress, including discussion of research questions, contribution,
hypothesis, methods, preliminary results, academic independence and originality, and a
discussion of the wider academic framework.
Challenges. Point out current and potential.
Improvements. Concrete suggestions and changes to the project.
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Samsvar mellom læringsutbytte og innhold i programmet matrise
Philosphy of
science and
Research
Ethics
KUNNSKAP

ha faglig dybde innen
faget
bedriftsøkonomi på
høyt vitenskapelig
nivå
være i stand til å
sette faget inn i en
større ramme.

Research
Design and
Scientific
Methods in
Business
Research

Theoretical
Advanced
foundations
Academic
and current
Writing
topics in
business
administration

Avhandling

x

x

x

x

x

ha dyptgående
x
innsikt i anvendte
vitenskapelige
metoder og kunnskap
innenfor det studerte
område

x

kunne bidra til
utvikling av
fagområde i form av
nye teorier, metoder,
fortolkninger og
lignende

x

FERDIGHETER
kunne formulere og
løse problemstillinger
på høyt vitenskapelig
nivå

x

x

kunne anvende aktuelle
vitenskapelige teorier
og metoder i faget.
kunne kritisk vurdere
og ta stilling til
anvendelse av aktuelle
teorier og metoder i
faget
kunne utføre
selvstendig

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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forskningsarbeide på
høyt vitenskapelig nivå
GENERELL
KOMPETANSE

kunne identifisere,
utføre og
videreformidle
forsknings- og
utviklingsoppgaver
med stor faglig
integritet i samsvar
med grunnleggende
verdier for akademisk
virksomhet

x

kunne reflektere over
og ta stilling til
grunnleggende etiske
problemstillinger i
relasjon til forsknings
og
utviklingsoppgaver

x

kunne anvende sin
forsknings- og
utviklingskompetanse
på alle områder som
krever innsikt i
bedriftsøkonomiske
vitenskapelige
arbeidsmetoder og
resultater.
være i stand til å
videreformidle
problemer, analyser
og resultater til
fagfeller, men også til
allmennheten,
herunder delta i
debatter på
konferanser og i al
alminnelighet.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Retningslinjer:
Kompetansekrav for veiledere på ph.d.-programmet ved HHN
(Dekanvedtak 54/17, 24.10.17).
Handelshøgskolen Nord (HHN) skal tilby kvalitet i alle ledd i doktorgradsprogrammet. Veiledning av
doktorgradsløpene står her helt sentralt. HHN skal tilby godt kvalifiserte veiledere til alle sine
doktorgradsstudenter.
Kvalitetsforskriften (Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og
fagskoleutdanning) gir kvalitetskrav for doktorgradsprogram. Fagmiljøet som støtter opp om et
doktorgradsprogram skal ha tilstrekkelig forskningstyngde og kvalitet for å sikre at doktorgradsstudiet
kan gjennomføres på høyt vitenskapelig nivå. Det stilles krav om dokumentert veiledningskompetanse,
herunder dokumenterte forskningsresultater på høyt internasjonalt nivå, spesifisert som at fagmiljøet
er forskningsaktivt og jevnlig publiserer i anerkjente tidsskrifter, og resultater fra samarbeid med andre
fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt.
HHN stiller krav til nødvendige kvalifikasjoner for veiledere i doktorgradsprogrammet som følger:
For å være kvalifisert som hovedveileder:
- Må ha formell kompetanse tilsvarende en norsk doktorgrad (ph.d.) eller tilsvarende
- Må være forskningsaktiv. En hovedveileder bør kunne vise til minimum 1 publiseringspoeng
over de siste tre år i publikasjonskanaler godkjent av DBH og kunne dokumentere
forskningsresultater på høyt internasjonalt nivå
- Må ha erfaring med publisering av vitenskapelige artikler eller antologier i fagfellevurderte
internasjonale tidsskrifter
- Må ha forskningserfaring innen området for kandidatens doktorgradsprosjekt, eller på annen
måte dokumentere kompetanse på området
- Bør ha veiledererfaring på doktorgradsnivå og ha gjennomført et kurs for
doktorgradsveiledere
For å være kvalifisert som biveileder:
- Må ha formell kompetanse tilsvarende en norsk doktorgrad (ph.d.) eller tilsvarende
- Bør være forskningsaktiv. For en biveileder stilles noe mindre krav til publikasjonsaktivitet
enn for hovedveileder, men fagpersonen bør kunne vise til publiseringspoeng siste tre år i
publikasjonskanaler godkjent av DBH
- Bør forske innen et fagområde, benytte metoder eller på annen måte ha kompetanse som er
relevant for doktorgradsarbeidet
Hoved- og biveileder(e) for en doktorgradskandidat bør samlet sett ha kompetanse både innenfor
fagområde/spesialitet som doktorgradsarbeidet er innenfor, og innenfor de forskningsmetoder som
planlegges benyttet i doktorgradsarbeidet. Denne kompetansen kan være fordelt mellom veilederne.
Minst en av veilederne bør kunne vise til et aktivt internasjonalt forskningsnettverk, og gjerne
samarbeid med forskningsmiljøer internasjonalt.
Forskningsutvalget skal vurdere kompetansen for aktuelle veiledere i henhold til disse retningslinjene
i forbindelse med oppnevning av veiledere.
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Publikasjonsliste

ETTERNAVN
Aarseth

Aleksandrov

Alsos

Andreassen

Borch

Bourmistrov

FORNAVN
Wenche Kristin

Evgenii

Gry Agnete

Natalia

Odd Jarl

Anatoli

Referanse
Exploring scenario development ? a case study of two collaborative research projects 2019.International Journal of Managing Projects in Business
Factors affecting transaction costs and collaboration in projects 2019.International Journal of Managing Projects in Business
Success factors in global project management: A study of practices in organizational support and the effects on cost and schedule 2019.International
Journal of Managing Projects in Business
Citizens’ involvement in fnancial planning in the Russian North: External pressures and internal dynamics of participatory budgeting experiments
2019.Barents Studies
Participatory budgeting as a form of dialogic accounting in Russia: actors’ institutional work and reflexivity trap 2018.Accounting, Auditing &
Accountability Journal
Translating participatory budgeting in Russia: The roles of
inscriptions and inscriptors 2018.Journal of Accounting in Emerging Economies
Betydningen av innovasjon og entreprenørskap i norsk arbeidsliv – kunnskapsstatus og veien videre 2018.Søkelys på arbeidslivet
De gode hjelperne. En studie av inkubatorbedrifters økosystem 2017.Magma ‐ Tidsskrift for økonomi og ledelse
Effectual exchange: from entrepreneurship to the disciplines and beyond 2019.Small Business Economics
Er coworking space et godt tilbud for gründere? 2017.Magma ‐ Tidsskrift for økonomi og ledelse
Gender equality in regional entrepreneurial ecosystems: The implementation of policy initiatives 2017.Edward Elgar Publishing
Intensity of innovation in public sector
organizations: The role of push and pull factors 2019.Public Administration
The Co‐development Process of New Venture Ideas and Entrepreneurs’ Learning 2018.Edward Elgar Publishing
The Role of Incubator Support in New Firms Accumulation of Resources and Capabilities 2019.Innovation: Organization and Management
Arctic shipping and risks: emergency categories and response capacities 2018.TransNav, International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea
Transportation
Emergency Management in Maritime Mass Rescue Operations – The Case of the High Arctic 2018.WMU Studies in Maritime Affairs
Managerial Roles & Structuring Mechanisms within Arctic Maritime Emergency Response 2018.The Arctic Yearbook
Navigation safety and risk assessment challenges in the high north 2017.CRC Press
Sustainability Reporting Guidelines — Safety Issues for Oil Companies 2017.European Journal of Sustainable Development
Arctic shipping and risks: emergency categories and response capacities 2018.TransNav, International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea
Transportation
Emergency Management in Maritime Mass Rescue Operations – The Case of the High Arctic 2018.WMU Studies in Maritime Affairs
Formal Concept Analysis for Partner Selection in Collaborative Simulation Training 2019.Studies in Systems, Decision and Control (SSDC)
Joint Digital Simulation Platforms for Safety and Preparedness 2018.Lecture Notes in Computer Science (LNCS)
Managerial Roles & Structuring Mechanisms within Arctic Maritime Emergency Response 2018.The Arctic Yearbook
Maritime Operations and Emergency Preparedness in the Arctic–Competence Standards for Search and Rescue Operations Contingencies in Polar
Waters 2017.Springer Polar Sciences
Measurement Challenges of Supply Chain Performance in Complex Shipping Environments 2018.Maritime Business Review
Navigation safety and risk assessment challenges in the high north 2017.CRC Press
The Offshore Oil and Gas Operations in Ice Infested Water: Resource Configuration and Operational Process Management 2018.WMU Studies in
Maritime Affairs
Constructing accountability for intellectual capital in accountability settings: coupling of spaces and logics 2018.Electronic Journal of Knowledge
Management
Governance in the High North: Rhetoric and reality in the Barents region 2019.Barents Studies
Kreativ tenkning eller intelligent maskin? Bruk av scenarioer i ulike bransjer i Norge 2017.Praktisk økonomi & finans
Mental models and cognitive discomfort: Why do users reject even a small change in a financial accounting report 2017.Pacific Accounting Review
Participatory budgeting as a form of dialogic accounting in Russia: actors’ institutional work and reflexivity trap 2018.Accounting, Auditing &
Accountability Journal
Scenarioer som "reflektivitetsfeller"? En refleksjon over erfaringer med scenarioarbeid i nordområdene 2019.Praktisk økonomi & finans
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Tensions in managerial attention in a company
in crisis: How tightening budget control resulted in discomfort zones for line managers 2017.Journal of Accounting and Organizational Change
The tension between intention and attention: Dialectic changes in the coercive and enabling orientations of organizational rules 2019.Qualitative
Research in Accounting and Management
De gode hjelperne. En studie av inkubatorbedrifters økosystem 2017.Magma ‐ Tidsskrift for økonomi og ledelse
Effectual exchange: from entrepreneurship to the disciplines and beyond 2019.Small Business Economics
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Intensity of innovation in public sector
organizations: The role of push and pull factors 2019.Public Administration
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Origins and emergence of exploration and exploitation capabilities in new technology‐based firms 2017.Technological Forecasting and Social Change
The liability of rurality and new venture viability 2019.Journal of Rural Studies
Disrupting the housing market: simple living 2018.Routledge
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Læringsdynamikk mellom globalt og lokalt nivå – en casestudie av fortolkninger av styringssystemet 2019.Magma ‐ Tidsskrift for økonomi og ledelse
Managerial learning from social capital during internationalization 2018.International Business Review
The tension between intention and attention: Dialectic changes in the coercive and enabling orientations of organizational rules 2019.Qualitative
Research in Accounting and Management
CIRCUMPOLAR BUSINESS DEVELOPMENT – THE PARADOX OF GOVERNANCE? 2019.Palgrave Macmillan
The rhetoric and practice of business research collaboration among High North universities 2019.Barents Studies
Dynamics of innovation network journeys: phases and crossroads in seven regional innovation networks 2018.Scandinavian Journal of Hospitality and
Tourism
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Management challenges with the maintenance of experience concept innovations: Toward a new research agenda 2017.Tourism Management
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Representations of Practice – Distributed Sensemaking Using Boundary Objects 2017.Issues in Informing Science and Information Technology (IISIT)
Storytelling and meal experience concepts 2017.European Planning Studies
Toward a framework of experience quality assessment in cultural tourism 2019.World Scientific
Russia's Food Self‐sufficiency and Food Security: An Assessment 2018.Post‐Communist Economies
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Navigating through institutional complexity: adoption of a process view in functional organizations 2019.Business Process Management Journal
Are we missing the platforms for the crowd? Comparing investment drivers across multiple crowdfunding platforms 2018.Journal of Business
Venturing Insights
How much does business model matter for firm performance? A variance decomposition analysis. 2018.Academy of Management Discoveries
Risky business: Linking Toxoplasma gondii infection and entrepreneurship behaviours across individuals and countries 2018.Proceedings of the Royal
Society of London. Biological Sciences
COLLABORATIVE DISCOURSE AS A MEDIATING TOOL FOR KNOWLEDGE BUILDING: UTILIZING SOCIAL MEDIA AS A LEARNING ENVIRONMENT
2018.Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórski
FROM NETWORKED LEARNING TO SMART LEARNING ENVIRONMENTS: A POSSIBLE PATH TOWARD A LEARNING ECOLOGY 2017.EDULEARN
proceedings
KNOWLEDGE PROCESSES IN NETWORKED LEARNING: DEFINING SEMIOTIC COMPONENTS IN SOCIAL MEDIA ENVIRONMENTS
2017.ICERI proceedings
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LEARNING AUGMENTED BY MOBILE TECHNOLOGY: THE CASE OF MILAGE LEARN+ MOBILE APP 2018.Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórski
UBIQUITOUS TECHNOLOGY IN EDUCATION CONTEXT: AN EVALUATION OF A MOBILE LEARNING APPLICATION

Grande
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2017.ICERI proceedings
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Social entrepreneurship and embedded ties ‐ A comparative case study of social entrepreneurship in Norway 2018.International Journal of
Entrepreneurship and Small Business (IJESB)
The Role of Marketing in Local Food Network 2017.International Journal on Food System Dynamics
Information Sources Used by European Tourists: A Cross‐National Study 2017.Journal of Travel Research
Accounting, performance management systems and accountability changes in knowledge‐intensive public organizations: A literature review and
research agenda 2019.Accounting, Auditing & Accountability Journal
Corruption in migration management: a network perspective 2018.International Review of Administrative Sciences
Drivers for the voluntary adoption of consolidated financial statements in local governments 2019.Public Money & Management
External Pressures and Internal Dynamics in the Institutionalization of Performance‐Based Budgeting: An Endless Process? 2018.Public Performance
and Management Review
Glocalization of accounting standards: Observations on neo‐institutionalism of IPSAS 2019.Public Money & Management
Governmentality and performance for the smart city 2019.Accounting, Auditing & Accountability Journal
Logics and Practices of Board Appointments in Hybrid Organizations: The Case of Swedish State‐Owned Enterprises 2019.Palgrave Macmillan
Participatory budgeting as a form of dialogic accounting in Russia: actors’ institutional work and reflexivity trap 2018.Accounting, Auditing &
Accountability Journal
Setting consolidated reporting standards for local government 2018.Public Money & Management
Sustainability disclosures of hybrid organizations: Swedish state‐owned enterprises 2019.Meditari Accountancy Research
The enabling role of institutional entrepreneurs in the adoption of IPSAS within a transitional economy: The case of Estonia 2018.Public
Administration and Development
The impact of institutional pressures and logics on the use of performance measurement practices in hybrid universities 2019.Public Performance
and Management Review
Towards a hybrid logic of participatory budgeting 2018.International Journal of Public Sector Management
Translating sustainable and smart city strategies into performance measurement systems 2018.Public Money & Management
Unintended consequences in implementing public sector accounting reforms in emerging economies: evidence from Egypt, Nepal and Sri Lanka
2019.International Review of Administrative Sciences
What Is Known and What Should Be Known About Factors Affecting Financial Sustainability in the Public Sector: A Literature Review
2018.IGI Global
Current status and future operational models for transit shipping along the Northern Sea Route 2018.Marine Policy
“Does your walk match your talk?” Analyzing IPSASs diffusion in developing and developed countries 2019.International Journal of Public Sector
Management
Diametrical effects in governmental accountability ‐ the auditor general's struggle to sustain balance in performance auditing reports and media
disclosure 2018.Pacific Accounting Review
Fungerer kommunal regnskapsrapportering og revisjon i samsvar med forventningene? 2017.Fagbokforlaget
Introduction to Various Assumptions Embedded in the Research Process in Organization Studies 2018.Cappelen Damm Akademisk
Kartlegging av erfaringer og synspunkter på økonomisk bærekraft i norske kommuner 2019.Fagbokforlaget
Kommunal finansforvaltning etter Terra‐skandalen: Overraskende lite endringer 2017.Praktisk økonomi & finans
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The use of performance information in local government mergers 2019.Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management
Determinants affecting ferry users’ waiting time at ferry terminals 2019.Transportation
Discrimination at the Ports ‐ Welfare Effects of Giving Commuters Priority 2017.Transportation Research Record
Implications for traffic safety from car drivers’ secondary task engagement – An economist's view 2019.Economics of Transportation
Importance of aviation in higher education 2018.Journal of Air Transport Management
Research Incentives and Research Output 2018.Higher Education
The academic literature on electric vehicles in the social sciences 2019.EUT Edizioni Università di Trieste
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Kommunelovens krav til økonomisk bærekraft ‐ hvordan ivaretar kommuneregnskapet en måling av økonomisk bærekraft? 2019.Fagbokforlaget
Medspill og motspill mellom profesjonene tilknyttet hverdagsrehabilitering 2019.Tidsskrift for omsorgsforskning
Prissetting av regnskapstjenester ‐ dagens praksis møter den digitale transformasjonen 2019.Fagbokforlaget
Regnskapsførers faglige vurdering og hvem som nyter godt av den 2019.Fagbokforlaget
Risk taking in local governments’ financial investment making 2019.Journal of Accounting and Finance
What the Research Community Labels a Good
Research Paper – and the Way to Get Published 2018.Cappelen Damm Akademisk
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The relation between the quality of research, researchers` experience, and their academic environment 2017.Scientometrics
User satisfaction with specialised transport for disabled in Norway 2017.Journal of Transport Geography
A life Worth living: reindeer in Nordic tourism experiences 2018.Routledge
Bringing an entrepreneurial focus to sustainability education: A teaching framework based on content analysis 2019.Journal of Cleaner Production
Challenges of Creating and Capturing Value in Open Eco‐innovation: Evidence from the Maritime Industry in Denmark 2019.Journal of Cleaner
Production
Do eco‐rating schemes improve the environmental performance of ships? 2017.Marine Policy
Drivers for environmental technologies selection in the shipping industry: A case study of the North European Sulphur Emission Control Area
2017.International Journal of Environmental Technology and Management
Eco‐innovation drivers in value‐creating networks: A case study of ship retrofitting services 2017.Sustainability
Frugalidad e innovación popular: nuevos caminos para la sustentabilidad y la inclusión social en Ecuador 2017.Revista Iberoamericana de Ciencia,
Tecnología y Sociedad ‐CTS
What does the brand tell us? – Sustainability and responsibility in a circular perspective 2019.Journal of Cleaner Production
Expectations and achievements in new firms 2017.Journal of Small Business and Enterprise Development
Hybrid Entrepreneurs: Characteristics and achievements 2018.Entreprendre & Innover
New firm development: Identifying dormant, drowsy and active firms 2018.International Journal of Entrepreneurial Venturing
A conceptual framework for ecological economics based on systemic principles of life 2017.International Journal of Social Economics
Anarchism and ecological economics ‐ A transformative approach to a sustainable future 2018.Routledge
Beyond the Green Shift ‐ Ecological Economics 2019.Springer Geography
Biosfæren som menneskehedens livsgrundlag ‐ fra grøn til økologisk økonomi 2019.DJØF Forlag
Circular Economy – Reducing Symptoms or Radical Change? 2019.Philosophy of Management
Ecological Economics and Business Legitimacy 2019.Springer Nature
Fridensreich Hundertwasser ‐ The five skins of the ecological man 2018.Springer
Quality of life 2017.Contributions to Conflict Management, Peace Economics and Development
Transformative ecological economics ‐ Process philosophy, ideology and utopia 2017.Routledge
Why integral ecology is needed for reforming business 2017.Contributions to Conflict Management, Peace Economics and Development
Økonomi i et helhetlig, organisk og solidarisk perspektiv 2019.Michael
Collaborative dynamics in environmental R&D alliances 2018.Journal of Cleaner Production
Managing tension in coopetition through mutual dependence and asymmetries: A longitudinal study of a Norwegian R&D alliance 2019.Industrial
Marketing Management
Airport Charges ‐ Interactions between airlines and airports 2017.Advances in Airline Economics
Designing capacity and service level at ferry crossings 2017.Transportation Research Procedia
Determinants affecting ferry users’ waiting time at ferry terminals 2019.Transportation
Determining optimal frequency at Ferry crossings 2018.Transport Policy
Implications for traffic safety from car drivers’ secondary task engagement – An economist's view 2019.Economics of Transportation
Research Incentives and Research Output 2018.Higher Education
The relation between the quality of research, researchers` experience, and their academic environment 2017.Scientometrics
Valuing the risk and social costs of road traffic accidents ‐ Seasonal variation and the significance of delay costs 2017.Transport Policy
How police leaders learn to lead 2018.Policing: A journal og Policy and Practice
An analysis of Bitcoin’s price dynamics 2018.Journal of Risk and Financial Management
Do Listed Real‐Estate Companies Trade at a Discount to
Their Net Asset Value?
2019.Archives of Business Research
Corporate entrepreneurship 2018.Edward Elgar Publishing
Entrepreneurship among parents 2018.Journal of Innovation and Entrepreneurship
Expectations and achievements in new firms 2017.Journal of Small Business and Enterprise Development
Growth intention and growth in small accounting firms 2019.Administrative Sciences
Hybrid Entrepreneurs: Characteristics and achievements 2018.Entreprendre & Innover
Incorporated entrepreneurship in Norway: Propensity and endurance 2019.Journal of Business Venturing Insights
New firm development: Identifying dormant, drowsy and active firms 2018.International Journal of Entrepreneurial Venturing
Timepris som kvalitetssignal for regnskapskontor 2019.Fagbokforlaget
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Exporting by Experiential Knowledge: A Study of Emerging Macro Micro Firms 2018.International Marketing Review
Information Sources Used by European Tourists: A Cross‐National Study 2017.Journal of Travel Research
Læreres forståelser av årsaker til en høy forekomst av spesialundervisning 2017.Tidsskrift for velferdsforskning
Total Inertia Decomposition in Tables With a Factorial Structure 2018.Statistica Applicata
Accelerating strategic fit or venture emergence: Different paths adopted by corporate accelerators 2018.Journal of Business Venturing
Er hovedindeksen en optimal portefølje med hensyn til avkastning og risiko? 2018.Praktisk økonomi & finans
Bedrifters innovasjonstilnærming i perifere regioner 2018.Søkelys på arbeidslivet
Collaborative dynamics in environmental R&D alliances 2018.Journal of Cleaner Production
The role of proximity dimensions and mutual commitment in shaping the performance of university‐industry research centres 2019.Innovation:
Organization and Management
The Role of Proximity Dimensions in Facilitating University‐Industry Collaboration in Peripheral Regions: Insights from a Comparative Case Study in
Northern Norway 2018.Arctic Review on Law and Politics
A Simple but Powerful Measure of Market Efficiency 2019.Finance Research Letters
Econometric estimates of Earth's transient climate sensitivity 2019.Journal of Econometrics
Efficiency in the Markets of Crypto‐Currencies 2019.Finance Research Letters
Lethargic response to aerosol emissions in current climate models 2018.Geophysical Research Letters
Market liquidity and stock returns in the Norwegian stock market 2017.Finance Research Letters
Sustainable investments in the Norwegian stock market 2019.Journal of Sustainable Finance & Investment
Competing orders of worth in extraordinary consumption community 2018.Consumption Markets & Culture
Det magiske nord? Turisters utfordringer i jakten på minnerike opplevelser 2019.Praktisk økonomi & finans
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Development of regional business cooperation: the experience of Northern Norway and how it can be applied to Russia 2019.Арктика и Север
Framing the High North: The role of socio‐economic information 2019.Barents Studies
Verdiskapning i nordområdene – hvordan kan den måles? 2019.Praktisk økonomi & finans
Innovations in intellectual property rights management: Their potential benefits and limitations 2019.European Journal of Management and Business
Economics
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Entrepreneurial Marketing in Tourism and Hospitality: How Marketing Practices Do Not Follow Linear or Cyclic Processes 2018.Routledge
How Local Traditions and Way of Living Influence Tourism. Basecamp Explorer in Maasai Mara,Kenya and Svalbard, Norway 2017.Routledge
Investigating sustainable tourism heterogeneity: competing orders of worth among stakeholders of a Nordic destination 2019.Journal of Sustainable
Tourism
Nordic Branding: An Odyssey into the Nordic Myth Market 2019.Palgrave Macmillan
Reinvention through Nordicness: values, traditions, and terroir 2019.Edward Elgar Publishing
Value in tourist experiences: How nature‐based experiential styles influence value in climbing 2019.Tourist Studies
Why Can't they behave? Theorizing consumer misbehaviour as Regime misfit between neoliberal and nordic welfare models 2019.Palgrave
Macmillan
Optimizing Road Gradients Regarding Earthwork Cost,
Fuel Cost, and Tank‐to‐Wheel Emissions 2019.Journal of Transportation Engineering Part A: Systems
Reducing fuel consumption and emissions through optimization of the vertical alignment of a road: A case study of a heavy‐duty truck on the
Norwegian Highway Route E39 2019.European Transport / Trasporti Europei
Accreditation in a differentiated duopoly 2019.Managerial and Decision Economics (MDE)
Airport Charges ‐ Interactions between airlines and airports 2017.Advances in Airline Economics
Allocation of home care services by municipalities in Norway: a document analysis 2017.BMC Health Services Research
Discrimination at the Ports ‐ Welfare Effects of Giving Commuters Priority 2017.Transportation Research Record
Modelling the Costs of Unexpected Traffic Flow Disruptions 2019.Journal of Transport Economics and Policy
Pricing of Airport Operations 2017.Advances in Airline Economics
The academic literature on electric vehicles in the social sciences 2019.EUT Edizioni Università di Trieste
CIRCUMPOLAR BUSINESS DEVELOPMENT – THE PARADOX OF GOVERNANCE? 2019.Palgrave Macmillan
Development of Accounting and financial reporting practices in the Islamic Republic of Pakistan 2018.Routledge
Introduction to Various Assumptions Embedded in the Research Process in Organization Studies 2018.Cappelen Damm Akademisk
CIRCUMPOLAR BUSINESS DEVELOPMENT – THE PARADOX OF GOVERNANCE? 2019.Palgrave Macmillan
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How Underlying Dimensions of Political Risk Affect Excess Return in Emerging and Developed Markets 2019.Journal of Emerging Market Finance
Competing orders of worth in extraordinary consumption community 2018.Consumption Markets & Culture
Managing extraordinary event experiences: Understanding consumer immersion 2019.Edward Elgar Publishing
Storytelling and meal experience concepts 2017.European Planning Studies
Toward a framework of experience quality assessment in cultural tourism 2019.World Scientific
Sustainable investments in the Norwegian stock market 2019.Journal of Sustainable Finance & Investment
Assessing Corporate Sustainability with the Enterprise Sustainability Evaluation Tool (E‐SET) 2018.Sustainability
Accreditation in a differentiated duopoly 2019.Managerial and Decision Economics (MDE)
Accumulated marine pollution and fishery dynamics 2019.Ecological Complexity : An International Journal on Biocomplexity in the Environment and
Theoretical Ecology
Airport Charges ‐ Interactions between airlines and airports 2017.Advances in Airline Economics
Efficiency and traffic safety with pay for performance in road transportation 2019.Transportation Research Part B: Methodological
Opportunities and limitations in use of simulators in driver training in Norway. A qualitative study. 2019.Research Publishing Services
Simulator training in driver education ‐ potential gains and challenges. 2018.CRC Press
Simulator versus traditional training: A comparative study of night driving training 2019.Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society
Annual Meeting.
Stable and unstable equilibrium states in a fishery‐aquaculture model 2018.Natural Resource Modeling
The design and implementation of driving time regulation 2018.European Journal of Transport and Infrastructure Research
Beyond formal university technology transfer: innovative pathways for knowledge exchange 2018.Journal of Technology Transfer
Collaborative Practices and Multidisciplinary Research: The Dialogue Between Entrepreneurship 2018.Springer
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Rethinking the commercialization of public science: From entrepreneurial outcomes to societal impacts 2018.Academy of Management Perspectives
Science‐based entrepreneurial firms as real options: Assessing the outcomes of the Norwegian firm population from 1995 to 2012 2017.World
Scientific
The development, growth, and performance of university spin‐offs: a critical review 2019.Journal of Technology Transfer
The interplay of cognitive and relational social capital dimensions in university‐industry collaboration: Overcoming the experience barrier
2018.Research Policy
The regional impacts of university spin‐offs : in what ways do spin‐offs contribute to the region? 2019.Edward Elgar Publishing
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Theories from the Lab: How Research on Science Commercialization can Contribute to Management Studies 2018.Journal of Management Studies
Competitiveness and Knowledge. An International Comparison
of Traditional Firms 2018.Routledge
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Factors related to the intention to buy an e‐bike: A survey study from Norway 2018.Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour
Predictors of intention to buy a battery electric vehicle among conventional car drivers 2018.Transportation Research Part F: Traffic Psychology and
Behaviour

1

Predictors of self‐reported crashes among Iranian drivers: Exploratory analysis of an Extended Driver Behavior Questionnaire 2018.Promet

1

Social Cognitive Processes Underlying Road User Behaviours: A Psychological Approach to Road Traffic Safety 2018.Tallinn University Press
Socio‐demographic characteristics, psychological factors and knowledge related to electric car use: A comparison between electric and conventional
car drivers 2018.Transport Policy

1

1

1

1
1

Frode

Gisle

Entrepreneurial Marketing in Tourism and Hospitality: How Marketing Practices Do Not Follow Linear or Cyclic Processes 2018.Routledge
The High North in a time of transition: Gutsy narratives and wild observations 2018.Routledge
Designing capacity and service level at ferry crossings 2017.Transportation Research Procedia
Determining optimal frequency at Ferry crossings 2018.Transport Policy
Importance of aviation in higher education 2018.Journal of Air Transport Management
Pricing of Airport Operations 2017.Advances in Airline Economics
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The role of psychological and socio‐demographical factors for electric bike use in Norway 2018.International Journal of Sustainable Transportation
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User satisfaction with specialised transport for disabled in Norway 2017.Journal of Transport Geography
Bedrifters innovasjonstilnærming i perifere regioner 2018.Søkelys på arbeidslivet
Collaborative dynamics in environmental R&D alliances 2018.Journal of Cleaner Production
The interplay of cognitive and relational social capital dimensions in university‐industry collaboration: Overcoming the experience barrier
2018.Research Policy
The role of proximity dimensions and mutual commitment in shaping the performance of university‐industry research centres 2019.Innovation:
Organization and Management
Kritiske betingelser ved samstyring mellom sosial entreprenør og kommune 2019.Embla Akademisk
Skalering av sosiale effekter for samfunnsentreprenører 2019.Embla Akademisk
Evidence of Strong Contribution from Mixed‐Phase Clouds to Arctic Climate Change 2019.Geophysical Research Letters
Lethargic response to aerosol emissions in current climate models 2018.Geophysical Research Letters
Beyond the Green Shift ‐ Ecological Economics 2019.Springer Geography
Biosfæren som menneskehedens livsgrundlag ‐ fra grøn til økologisk økonomi 2019.DJØF Forlag
Circular Economy – Reducing Symptoms or Radical Change? 2019.Philosophy of Management
Ecological Economics and Business Legitimacy 2019.Springer Nature
Fridensreich Hundertwasser ‐ The five skins of the ecological man 2018.Springer
Digital economy, business models and cloud computing 2018.IGI Global
Introduction to Digital Transformation and its impact on society 2019.Informing Science Press

Nivå 1

2017
Nivå 2
1

Nivå 1

Elisabeth

Sætren

Gunhild Birgitte

Åmo

2019
Nivå 2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Kristian

Suzen

Sørnes
Wigger

Nivå 1

1

The adoption and development of Airbnb services in Norway: a regional perspective 2019.International Journal of Innovation in the Digital Economy
The effects of Airbnb on hotels in Norway 2018.Society and Economy
Støre

2018
Nivå 2

Jan‐Oddvar
Karin Andrea

Bjørn Willy

Real‐option valuation in multiple dimensions using poisson optional stopping times 2019.Journal of Financial and Quantitative Analysis
Switching from Oil to Gas Production in a Depleting Field 2018.European Journal of Operational Research
Supplemental Instruction (SI) – veiledning i regi av
studentene selv 2019.Cappelen Damm Akademisk
The future of driver training and driver instructor education in Norway with increasing ADAS technology in cars. 2018.CRC Press
A qualitative study of the rider training system for younger riders in powered twowheelers (PTW) class AM146 and A1, and its effect on risk.
2019.Research Publishing Services
Opportunities and limitations in use of simulators in driver training in Norway. A qualitative study. 2019.Research Publishing Services
Organizational change management theories and safety. A critical review. 2017.Safety Science Monitor
Simulator training in driver education ‐ potential gains and challenges. 2018.CRC Press
Simulator versus traditional training: A comparative study of night driving training 2019.Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society
Annual Meeting.
Teoretisk trafikal kunnskap‐motivasjon hos yngre trafikanter i klassen AM 146 2019.Cappelen Damm Akademisk
The future of driver training and driver instructor education in Norway with increasing ADAS technology in cars. 2018.CRC Press
Theoretical learning outcome of night driving. A comparison study of traditional real life training and simulator training 2017.CRC Press
The High North in a time of transition: Gutsy narratives and wild observations 2018.Routledge
Arrangements to Access Natural Resources: The roles of localness and interdependence 2018.Edward Elgar Publishing
Challenges of Creating and Capturing Value in Open Eco‐innovation: Evidence from the Maritime Industry in Denmark 2019.Journal of Cleaner
Production
Collaboration, Intentions, and Local Value Creation from Cruise Arrivals 2018.Tourism in Marine Environments
Eco‐innovation drivers in value‐creating networks: A case study of ship retrofitting services 2017.Sustainability

1

The Use of Information and Communication Technology (ICT) in Managing High Arctic Tourism Sites: A Collective Action Perspective 2017.Resources

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

We’re All in the Same Boat: A Collective Model of Preserving and Accessing Nature‐Based Opportunities 2019.Entrepreneurship: Theory and Practice
Corporate entrepreneurship 2018.Edward Elgar Publishing
Developing engineering students' willingness and ability to perform creative tasks 2019.Education + Training
Growth intention and growth in small accounting firms 2019.Administrative Sciences
How Local Traditions and Way of Living Influence Tourism. Basecamp Explorer in Maasai Mara,Kenya and Svalbard, Norway 2017.Routledge
Incorporated entrepreneurship in Norway: Propensity and endurance 2019.Journal of Business Venturing Insights

1
1
1
1
1
1
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Vedlegg 18
Publikasjonsliste
ETTERNAVN

FORNAVN

Referanse
Prissetting av regnskapstjenester ‐ dagens praksis møter den digitale transformasjonen 2019.Fagbokforlaget
Regnskapsførers faglige vurdering og hvem som nyter godt av den 2019.Fagbokforlaget
Timepris som kvalitetssignal for regnskapskontor 2019.Fagbokforlaget

Nivå 1

2017
Nivå 2

Nivå 1

2018
Nivå 2

Nivå 1

2019
Nivå 2
1
1
1
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Antall publikasjoner pr ansatt
2015

2019
Nivå 2

Nivå 2

Nivå 2

Monografi

Antologikapittel

Artikkel

Artikkel

1

1
3
2
2
1

1

1
1

1

2
1

1
1

2
1

Antologikapittel

1

Nivå 1

1
1

2

Nivå 1

1
1
1

Artikkel
1

1

3
1
2

1

1
4

Monografi

1

Nivå 1

2
1
3
6
2

Nivå 2

Antologikapittel

Artikkel

Nivå 2

Antologikapittel

Monografi

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 1

Artikkel

Monografi

1

Nivå 1

1

2
1
1
3
2

Nivå 2

1

Monografi

4

Antologikapittel

1
1

Nivå 2

Artikkel

1

2018

Nivå 2

Nivå 1

Artikkel

Antologikapittel

2

Nivå 1

Antologikapittel

2
2
3

Nivå 2

Nivå 2

Artikkel

Monografi

1

Nivå 2

Artikkel

Antologikapittel

2

2017

Nivå 1

Nivå 1

1
1
2
1

Nivå 2

Artikkel

Antologikapittel

3
1
1

Nivå 2

Antologikapittel

FORNAVN
Wenche Kristin
Evgenii
Gry Agnete
Natalia
Odd Jarl
Anatoli
Tommy Høyvarde
June Borge
Elena
Dorthe Helen Næss
Christel
Terje
Markus Andreas
Beata Joanna
Jorunn
Michael
Giuseppe
Bjørn
Levi
Toomas
Thor‐Erik Sandberg
Hin Hoarau
Roberto Rivas
Are Severin
Espen John
Ove Daniel
Siri

Nivå 1

Nivå 1

ETTERNAVN
Aarseth
Aleksandrov
Alsos
Andreassen
Borch
Bourmistrov
Clausen
Doornich
Dybtsyna
Eide
Elvestad
Fallmyr
Fitza
Godejord
Grande
Greenacre
Grossi
Gunnarsson
Gårseth‐Nesbakk
Haldma
Hanssen
Heemstra
Hermann
Ingulfsvann
Isaksen
Jakobsen
Jakobsen

2016
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3

3
1

1

1

2
2
1
1

4
1

3

1
1

2

1

1
1

1

1

1

2

3

6
1
1

1

6
4

1

1

1

1
4

1
1

1
1

1

3
1
2
2
1

1
2

1

1

1
3
1

2
1

1

1

2
1

3
1
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Antall publikasjoner pr ansatt
2015

2018

Nivå 2
Artikkel

1

1
3
3
2
2

Monografi

Artikkel
1

Antologikapittel

Antologikapittel

1

2
1
2

Nivå 2

Nivå 1

1

Nivå 2

Nivå 1

Artikkel

Monografi

1

Nivå 1

Nivå 2

Artikkel

Antologikapittel

Antologikapittel

Nivå 2

Nivå 1
1
1
3
2

1
1
1

Monografi

Nivå 1

Artikkel

Monografi

4

2019

Nivå 2

Nivå 1

Monografi

Antologikapittel

Nivå 2

Nivå 2

Artikkel

Nivå 2

Nivå 1

Artikkel

Antologikapittel

1
2
2
1

Nivå 1

Antologikapittel

1

Nivå 2

Artikkel

2

Nivå 2

Nivå 1

Artikkel

Antologikapittel

1

Monografi

Nivå 1

3

2017

Nivå 2

Nivå 2

Artikkel

Antologikapittel

Antologikapittel

Nivå 2

Nivå 1

FORNAVN
Finn
Frode
Lars
Tor Agnar
Raj
Svein Oskar
Thomas Andre
Thomas
Frank
Giuseppe
Terje Andreas
Frode
Andrey
Dolores
Lars Hovdan
Lena
Nadezda
Oleg
Frode
Øystein
Bjørn
Pål Andreas
Inger Johanne
Einar Agur
Jan Ole
Ozlem
Frode

Nivå 1

ETTERNAVN
Jørgensen
Kjærland
Kolvereid
Korneliussen
Krishnan Shankar
Lauvsnes
Lauvås
Leirvik
Lindberg
Marinelli
Mathisen
Mellemvik
Mineev
Modic
Molden
Mossberg
Nazarova
Nenadic
Nilssen
Nystad
Olsen
Pedersen
Pettersen
Rasmussen
Similä
Simsekoglu Nordfjaern
Soelberg

2016
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1
1

1
1
1

4

3

1

3

1

2

2
1

1

1

3

2

1

1

1
1

1

1

1

3
1
1

1

4
1

1

1

1

1

1
3

1
1

1
1

1
1
1

1
1

1

2

1

2

1

4

1
3

1

2

1

2

1

2

1

1
1
1

1

5

1
2

1
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Antall publikasjoner pr ansatt
2015

2017

2018

Nivå 2

Nivå 2

Monografi

Antologikapittel

Artikkel

2

Nivå 2

Artikkel

Antologikapittel

Nivå 1

Nivå 1

Artikkel

Monografi

2
1

1

Nivå 1

Nivå 2

Artikkel

Antologikapittel

Antologikapittel

Nivå 2

Nivå 1

Monografi

Nivå 1

Artikkel

Monografi

3

2019

Nivå 2

Nivå 1

Monografi

Antologikapittel

Nivå 2

Nivå 2

Artikkel

Nivå 2

Antologikapittel

Artikkel

Nivå 2

Nivå 1

Nivå 2

Artikkel

Monografi

Antologikapittel

Nivå 2

1
1

1

Nivå 1

Nivå 1

Artikkel

Antologikapittel

1

Nivå 1

Nivå 2

Antologikapittel

Artikkel

Nivå 2

Antologikapittel

FORNAVN
Gisle
Marianne Terese
Morten
Trude
Vivi Marie Lademoe
Abbas
Kristian
Elisabeth
Gunhild Birgitte
Jan‐Oddvar
Paul
Karin Andrea
Bjørn Willy

Nivå 1

Nivå 1

ETTERNAVN
Solvoll
Steinmo
Stene
Storelvmo
Storsletten
Strømmen‐Bakhtiar
Støre
Suzen
Sætren
Sørnes
Westhead
Wigger
Åmo
Total

2016
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1
2

1
1

1
1

1
2

1

1

2
1

1
1
1

1

1
2

1

1
1
3

1

1

1
2
2

1
23 31 33

5

5 43

1

3

7 10 49

1
2

1
2

5

3 16 56

1
1
4 25 11

3 2
5 27 75

1

2
1
8 16
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Fagmiljøtabell

Vedlegg 20

Har du vært aktiv i eksternfinansierte forskningsprosjekter siste fem år? Gi
gjerne eksempel og noe informasjon om et sentralt prosjekt:

Fornavn og etternavn
Aleksandrov, Evgenii

Innenfor hvilke deler av
Er du aktiv i nasjonale nettverk/samarbeid innen
doktorgradsprogrammet er forskning? Gi
Akademisk tittel
du aktiv?
gjerne eksempler på nettverk, både formelle og uformelle
Postdoctoral Fellow Veiledning av doktorander,
doktorgradskurs, forskning

Er du aktiv i internasjonale nettverk/samarbeid innen
forskning? Gi

a) Tittel på prosjektet, og relevant delprosjekt
b) Hvem som har vært prosjektansvarlig

gjerne eksempler på nettverk, både formelle og uformelle

c) Viktige eksterne finansieringskilder

Member of New Thematic Network on “Smart Societies
in the High North” (UArc c) 20 par cipants
Member of EGOS: European Group of Organizational
Studies 300 par cipants
Member of ISOCARP: The International Society of City
and Regional Planners 400 par cipants
Member of European Accounting Association 2000

a) EduSmart: Education and Knowledge Development for Smart City
Governance and Performance Management in the High North
b) Evgenii Aleksandrov(Nord University)
c) Research Council of Norway

participants

b) Evgenii Aleksandrov (Nord University)

Faglige
årsverk:
Oppgi din
årsverksin
nsats
innen
undervisni
ng og
10 %

Faglige
årsverk:
Oppgi din
årsverksin
nsats
innen
forsknings
aktivitet
50 %

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du er
hovedveil
eder for
nå
0

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du har
vært
hovedveil
eder for
0

50 %

2

4 (+ de to
pågående
)

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du er
biveileder
for nå
1

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du har
vært
biveileder
for
0

0

3

a) SMARTNORTH: Sustainable development and MAnagement by
par cipants
participatory governance practices in the High NORTH
Member of Thematic Network on Energy in a New Time, b) Evgenii Aleksandrov(Nord University)
University of the Arc c 30 par cipants
c) Research Council of Norway
Member of the Comparative International Government a) Contemporary strands of institutional theory and its application to
Accounting Research (CIGAR) network of scholars 200
management accounting
c) NFF Doctoral Initiative
a) Nordic Practices – Russian Realities: cooperation on building joint
competence in public governance, Working package leader (“Participatory
practices and democratic governance”)
b) Igor Khodacheck (Nord University)
c) the Nordic Council of Ministers
a) the BUDRUS project "Local government budgeting reforms in Russia:
implications and tensions", part of the Project as a PhD student b) Frode
Mellemvik (Nord University) c) Research Council of Norway

Alsos, Gry Agnete

Professor

Veiledning av doktorander, Representant for Nord i NORSI ‐ Nordic research school
Medlem i Executive Committe for Entrepreneurship
doktorgradskurs,
in innovation and entrepreneurship. 26+ nordiske
division i Academy of Management ‐ 3700 medlemmer i
komitearbeid, forskning
institusjoner medlem (var et norsk nettverk ‐ blir nordisk
divisjonen
fra omtrent nå)
Country vice president for ECSB ‐ European council of
small business and entrepreneurship (norsk

a) GENRE ‐ Overcoming the gender bias in technology entrepreneurship
ecosystems
b) Professor Maura McAdam, Dublin City University, Irland
c) EU H2020 og Forskningsrådet

a) Innovasjon i krisetider (delprosjekt under Rammeavtale for
Engage ‐ Centre for Engaged Education through
kontaktpunkt), ca 400 medlemmer, ansvarlig for RENT kunnskapsinnhenting fra Innovasjon Norge)
entrepreneurship ‐ SFU med betydelig forskningsinnsats konferansen 2‐300 deltakere årlig, og 3E konferansen b) Roger Sørheim, NTNU (Markus Steen, Sintef for rammeavtalen)
NTNU og Nord
100‐150 deltakere årlig
c) Innovasjon Norge
a) Women entrepreneurs
Norsk forum for entreprenørskap i høyere utdanning ‐
Babson Collaborative ‐ samarbeid mellom institusjoner b) Helle Neergaard, Aarhus universitet
nettverk for undervisere i entreprenørskap i Norge ‐ 81
ledet av Babson College i USA
c) NOS‐HS, Nordisk råd
medlemmer
a) Entrepreneurial embeddedness (Betydelsen av kontext och inbäddning för
Genre ‐ forskningsprosjekt H2020 ‐ partnere fra Irland, entreprenörskap)
Betydelige uformelle nettverk, forskningssamarbeid
Sverige, Israel og Norge
b) Caroline Wigren‐Kristofferson, Lund universitet
nasjonalt, herunder felles prosjekter, felles søknader til
c) NOS‐HS, Nordisk råd
forskningsrådet, o.l.
Women entrepreneurs ‐ netterksprosjekt/samarbeid
(for eksempel pågående forskningsprosjekt 'Innovasjon i
finansiert av NOS‐HS om forskning på kjønn i
a) NEED ‐ Novel Entrepreneurship Education in Developing Economies

krisetider' i samarbeid med med NTNU og UIS.)

entreprenørskap, partnere fra Danmark (Århus), Sverige b) Øystein Widding, NTNU
(Stockholm), og Finland (Turku)
c) Forskningsrådet

20 %
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Fagmiljøtabell

Vedlegg 20

Har du vært aktiv i eksternfinansierte forskningsprosjekter siste fem år? Gi
gjerne eksempel og noe informasjon om et sentralt prosjekt:

Fornavn og etternavn

Akademisk tittel

Innenfor hvilke deler av
Er du aktiv i nasjonale nettverk/samarbeid innen
doktorgradsprogrammet er forskning? Gi
du aktiv?
gjerne eksempler på nettverk, både formelle og uformelle

Er du aktiv i internasjonale nettverk/samarbeid innen
forskning? Gi
gjerne eksempler på nettverk, både formelle og uformelle

Entrepreneurial embeddedness ‐
nettverksprosjekt/samarbeid finansiert av NOS‐HS om
forskning knyttet til entreprenørers involvering med
konteksten de er en del av ‐ partnere i Sverige (Lund og
Jønkøping), Danmark (SDU Kolding)
EPAS ‐ nordisk forskningssamarbeid om forskning på
alumni fra entreprenørskapsutdanning (venture creation

a) Tittel på prosjektet, og relevant delprosjekt
b) Hvem som har vært prosjektansvarlig
c) Viktige eksterne finansieringskilder

Faglige
årsverk:
Oppgi din
årsverksin
nsats
innen
undervisni
ng og

Faglige
årsverk:
Oppgi din
årsverksin
nsats
innen
forsknings
aktivitet

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du er
hovedveil
eder for
nå

5%

50 %

1

10 %

10 %

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du har
vært
hovedveil
eder for

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du er
biveileder
for nå

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du har
vært
biveileder
for

a) Engage ‐ Centre for Engaged Education through entrepreneurship
b) Øystein Widding, NTNU
c) Diku
(forskning sentral del av senterets aktiviteter)
a) GEM ‐ Global Entrepreneurship Monitor
b) Gry Alsos, HHN
c) Nærings‐ og fiskeridepartementet og Innovasjon Norge
Prosjekt 8:

a) Innodrive ‐ Drivers and barriers for innovation among municipality
organizations in Northern Norway
b) Tommy Clausen, Nord, senere overført til Ingebjørg Vestrum, Nord
Omfattende uformelle nettverk og forskningssamarbeid i
c) RFF Nord
Europa og USA, herunder bare de siste årene
programs)

sampublisering med forskere fra Sverige, Finland,
Prosjekt 9:
Danmark, Tyskland, Storbritannia, USA, Canada, Chile,
a) Stimuleringsmidler SFF – entreprenørskap
Spania, Singapore.
b) Gry Alsos, nord
c) Nordland fylkeskommune
Journal special issues på
‐Women entrepreneurs in STEM (internasjonalt
Prosjekt 10:
samarbeid, Spana, Chile, Tyskland)
a) Opplevelser i Nord ‐ delprosjekt WP1.4 Nye bedrifter
‐Effectuation (internasjonalt samarbeid, USA, Tyskland)
b) Einar Lier Madsen, Nordlandsforskning (Gry Alsos for delprosjekt)
‐Embeddedness (internasjonalt samarbeid, Sverige,
c) Forskningsrådet
Danmark)
Prosjekt 11:
a) Gender and innovation in Norway
b) Elisabet Ljunggren, nordlandsforskning
c) Forskningsrådet
Forskning, komitearbeid

Andreassen, Natalia
Argento, Daniela

Førsteamanuensis
Førsteamanuensis II Doktorgradskurs, forskning

Aspelund, Arild
Borch, Odd Jarl

Professor II
Professor

Nettverk for organisasjonsforskning i Norge (NEON),
Politihøgskolens faggruppe i organisasjon og ledelse

NFF Nordic Academy of Management, Northern
European Conference on Emergency and Disaster
Studies, Marpart consortium, Uarctic nettverk, Conris

MAREC (NFR)‐ project leader, MARPART (UD) ‐ WP leder, MARPART2 (UD)‐
WP leader, ARCSAR (EU horison2020) ‐deltaker, GEOSEAS (NFR) ‐ deltaker,
SAREX Svalbard (UD)‐ deltaker

Forskning, komitearbeid
Veiledning av doktorander, UArctic thematic network on Arctic Safety and Security UArctic thematic network on Arctic Safety and Security‐
doktorgradskurs,
rundt 5 norske universitet og forskningsins tu
rundt 20 utenlandske universitet og forskningsins tu
komitearbeid, forskning
arpart‐maritime preparedness forskningsgruppe ‐ to
Marpart‐maritime preparedness forskningsgruppe ‐ 6‐10

5%

50 %

20 %

50 %

1
1

1

7

norske universitet
utenlandske universitet
Hybrid threats‐ forskningsgruppe ‐ 8 norske universitet, Hybrid threats‐ forskningsgruppe ‐ to utenlandske
høgskoler og forskningsinstitutt
universitet
Bourmistrov, Anatoli

Professor

Veiledning av doktorander, FIBE ‐ national meeting place for teachers and
doktorgradskurs,
komitearbeid, forskning

researchers in business administration subjects ‐ 200
deltakere

Comparative International Government Accounting

"Transformative Capabilities of the Accounting Profession: Study of

Research (CIGAR) network (www.cigar‐network.net) ‐
200

Norwegian Small and Medium Accounting Practices (TRANSACT)", Anatoli
Bourmistrov, HHN, Norges forskningsråd

2

9

1

2
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Vedlegg 20

Har du vært aktiv i eksternfinansierte forskningsprosjekter siste fem år? Gi
gjerne eksempel og noe informasjon om et sentralt prosjekt:

Fornavn og etternavn

Akademisk tittel

Innenfor hvilke deler av
Er du aktiv i nasjonale nettverk/samarbeid innen
doktorgradsprogrammet er forskning? Gi
du aktiv?
gjerne eksempler på nettverk, både formelle og uformelle
ACTION Research group (Norwegian School of
Economics, www.nhh.no/en/research‐
centres/focus/action) ‐ 19 deltakere
The Digital Business project (Norwegian School of
Economics; https://www.nhh.no/en/research‐
centres/digital‐business/people/ ‐ 11 deltakere

Er du aktiv i internasjonale nettverk/samarbeid innen
forskning? Gi

a) Tittel på prosjektet, og relevant delprosjekt
b) Hvem som har vært prosjektansvarlig

gjerne eksempler på nettverk, både formelle og uformelle

c) Viktige eksterne finansieringskilder

European Accounting Association (EAA) international
network (www.eaa‐online.org) – over 2.200
European Institute for Advanced Studies in Management
(EIASM) (www.eiasm.org) ‐ 50.000
Nordic Academy of Management (NFF)
(www.nordicacademy.hi.is) ‐200
Member of the Norwegian Scientific Academy for Polar

"Norway‐Ukraine: Professional adaptation integration into the state system
(NUPASS), Anatoli Bourmistrov, HHN/NOS, Norwegian Ministry of Foreign
Affairs
“Quality of accounting and auditing in the public sector” (QAAPS), Anatoli
Bourmistrov, HHN, Norges forskningsråd
«Is this Russia’s Kodak Moment? Russian perspectives on the energy
transition», NUPI, Indra Øverland, Norges forskningsråd

Research, www.polar‐academy.com ‐ 150

SMARTNORTH: Sustainable development and management by participatory
governance practices in the High North», Evgenii Aleksandrov, HHN/NOS,

Faglige
årsverk:
Oppgi din
årsverksin
nsats
innen
undervisni
ng og

Faglige
årsverk:
Oppgi din
årsverksin
nsats
innen
forsknings
aktivitet

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du er
hovedveil
eder for
nå

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du har
vært
hovedveil
eder for

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du er
biveileder
for nå

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du har
vært
biveileder
for

Norges forskningsråd
“Norwegian‐Ukrainian cooperation in a field of Public sector accounting,
budgeting and finance Research Education (NUPRE)”, Anatoli Bourmistrov,
Cavusgil, Tamer

Professor

Veiledning av doktorander, From 'networks' I interpret as the counterpart
I serve as a professor at Georgia State University, USA,
forskning, annet
organization. If this is correct, my response is that I have and I am also a visiting professor at Leeds University

HHN, DIKU
N/A

10 %

10 %

5

been assisting doctoral students enrolled in the Nord
Business School, UK.
University Business School. Especially, students studying
international business/marketing, and those being
supervised by Professor Frode Nilssen and other
colleagues.
Corbett, Andrew
Coleman

Professor II

Babson college

10 %

10 %

0%

30 %

50 %

50 %

4

4

1

1

15 %

30 %

1

0

1

0

Forskning, doktorgradskurs
Ja, samskriving av vitenskapelige artikler (eks. på NHH)

Doornich, June Borge

Førsteamanuensis

Forskning, komitearbeid

Clausen, Tommy
Høyvarde

Professor

Veiledning av doktorander, Ja (samskriving av vitenskaplige artikler og
doktorgradskurs,
forskningsøknader)

Ja (samskriving av vitenskaplige artikler og
forskningsøknader, forskningsopphold,

komitearbeid, forskning

forskningskonferanser)

“Incubators and their entrepreneurial ventures” (Siva project). Project
leader. 2,5 Mill NOK. The Development Corporation of Norway

0

0

0

0

University‐industry collaboration in Northern Norway: drivers and barriers.
7,5 MILL. NOK. WP leader. Norwegian Research Council.
Drivers and barriers for innovation among municipality organizations. Project
leader. 4,5 MILL. NOK. Norwegian Research Council
Dybtsyna, Elena

Førsteamanuensis

Veiledning av doktorander, Nettverk for organisasjonsforskning i Norge
doktorgradskurs,
komitearbeid, forskning

European Accoun ng Associa on
Comparative International Government Accounting
Research (CIGAR) network of scholars
European Group on Organiza onal Studies
University of the Arctic Thematic Network “Smart
Socie es in the High North”
International Society of City and Regional Planners

a) “EduSmart: Education and knowledge development for smart city
governance and performance management in the High North”, project
contributor,
b) NOS & HHN
c) Research Council of Norway (RCN)
a) “TRANSACT: Transformative capabilities of the accounting profession:
study of Norwegian small and medium accounting practices”, project
contributor
b) HHN
c) Research Council of Norway (RCN)
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Vedlegg 20

Har du vært aktiv i eksternfinansierte forskningsprosjekter siste fem år? Gi
gjerne eksempel og noe informasjon om et sentralt prosjekt:

Fornavn og etternavn

Akademisk tittel

Innenfor hvilke deler av
Er du aktiv i nasjonale nettverk/samarbeid innen
doktorgradsprogrammet er forskning? Gi
du aktiv?
gjerne eksempler på nettverk, både formelle og uformelle

Er du aktiv i internasjonale nettverk/samarbeid innen
forskning? Gi
gjerne eksempler på nettverk, både formelle og uformelle

a) Tittel på prosjektet, og relevant delprosjekt
b) Hvem som har vært prosjektansvarlig
c) Viktige eksterne finansieringskilder

Faglige
årsverk:
Oppgi din
årsverksin
nsats
innen
undervisni
ng og

Faglige
årsverk:
Oppgi din
årsverksin
nsats
innen
forsknings
aktivitet

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du er
hovedveil
eder for
nå

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du har
vært
hovedveil
eder for

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du er
biveileder
for nå

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du har
vært
biveileder
for

2 (en
tredje
uformelt,

3

0

1

a) “Is this Russia’s Kodak Moment? Russian perspectives on the energy
transition”, project partner
b) NUPI
c) Research Council of Norway (RCN)
a) “SMARTNORTH: Sustainable development and management by
participatory governance practices in the High North”, project contributor,
b) NOS & HHN
c) Research Council of Norway (RCN)
a) “Cooperation in training of young researchers in the field of governance in
the public sector”, project coordinator,
b) NOS & HHN
c) Norwegian Centre’s for International Cooperation in Higher Education
(SIU)
a) "Local government budgeting reforms in Russia: implications and tensions",
member of steering group and project contributor,
b) NOS & HHN
c) Research Council of Norway (RCN)
Eide, Dorthe Helen
Næss

Professor

Veiledning av doktorander, Samisk reiseliv og design (Nord u, UiT, Davvi Siida,
Uformelt nettverk nå (har hatt prosjekt før, og utvikler a) Nasjonalt kvalitetssystem for opplevelsesbasert reiseliv. b) Dorthe Eide
20 %
komitearbeid, forskning
Sametinget, klyngen Artic 365, og andre uformelle)
bla søknader sammen, og publiserer sammen fortsatt)
prosjektleder, Steinar S.Sørensen er formell prosjektansvarlig (for alle
‐Innovative Opplevelser (klynge for bedrifter, forskning med Roskilde Universitet og Gøteborg Universitet spesielt prosjekter hos oss så vidt jeg vet), Nord u HHN. c) RFF Nord + finansiering fra
og offentlig forv, ca 50 deltakere, er og i styret)
‐Leder forskningsgruppe MMIE som er interfakultær og
delvis også har med forskere fra Nordlandsforskning.
‐Besøksforvaltning (bla levert søknad innovasjon i
offentlig sektor, kommuner, Nordland og Vestland

‐ Nordic symposium on tourism and hospitality research
(uvist antall, årlig konferanse, sender info bla om phd
kurs)
‐Nordic network on experience research (uvist antall)
‐ Sustainable development of local communities (Nord U

fylkeskommune, NMBU, andre, ca totalt 9 partnere,
hver med delnettverk av deltakere som vil involveres +
ressursgruppe).
‐Norsk nettverk for opplevelsesbasert reiselivsforskning.
‐Er i flere styrer for bedrifter, bla Bædi og Børdi som vi

forskere fra to fakultet, og tre internasjonale partnere. Er
nå en forskningssøknad, viderebearbeides trolig til større
søknad, kan da utvides mht antall internasjonale og evt
nasjonale partnere).
‐ EGOS (European group of organizational studies, årlig

har begynt forsknings og innovasjonssamarbeid med
(bachelorstudenter og en PhD student involvert, flere
museum og andre vil komme til etterhvert, nå
Jektfartsmuseet).
‐ Har stort uformelt nettverk innen opplevelsesbaserte

konferanse med ca 1500 deltakere, mange tracks, uvisst
antall formelle medlemmer).
‐OLKC (organization, learning, knowledge and capablity,
årlig konferanse, ca 150‐200 deltakere, tracks, uvisst
antall uformelle medlemmer)

bedrifter og tilgrensende bedrifter, som trekker på i
forskning, undervisning, og studentoppgaver.

‐NEON (Nettverk for organisasjonsforskning i Norge, årlig a) Testing som metode i innovasjonsprosesser. b) Dorthe Eide prosjektleder,
konferanse, uvisst antall).
Nord u HHN prosjekteier. c) Nordland fylkeskommune.
‐ En rekke digitale nettverk

bedriftene ca 50%.
a) Opplevelser i nord var program med flere prosjekter. Jeg ledet blant annet
prosjektet 'innovasjon og læring'. b) Nord u HHN prosjektansvarlig, leder
programmet siste årene var E.L.Madsen, Nordlandsforskning. Jeg var wp
leder i programmet med en rekke prosjekter og i styret, hele 8 årsperioden.
c) NFR + egeninnsats HHN
a) Samisk reiseliv og design. b) Uit, v/Britt Kramvik (prosjektleder). c) RFF
Nord + noe egeninnsats også fra HHN
a) Bærekraftig destinasjonssertifisering. b) Hin H. Heemstra prosjektleder,
Nord u HHN prosjekteier. c) VRI Nordland = NFK og NFR.
VRI Mobilitet. b) Dorthe Eide prosjektleder, Nord u HHN prosjekteier. c) VRI
Nordland = NFK og NFR.

50 %

på veg
inn)
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Fagmiljøtabell

Vedlegg 20

Har du vært aktiv i eksternfinansierte forskningsprosjekter siste fem år? Gi
gjerne eksempel og noe informasjon om et sentralt prosjekt:

Innenfor hvilke deler av
doktorgradsprogrammet er
du aktiv?
Veilederkurs, veiledning,
komitearbeid, forskning

Er du aktiv i nasjonale nettverk/samarbeid innen
forskning? Gi

Er du aktiv i internasjonale nettverk/samarbeid innen
forskning? Gi

gjerne eksempler på nettverk, både formelle og uformelle

gjerne eksempler på nettverk, både formelle og uformelle

c) Viktige eksterne finansieringskilder

Ja, prosjektbasert

Ja, prosjektbasert

Ja, både oppdragsforskning (eksempelvis FHF) og Forskningsrådet

BITSTREAM II

Fornavn og etternavn
Elvestad, Christel

Akademisk tittel
Professor

Fallmyr, Terje

Førsteamanuensis

Veilederkurs, veiledning,
komitearbeid, forskning

Ja, miljø i Umeå i forbindelse med Bistream II

Fitza, Markus

Professor II

Veiledning av doktorander,
doktorgradskurs, forskning,
annet

Story, I am not sure what exactly is meant by this
question. I do not work with Nord students in the context

Forskning
Forskning

5%
10 %

40 %
20 %

10 %

NHH

Grande, Jorunn

Veiledning av doktorander, Regional innovasjon/entreprenørielle nettverk ‐
doktorgradskurs,
Samarbeid med Trøndelag forskning og utvikling 4stk

Nei

komitearbeid, forskning

b) Hvem som har vært prosjektansvarlig

Faglige
årsverk:
Oppgi din
årsverksin
nsats
innen
forsknings
aktivitet

10 %

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du er
hovedveil
eder for
nå

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du har
vært
hovedveil
eder for

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du er
biveileder
for nå
1

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du har
vært
biveileder
for

1

0

0

0

0

of any formal research networks, but I work as part of a
couple of research collaborations.

Gjerde, Øystein
Professor II
Godejord, Beata Joanna
Førsteamanuensis
Førsteamanuensis

a) Tittel på prosjektet, og relevant delprosjekt

Faglige
årsverk:
Oppgi din
årsverksin
nsats
innen
undervisni
ng og

5%
Ja, ICTinEd

Ja, MILAGE EU

Nordic Conference on Small Business Research (NCSB) ‐
member of scien fic Commi ee (21 deltakere)

GRENI2 ‐ Grønt entreprenørskap og innovative miljøer i Midt Norden. 2015‐
2017. Prosjektleder.

Har hatt samarbeid med Sintef (Teknologi og samfunn), Entrepreneurship, embeddedness and context: Network Prosjektanavarlig: Nord Universitet ( dl HiNT)
Nordlandsforskning og Ruralis (tidligere Norsk senter for with members from Lund university, Jönköbing Business Samarbeid med Mitt‐universitetet og flere næringsselskap i N og S. Totalt
bygdeforskning) gjennom felles prosjekter,
School, Syddansk universitet (8 + deltakere)
budsje . 604 546 Euro.
prosjektsøknader, forskning og publisering.

Mittuniversitetet ‐ Innovasjon i rurale områder (6
deltakere)
RENT‐Conference, regularly particapating last 12 years

C) Fin: INTERREG og samarbeidspartnere (Steinkjer Næringsselskap, Mære
landbruksskole, Skjetlein vgs., Proneo, Mid‐Sweeden Science Park.

(>200 deltakere)
Slow adventures ‐ samarbeid med forskere og
utviklingsaktører i Island (Akureyri Universitet), Scotland
(University of Highlands and Islands), Irland, Nord‐Irland,
Sverige (Mittuniversitet/ETOUR), Finland (Naturpolis,
mfl.). 14 + deltakere

SAINT ‐ Slow Adventure in Northern Territories. EU‐prosjekt: Northern
Periphery (NPA). 2015‐2018. Område utmarksnæring, jakt og
naturopplevelser. Samarbeidsprosjekt med partnere fra 7 land. Prosjekteier
University of Highlands and Islands, UK. Koordinator/PL for Nord
universitet/Norge.
Finansiert av EU‐programmet ‐ Northern pheriphery (NPA)
RFF‐Vilt. Bærekraftig småviltforvaltning som grunnlag for verdiskapning og
næringsutvikling. 2015‐2018. Samarbeid med NiNA og Lierne
nasjonalparksenter. Ansvarlig for arbeidspakke 3 “Kartlegging og utvikling av
forretningsmodeller som optimaliserer og stabiliserer inntekt fra naturlig
varierende småviltressurser”. Prosjektansvarlig Nord Universitet
Finansiering NFR gjennom Regionale forskningsfond,

10 %
0%

20 %

20 %
30 %

0
‐

0
‐

0
1

0
2 ( men
begge
sluttet i
tidlig fase ‐
2017 og
2018)
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Vedlegg 20

Har du vært aktiv i eksternfinansierte forskningsprosjekter siste fem år? Gi
gjerne eksempel og noe informasjon om et sentralt prosjekt:

Fornavn og etternavn

Akademisk tittel

Innenfor hvilke deler av
Er du aktiv i nasjonale nettverk/samarbeid innen
doktorgradsprogrammet er forskning? Gi
du aktiv?
gjerne eksempler på nettverk, både formelle og uformelle

Er du aktiv i internasjonale nettverk/samarbeid innen
forskning? Gi
gjerne eksempler på nettverk, både formelle og uformelle

a) Tittel på prosjektet, og relevant delprosjekt
b) Hvem som har vært prosjektansvarlig
c) Viktige eksterne finansieringskilder

Faglige
årsverk:
Oppgi din
årsverksin
nsats
innen
undervisni
ng og

Faglige
årsverk:
Oppgi din
årsverksin
nsats
innen
forsknings
aktivitet

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du er
hovedveil
eder for
nå

25 %

50 %

2

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du har
vært
hovedveil
eder for

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du er
biveileder
for nå

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du har
vært
biveileder
for

KULAN ‐ Utviklinga av digital kunnskapsbase i landbruksøkonomi. Samarbeid
med NiLF (nå NIBIO) og en rekke næringsaktører. Varighet 2014‐2016.
Prosjektansvarlig Nord Universitet Prosjektleder
Finansiert gjennom KIL‐midler, Landbruksdirektoratet
Integrering av innovasjon og entreprenørskap i grønne utdanninger.
Prosjektleder
Finansiert av Norgesuniversitetet (NU). Samarbeid Steinkjer Næringsselskap.
Varighet 2014‐2016.
Grossi, Giuseppe

Professor

Veiledning av doktorander,
doktorgradskurs,
komitearbeid, forskning

Kristianstad University (Sweden), University of Siena
(Italy) + Chief editor for Journal of Public Budgeting,
Accounting & Financial Management

Greenacre, Michael

Professor

Veiledning av doktorander, Yes.
doktorgradskurs, forskning Mostly in research networks in Arctic biology and
ecology

Transact + Søknader til EU og Forskningsrådet som er under vurdering

Basically same information as previous question, since my FAABulous: Future Arctic Algae Blooms ‐ and their role in the context of
work is both national (within Norway and within Spain) and climate change
international across several countries.

10 %

2

10 %

0

3

50 %

None

None

1

2

https://www.mare‐incognitum.no/faabulous/
Dr Eva Leu, Akvaplan‐niva, Oslo & Tromso
Research Council of Norway
Characterization of hunter‐gatherer networks
Prof. Jaume Bertranpetit
European Research Council

Gunnarsson, Bjørn

Associate Professor Veiledning av doktorander, Centre for High North Logistics (CHNL) Network in
(Førsteamanuensis) forskning
Arctic Maritime Transport & Logistics with participants
from several Norwegian research organizations
including Fridjof Nansen Institute, Akvaplan‐niva, and
Molde University College Specialized University in
Logistics.

Centre for High North Logistics (CHNL) Network in Arctic
Maritime Transport & Logistics with participants from
several research organizations in Asia including Youngsan
University in Busan South Korea, Hokkaido University in
Sapporo Japan, and Polar Research Institute in Shanghai

a) Feasibility and Reliability of Shipping on the Northern Sea Route (NSR) and 5 %
Modeling of an Arc c Marine Transporta on & Logis cs System.
WP1: NSR’s Legisla on, Tariﬀ System & Insurance
WP2: NSR’s Mari me Transport and Logis cs Infrastructure

China; and in Russia including Murmansk State Technical WP3: Sea Ice and Opera onal Condi ons for Ships
University and Northern (Arctic) Federal University in
WP4: Cargo Base
Arkhangelsk.
WP5: Cost‐Benefit‐Risk Analysis
WP6: Future Arc c Marine Transport and Logis cs System
CHNL is also leading a new international UArctic Thematic
Network in Arctic Transport & Logistics with increasing
number of research organizations and universities as
members.

b) Project manager: Dr. Bjørn Gunnarsson, Centre for High North Logistics
(CHNL)
c) Arctic 2030 Project funding from the Norwegian Ministry of Foreign Affairs.

Gårseth‐Nesbakk, Levi Professor

Veiledning av doktorander, UHR/NRØA + Forskningssamarbeid med NHH og NTNU CIGAR
komitearbeid, forskning

Kommunal Økonomisk Bærekraft (KØB)

10 %

10 %

1

One (1)

None
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Vedlegg 20

Har du vært aktiv i eksternfinansierte forskningsprosjekter siste fem år? Gi
gjerne eksempel og noe informasjon om et sentralt prosjekt:

Fornavn og etternavn

Akademisk tittel

Haldma, Toomas

Professor II

Innenfor hvilke deler av
Er du aktiv i nasjonale nettverk/samarbeid innen
doktorgradsprogrammet er forskning? Gi
du aktiv?
gjerne eksempler på nettverk, både formelle og uformelle

Er du aktiv i internasjonale nettverk/samarbeid innen
forskning? Gi
gjerne eksempler på nettverk, både formelle og uformelle

c) Viktige eksterne finansieringskilder

Veiledning av doktorander,
komitearbeid, forskning

Compara ve Interna onal Government Accoun ng
Research (CIGAR) network (www.cigar‐network.net),
200 participants
‐European Accoun ng Associa on (EAA) network
(www.eaa‐online.org)
‐European Ins tute for Advanced Studies in
Management (EIASM) network (www.eiasm.org)

a) "Transformative capabilities of the accounting profession: study of
Norwegian small and medium accounting practices" (TRANSACT), 2020‐
2024, WP3: Dynamic and transformative capabilities in accounting and
auditing SMPs in the public sector, principal investigator
b) Prof. Anatoli Bourmistrov, Nord University Business School
c) Norwegian Research Council’s program PROFESJON

a) Tittel på prosjektet, og relevant delprosjekt
b) Hvem som har vært prosjektansvarlig

Faglige
årsverk:
Oppgi din
årsverksin
nsats
innen
undervisni
ng og
15 %

Faglige
årsverk:
Oppgi din
årsverksin
nsats
innen
forsknings
aktivitet
5%

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du er
hovedveil
eder for
nå
3

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du har
vært
hovedveil
eder for
6

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du er
biveileder
for nå
5

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du har
vært
biveileder
for
4

0

0

1

0

a) "Development of cost models for a warship”, 2017‐2018, principal
investigator
b) Toomas Haldma, University of Tartu
c) Estonian Defence Forces
a) “Optimization, Planning and Budgeting of the State Real Estate“, 2016‐
2017, research fellow
b) Ander Ojandu, Civitta Estonia Ltd.
c) Estonian Ministry of Finance
a) Program ”Research and innovation policy monitoring program” work
package 3.2. “Cost accounting and performance measurement and
management in Estonian public universities“, 2013‐2015, head of the work
package (principal investigator)
b) Katrin Tamm, University of Tartu
c) European Social Fund, Estonian Ministry of Education and Research

a) „Corporate Sustainability Reporting in Central and Eastern European
Countries“, 2013‐2016, research‐fellow, coordinator of Estonian study
b) Prof. Peter Horvath, Judith Pütter, International Performance Research
Institute (IPRI), Stuttgart, Germany
c) International Performance Research Institute, Germany
Hanssen, Thor‐Erik
Sandberg

Førsteamanuensis

Veiledning av doktorander,
komitearbeid, forskning

Samarbeid med Umeå universitet og Vasa universitet

a) BA3NET
5%
b) Jeanette Kjellberg. Umeå universitet
c) INTERREG Botnia Atlantica research programme for supporting this work.
Additional financial contributions were received from the Kvarken Council, Blå
Vägen Association, MidtSkandia Association, Nordland County Council,
Österbottens Association, City of Vaasa, Swedish Transport Administration,

Heemstra, Hin Hoarau Førsteamanuensis

Veiledning av doktorander, yes
komitearbeid, forskning
Cruise tourism networks, tourism ethics networks and
sustainability networks

yes

Yes
Title: Sustainable Arc c Cruise Communi es
Role: project manager
Funding: NFR

Hermann, Roberto Rivas Førsteamanuensis

Komitearbeid, forskning

STRN (Sustainability Transitions Research Network) >500
deltakere
Triple Helix Association >1000 deltakere
Collaborative Action Research Network >1000

a) Entrepreneurship in the Post‐Oil tranSition Economy: engaging students
through ac on‐based learning (ExPOSE)
b) Roberto Rivas Hermann, NORD Universitet Handelshøgskole
c) DIKU

30 %

Norwegian Public Roads Administration, and Norwegian Railway Directorate.

InternAbroad/ UTFORSK ‐DIKU projects, >20
NALAS (Norwegian Association of Latin America
Studies), 30 deltakere
University of Arctic ‐ Thematic Network on Arctic

20 %

0%

50 % 1

50 %

2

0

0

0

0
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Vedlegg 20

Har du vært aktiv i eksternfinansierte forskningsprosjekter siste fem år? Gi
gjerne eksempel og noe informasjon om et sentralt prosjekt:

Fornavn og etternavn

Høegh‐Guldberg, Olga

Akademisk tittel

Postdoktor

Innenfor hvilke deler av
Er du aktiv i nasjonale nettverk/samarbeid innen
doktorgradsprogrammet er forskning? Gi
du aktiv?
gjerne eksempler på nettverk, både formelle og uformelle
Transportation and Logistics, 5 deltakere
Centre for High North Logistics‐ Kirkenes, collaboration
with Sør‐Varanger Utvikling, Tschudi Shipping
Company, 10 deltakere
Informal collaboration with OsloMet‐By‐ og
regionforskningsinstituttet NIBR, Yuri Kasahara og Einar
Braaten

Er du aktiv i internasjonale nettverk/samarbeid innen
forskning? Gi

a) Tittel på prosjektet, og relevant delprosjekt
b) Hvem som har vært prosjektansvarlig

gjerne eksempler på nettverk, både formelle og uformelle

c) Viktige eksterne finansieringskilder

Interreg Program North Sea Region >100 deltakere
University of Arctic ‐ Thematic Network on Arctic
Transportation and Logistics, 5 deltakere
SCORAI (Sustainable Consumption Research and Action
Initiative), >100 deltakere

a) Real world learning in business education ‐Universitet i Pretoria Samarbeid
b) Roberto Rivas Hermann, NORD Universitet
c) DIKU

Faglige
årsverk:
Oppgi din
årsverksin
nsats
innen
forsknings
aktivitet

5%

70 %

Informal collaboration with Business School, Universitet i
Stavanger, Elisa Thomas

c) DIKU
a)Wind Assisted Ship Propulsion
b) Danitsja van Heusden – van Winden, Netherlands Maritime Technology
c) Interreg North Sea Region

Doktorgradskurs,
komitearbeid, forskning

Et uformelt ne verk vil vel neppe ha et definert navn?

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du har
vært
hovedveil
eder for

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du er
biveileder
for nå

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du har
vært
biveileder
for

0

0

0

1

ja, spesielt ift MMIE prosjekter, eks Danmark (RUC),
ja, Opplevelser i Nord, Nasjonalt kvalitetssystem for opplevelsesbasert reiseliv

Ingulfsvann, Are Severin Førsteamanuensis

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du er
hovedveil
eder for
nå

a) Management practice in the context of global value chains ‐ samarbeid
med universitetene og bedriftene i Brasil
b) Roberto Rivas Hermann, Nord Universitet

Informal collaboration with Antonio Lopes, Faculty of
Science and Engineering, USN, Kongsberg
Veiledning av doktorander, ja, eks Høgskulen på Vestlandet
komitearbeid, forskning

Faglige
årsverk:
Oppgi din
årsverksin
nsats
innen
undervisni
ng og

Sverige (GU)
Deltar på de European society for Ecological economics
konferanser

Share on, Hege Westskog Cicero
(Ove Jakobsen har vært kontakt her, så informasjonen finnes nok der.)

3%

30 %

10 %

50 %

30 %

50 %

I hovedsak er det jeg har av kontakter i Norge utenfor
Nord knyttet til etikkundervisning da gjennom
etikkutvalget i UHR, samt Norsk nettverk for økologisk
økonomi, og Eben Skandinavia.

BGINN
Nå er det vel Mette Sørensen som leder prosjektgruppa, Nord FBA
Isaksen, Espen John

Førsteamanuensis

Jakobsen, Ove Daniel

Professor

Veiledning av doktorander,
doktorgradskurs,
komitearbeid, forskning

Deltagelse på flere forskningskonferanser de siste årene, a) MER‐ The role of women in innovative and growth‐oriented start‐ups
for eksempel RENT (Research in Entrepreneurship and
(Nordlandsforskning) avslu et 2016
Small Business)
b) Elisabeth Ljunggren, Nordlandsforskning
c) Forskningsrådet
Veiledning av doktorander, Rethinking economics, Norway
International society for ecological economics
Sharing economy, i samarbeid med Cicero
doktorgradskurs, forskning Nasjonalt etikknettverk
Academy of professional dialogue (participants from all
Nasjonalt råd for filosofi og idehistorie UHR representant continents)
fagråd pbulisering
SPES (Spirituality in economics and society) Corvinus
University Hungary
IFOAM Organics International (international network for
organic foodsystems)
Eco‐preneurship, ERASMUS +, i samarbeid med NMBU og Sogn
Landbruksskole

1

1

8

1

1
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Fagmiljøtabell

Vedlegg 20

Har du vært aktiv i eksternfinansierte forskningsprosjekter siste fem år? Gi
gjerne eksempel og noe informasjon om et sentralt prosjekt:

Fornavn og etternavn
Jakobsen, Siri

Akademisk tittel
Førsteamanuensis

Innenfor hvilke deler av
doktorgradsprogrammet er
du aktiv?
Veiledning av doktorander,
komitearbeid, forskning

Er du aktiv i nasjonale nettverk/samarbeid innen
forskning? Gi

Er du aktiv i internasjonale nettverk/samarbeid innen
forskning? Gi

gjerne eksempler på nettverk, både formelle og uformelle

gjerne eksempler på nettverk, både formelle og uformelle

c) Viktige eksterne finansieringskilder

Artic Cluster Team (ACT) ‐ Arena programme;
https://arcticclusterteam.no/. Omlag 40 store og små
aktører fra ulike deler av verdikjeden innenfor
prosessindustri. Har nå søkt opprykk til Arena Pro.

Pablo D'Este ‐ tilknyttet forskningsprosjekt

University‐industry collaboration in Northern Norway: drivers and barriers ‐
RFFNORD. Nord universitet. Roger Sørheim. Regionale forskningsfond.
Deltar i hele prosjektet og er arbeidspakkeleder

a) Tittel på prosjektet, og relevant delprosjekt
b) Hvem som har vært prosjektansvarlig

Faglige
årsverk:
Oppgi din
årsverksin
nsats
innen
undervisni
ng og
5%

Faglige
årsverk:
Oppgi din
årsverksin
nsats
innen
forsknings
aktivitet
50 %

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du er
hovedveil
eder for
nå
0

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du har
vært
hovedveil
eder for
0

2

3

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du er
biveileder
for nå
1

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du har
vært
biveileder
for
1

2

1

HighEFF. Forskningssenter for miljøvennlig Energi
(FME). varer fra 2016 ‐ 2024. Nord er partner, og de
som leverer innhold til FMEen har i hovedsak kontorsted
Mo i Rana.
Nordlandsforskning
NTNU, spesielt industriell økonomi.
SINTEF

Jørgensen, Finn
Kirkhaug, Rudi
Kjærland, Frode

Professor
Professor II
Professor II

Forskning
Forskning, komitearbeid

Klev, Roger

Professor

Forskning, komitearbeid

HIA, NHH, HiMolde, TØI

Veiledning av doktorander, NTNU
komitearbeid, forskning
‐ Bank og finans ‐ ca 5 deltakere
‐ øk. styring i off. sektor ‐ ca 5 deltakere

HighEFF, FME. SINTEF, Senterleder Petter E. Røkke. Norges forskningsråd.
deltar i Society RA5.
Oxford university, Cardiff university

Departementer

5%

50 %

St. gallen, Sveits ‐ ca 2 deltakere

a) Styring og samarbeid i off. sektor ‐ ansvarlig for en pakke vedr
kra sektoren
b) Kari Nyland

10 %

10 %

20 %

50 %

3

c) Regionalt forskningsfond Midt‐Norge
NTNU
Ja ‐ Var partner idet NFR‐finaniserte forskningsprosjektet "Kompetent Bonde"
Kolvereid, Lars

Professor

Veiledning av doktorander, Doktorander som jeg har veiledet, 22
forskning
Andre forskere jeg har samarbeidet med, 5 deltakere

Doktorander som jeg har veiledet, 3
Andre forskere som jeg har samarbeidet med, 3
Kontakter fra arbeid med Global Entrepreneurship
Monitor, 5
Amway, 5

2016‐2019, og er med på to prosjektsøknader som behandles nå
Verdiskaping blant norske gründere, Lars Kolvereid, Nord Universitet, ingen

Oppfølging av data fra Espen Isaksens doktoravhandling, Espen Isaksen,
Nord Universitet, ingen
Amway Norway, Lars Kolvereid, Nord Universitet, ingen
Forskning på trening av militære i Ukraina, Anatoli Bourmistrov, Nord
Universitet, ukjent
Global Entrepreneurship Monitor, Gry Alsos, Nord Universitet, Innovasjon
Norge/Næringsdepartementet

1

20

0
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Fagmiljøtabell

Vedlegg 20

Har du vært aktiv i eksternfinansierte forskningsprosjekter siste fem år? Gi
gjerne eksempel og noe informasjon om et sentralt prosjekt:

Fornavn og etternavn Akademisk tittel
Korneliussen, Tor Agnar Professor

Innenfor hvilke deler av
doktorgradsprogrammet er
du aktiv?
Veiledning av doktorander,
doktorgradskurs,
komitearbeid, forskning

Er du aktiv i nasjonale nettverk/samarbeid innen
forskning? Gi

Er du aktiv i internasjonale nettverk/samarbeid innen
forskning? Gi

gjerne eksempler på nettverk, både formelle og uformelle

gjerne eksempler på nettverk, både formelle og uformelle

c) Viktige eksterne finansieringskilder

Jeg arbeider ad hoc sammen med forskerne ved
Handelshøyskolen i Tromsø og Nofima i Tromsø

Jeg har forbindelse med ledere og professorer ved
Interuniversity Consortium for Political and Social
Research i Ann Arbor, Michigan, USA og ved GESIS‐
Leibniz Institut für Sozialwissenschaften i Köln, Tyskland.
Disse forbindelsene er svært nyttige for å skaffe
utenlandske forelesere til Ph.D. kurs. Jeg samarbeider
med professor Michael Greenacre, Universitat Pompeu

a) Opplevelser i Nord. Jeg ledet et prosjekt om turisters informasjonssøk
b) Prosjektet var et konsortium bestående av Handelshøgskolen Nord,
Universitetet Troms,, Nordlandsforskning og Norut, Tromsø.
c) Norges Forskningsråd

a) Tittel på prosjektet, og relevant delprosjekt
b) Hvem som har vært prosjektansvarlig

Faglige
årsverk:
Oppgi din
årsverksin
nsats
innen
undervisni
ng og
20 %

Faglige
årsverk:
Oppgi din
årsverksin
nsats
innen
forsknings
aktivitet
30 %

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du er
hovedveil
eder for
nå
1

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du har
vært
hovedveil
eder for
4

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du er
biveileder
for nå
0

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du har
vært
biveileder
for
0

10 %

0

0

0

0

Fabra og Barcelona Graduate School of Economics,
Barcelona, Spania og professor Jörg Blasius, Institüt für
Politsche Wissenscaften und Sozologie, Universität Bonn,
Tyskland vedrørende anvendelser av
korrespondanseanalyse og relaterte metoder. Jeg
samarbeider med førsteamanuensis Wondwesen Tafesse,
Department of Innovation, Technology and
Entrepreneurship, United Arab Emirates University, Al Ain,
De Forente Arabiske Emirater. Jeg samarbeider med
førsteamanuensis Thusitha Gunawarata, Faculty of
Management and Finance, University of Ruhuna,
Marato, Sri Lanka.

Kuruppu, Chamara

Associate Professor Forskning, annet

No

Yes,
CIGAR Network and CAAGA Network.
Cooperate with the uNIversity of Glasgow, University of
Essex and Several Sri Lankan Universities.

Lauvsnes, Svein Oskar

Førsteamanuensis

Yes, Project Coordinator, European Economic Association/Norway Research 0 %
Grant for Accounting Practices in the Norwegian and Czech Municipalities

II
(Førsteamanuensis
II)

Forskning

FAME (a Teams‐group for the research group Financial
Analysis and Quantitative Methods)

Primary applicant, Capacity BUilding in Higher Education funded by the
Euroean Commission.
0%

50 %

1
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Fagmiljøtabell

Vedlegg 20

Har du vært aktiv i eksternfinansierte forskningsprosjekter siste fem år? Gi
gjerne eksempel og noe informasjon om et sentralt prosjekt:

Fornavn og etternavn
Lauvås, Thomas Andre

Akademisk tittel
Førsteamanuensis

Innenfor hvilke deler av
doktorgradsprogrammet er
du aktiv?
Veiledning av doktorander,
komitearbeid, forskning

Er du aktiv i nasjonale nettverk/samarbeid innen
forskning? Gi

Er du aktiv i internasjonale nettverk/samarbeid innen
forskning? Gi

gjerne eksempler på nettverk, både formelle og uformelle

gjerne eksempler på nettverk, både formelle og uformelle

Artic Cluster Team (ACT) ‐ Arena programme;
Pablo d este, Valencia
https://arcticclusterteam.no/. Omlag 40 store og små
aktører fra ulike deler av verdikjeden innenfor
prosessindustri. Har nå søkt opprykk til Arena Pro. Har
vært med å jobbe med denne søknaden. I tillegg har
Irena Isaeva som er stipendiat, og som forsker på ACT,
vært med å gjort intervjuer og bidratt sterkt inn i denne

a) Tittel på prosjektet, og relevant delprosjekt
b) Hvem som har vært prosjektansvarlig
c) Viktige eksterne finansieringskilder

University‐industry collaboration in Northern Norway: drivers and barriers ‐
RFFNORD. Nord universitet. Roger Sørheim. Regionale forskningsfond.
Deltar i hele prosjektet

Faglige
årsverk:
Oppgi din
årsverksin
nsats
innen
undervisni
ng og
10 %

Faglige
årsverk:
Oppgi din
årsverksin
nsats
innen
forsknings
aktivitet
50 %

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du er
hovedveil
eder for
nå
0

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du har
vært
hovedveil
eder for
0

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du er
biveileder
for nå
2

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du har
vært
biveileder
for
2

20 %

50 %

5

1

0

1

50 %

50 %

2

5

prosessen.
HighEFF. Forskningssenter for miljøvennlig Energi
(FME). varer fra 2016 ‐ 2024. Nord er partner, og de
som leverer innhold til FMEen har i hovedsak kontorsted
Mo i Rana.
Nordlandsforskning
NTNU, spesielt industriell økonomi.
Universitetet i Stavanger.
NTNU samfunnsforskning.
Høgskolen i Innlandet
NORSI; forskerskolen for innovasjon
SINTEF
HighEFF, FME. SINTEF, Senterleder Petter E. Røkke. Norges forskningsråd.

Leirvik, Thomas

Lindberg, Frank

Førsteamanuensis

Professor

Veiledning av doktorander,
doktorgradskurs,

Nordic Finance Network
Western finance association

komitearbeid, forskning

Eastern finance association

deltar i Society RA5.
"Grønt skifte" Innovasjon Norge. ledet av Roger Sørheim. Deltok i hele
prosjektet
a) Climate change modeling and prediction of economic impact
b) Trude Storelvmo, UiO og Nord

Veiledning av doktorander,

Nordic Consumer Culture, formelt

c) Norges forskningsråd
a) Machine learning for finance
b) Thomas Nygaard, Norquant
c) Norges forskningsråd
a) Opplevelser i Nord, Konsum av opplevelser

doktorgradskurs,
komitearbeid, forskning

Nordic Consor um on Tourism and Hospitality, formelt
Network on Nordic Branding (uformelt, with Uni
Stockholm, Aalborg Uni)
Research on Consumption Misbehaviour and sustainable
destinations (uformelt, with Uni of Melbourne and Uni of

b) Ø. Jensen/HHN og E.L. Madsen/Nordlandsforskning
c) NFR
a) Nordic Consumer Culture
b) S. Askegaard/D. Kjeldgaard, Univ of Odense
c) Nordforsk

Leicester)
Research on Demarketing (uformelt, with West Coast
University of Applied Sciences)
Network on Consumption Failure (uformelt, with Uni of
Odense, Uni of Gothenburg, Uni of Stockholm, College of
Business & Financial Sciences‐Royal University for
Women, Bahrain)

1
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Vedlegg 20

Har du vært aktiv i eksternfinansierte forskningsprosjekter siste fem år? Gi
gjerne eksempel og noe informasjon om et sentralt prosjekt:

Fornavn og etternavn
Marinelli, Giuseppe

Akademisk tittel
Førsteamanuensis

Mathisen, Terje Andreas Professor

Innenfor hvilke deler av
Er du aktiv i nasjonale nettverk/samarbeid innen
doktorgradsprogrammet er forskning? Gi
du aktiv?
gjerne eksempler på nettverk, både formelle og uformelle
NTNU

Er du aktiv i internasjonale nettverk/samarbeid innen
forskning? Gi

a) Tittel på prosjektet, og relevant delprosjekt
b) Hvem som har vært prosjektansvarlig

gjerne eksempler på nettverk, både formelle og uformelle

c) Viktige eksterne finansieringskilder

University of Torino

Statens vegvesen

Veiledning av doktorander, Transportforskere ved NTNU, UiT, HiMolde og Statens TransportNet, et forskersamarbeid blant flere europeiske
komitearbeid, forskning,
vegvesen + Units Tjenesteråd for forskning +
universiteter
administrasjon
Samfunnsøkonomene
Samarbeidsprosjekter med forskere ved universitetene i
Sydney (Australia), Trieste (Italia), Genova (Italia) og
Delft (Nederland)

Sjømatnæringen og Europa. Bidrag i et kapittel om grensekryssende
transporter.
Arne Melchior (NIPI) og Frode Nilssen (Nord) er prosjektledere.
Finansiert av FHF

Faglige
årsverk:
Oppgi din
årsverksin
nsats
innen
undervisni
ng og
0%

Faglige
årsverk:
Oppgi din
årsverksin
nsats
innen
forsknings
aktivitet
10 %

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du er
hovedveil
eder for
nå

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du har
vært
hovedveil
eder for

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du er
biveileder
for nå

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du har
vært
biveileder
for

50 %

50 %

3

0

0

2

20 %

20 %

Konsekvenser for handelen med norsk sjømat ved innføring av midlertidig
nasjonal grensekontroll i Schengen‐området. Jeg var medforfatter på
rapport.
Frode Nilssen var prosjektansvarlig.
Finansiert FHF.
Polarsirkelen lufthavn – oppjustering av trafikkprognoser.
Jeg var medforfatter på rapport.
Gisle Solvoll var prosjektansvarlig
Finansiert av Polarsirkelen lufthavnutvikling
Ny rullebane i Bodø – verdsetting av frigjorte areal
Jeg var medforfatter på rapport
Gisle Solvoll var prosjektansvarlig
Finansiert av Polarsirkelen lufthavnutvikling
Mellemvik, Frode

Professor

Veiledning av doktorander, FIBE ‐ bedriftsøkonomisk nettverk, ca 150 forskere
forskning

Arctic Frontiers ‐ forskningsdelen, ca 50 forskere
High North Dialogue ‐ forskninsgdelen, ca 30 forskere

EAA ‐ European Accounting Association, 1000 forskere

0

ca 20

0

ca 10

CIGAR ‐ Comparative International Governmental
Accounting Research, 50 forskere.
Nordic Academy of Management, 300 forskere.
SECEG, Social, Economic, Cultural Expert Group, 15
forskere
+ mange forskernettverk knyttet til nordområdene

Mineev, Andrey
Modic, Dolores
Molden, Lars Hovdan

Forsker m/phd
Postdoktor
Førsteamanuensis

Mossberg, Lena

Mouritsen, Jan

Professor II
Professor

Nazarova, Nadezda
Førsteamanuensis

Forskning
Forskning
Veiledning av doktorander, NTNU
doktorgradskurs, forskning

UArctic
Kyushu University (Japan), University of North Carolina

Business index north
European Patent Office

0%
0%

40 %
70 %

(US), University of Ljubliana (Slovenia)
University of Wisconsin–Madison

DIKU

20 %

50 %

2

0%

10 %

2

10 %

10 %

about 40 about 40 2

0%

40 %

Veiledning av doktorander,
komitearbeid, forskning

University of Gothenburg

Veiledning av doktorander, none
forskning

none

Forskning

Russland

TRANSACT
Prof Anatoli Bourmistrov
Public funding
INTPART, EDUSMART (Forskningsrådet)

1
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Vedlegg 20

Har du vært aktiv i eksternfinansierte forskningsprosjekter siste fem år? Gi
gjerne eksempel og noe informasjon om et sentralt prosjekt:

Fornavn og etternavn
Nenadic, Oleg

Nilssen, Frode

Innenfor hvilke deler av
Er du aktiv i nasjonale nettverk/samarbeid innen
doktorgradsprogrammet er forskning? Gi
Akademisk tittel
du aktiv?
gjerne eksempler på nettverk, både formelle og uformelle
Associate Professor Veiledning av doktorander,
(Førsteamanuensis) forskning

Professor

Er du aktiv i internasjonale nettverk/samarbeid innen
forskning? Gi

a) Tittel på prosjektet, og relevant delprosjekt

gjerne eksempler på nettverk, både formelle og uformelle

c) Viktige eksterne finansieringskilder

b) Hvem som har vært prosjektansvarlig

Correspondence Analysis (with M. Greenacre)
‐ Data Quality (w. J. Blasius)

Faglige
årsverk:
Oppgi din
årsverksin
nsats
innen
undervisni
ng og
5%

Veiledning av doktorander, Uformelle forskernettverk med Fridtjof Nansens
Cyprus University Business School, Leeds University
Analyse av rammebetingelser med betydning for eksport av sjømat fra
40 %
komitearbeid, forskning
Institutt, NUPI, Norges Handelshøgskole, NTNU Molde, Business School, Strathclyde University Business School, Norge., Fiskeri og havbruksnærings forskningsfond, F. Nilssen, prosjektleder
Agder Universitet, Universitetet i Stavanger,
KEDGE University Business School, Marseilles, Syddanske
Universitetet i Tromsø

Faglige
årsverk:
Oppgi din
årsverksin
nsats
innen
forsknings
aktivitet
50 %

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du er
hovedveil
eder for
nå
1

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du har
vært
hovedveil
eder for
‐

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du er
biveileder
for nå
‐

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du har
vært
biveileder
for
‐

20 %

3

4

0

1

50 %
50 %
50 %

1

3
1

Universitet, Lund Universitet, Vaasa University Business
School, Zaragoza University Business School, Georgia
State University, Southern Methodist University, Dallas

Konsekvenser ved lukking av det russiske sildemarkedet, Fiskeri og
havbruksnærings forskningsfond, Fiskeri og havbruksnærings forskningsfond,
F. Nilssen, prosjektleder
Konsekvenser for handelen med norsk sjømat ved betydelige endringer i
Schengen‐avtaleverket, Fiskeri og havbruksnærings forskningsfond, Frode
NIlssen, prosjektleder
SARINOR, Utenriksdepartementet samt næringsaktører,
Frode Nilssen, prosjektleder
Konsekvenser for sjømatnæringen ved eventuelt bortfall av EØS‐avtalen,
Fiskeri og havbruksnærings forskningsfond, Frode Nilssen, prosjektleder
Verdiskapingspotensialet knyttet til levendelagring ‐ Arena Torsk, Innovasjon
Norge, Frode NIlssen, prosjektleder
Dokumentasjon av begrensninger og muligheter data gir for økt verdiskaping
gjennom redusert transaksjonsrisiko – Arena Torsk, Norges
forskningsrådInnovasjon Norge. Frode Nilssen, prosjektleder
Prosjektdeltager / delprosjekt:
1.Merkevareprosjekt Levendelagret/levende levert Arena torsk,
Innovasjon Norge
2.Markedsprosjekt USA – Arena torsk, Innovasjon Norge
3.Svalfish – (Fridtjof Nansens Ins tu ), Norges forskninghsråd
4.Governing the Russian Food sector: Between Interna onal Commitments,
Institutional transformation and Economic Behaviour»,

Nystad, Øystein
Olsen, Bjørn
Pedersen, Pål Andreas

Dosent
Professor

Professor

Forskning, komitearbeid
Miljøfyrtårn
Forskning
Fagsamarbeid med andre universiteter i Norge
Veiledning av doktorander, Forskningssamarbeid UiT, UiO + Samfunnsøkonomene Redaktør og refree i internasjonale tidsskrift
komitearbeid, forskning

5%
5%
Simulatortrening i trafikkopplæring ‐ Forskningsrådet ‐ Prosjektleder: Gunhild 10 %
Sætren
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Har du vært aktiv i eksternfinansierte forskningsprosjekter siste fem år? Gi
gjerne eksempel og noe informasjon om et sentralt prosjekt:

Fornavn og etternavn
Pettersen, Inger
Johanne

Akademisk tittel
Professor II

Rasmussen, Einar Agur

Professor

Innenfor hvilke deler av
doktorgradsprogrammet er
du aktiv?
Doktorgradskurs, forskning

Er du aktiv i nasjonale nettverk/samarbeid innen
forskning? Gi

Er du aktiv i internasjonale nettverk/samarbeid innen
forskning? Gi

gjerne eksempler på nettverk, både formelle og uformelle

gjerne eksempler på nettverk, både formelle og uformelle

c) Viktige eksterne finansieringskilder

FiBE

EAA
EIASM
Nordic academy of management

a.Ny statlig styring‐ NTNU prosjekt
b Sentralt forskningsprosjekt bedriftsøkonomi/ NTNU Handelshøyskolen.
Prosjektansvarlig
c ekstern

Academy of Management, ENT and TIM divisions

Project Manager: “Developing research‐entrepreneurship linkages: Co‐

Veiledning av doktorander, NORSI‐ Norwegian Research School in Innovation
doktorgradskurs,
FME HighEFF ‐ The scheme of the Centres for
komitearbeid, forskning

a) Tittel på prosjektet, og relevant delprosjekt
b) Hvem som har vært prosjektansvarlig

The Future of Conducting and Publishing Research in
creating new business activity in Northern Norway” Funded by Regional
Environment‐friendly Energy Research (FME) seeks to Entrepreneurship, Innovation Management and Strategy Research Funds (2017‐2020). Budget: EUR 900 000. Funding ID: ES582640
develop expertise and promote innovation through
https://events.unibo.it/future‐of‐research/organizers
focus on long‐term research in selected areas of
European Council for Small Business and Entrepreneurship
Rammeavtale med Innovasjon Norge (SINTEF, Nord, NTNU, UiS)
environment‐friendly energy.
https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/0‐innovasjonnorge.no/om‐
Norwegian Circular Economy Conferences 2018‐2020
innovasjon‐norge/kort‐om‐oss/innovasjonstalen/rustet‐til‐restart‐‐‐
Engage: Centre for Engaged Education through
innovasjonstalen‐2020‐‐‐rapport.pdf
Entrepreneurship https://engage‐centre.no/
Project Manager: “Technology transfer, technology entrepreneurship and
innovation in Northern‐Norway” Funded by the NORDSATSING program,
Research Council of Norway (2014‐2017). Budget: EUR 1.5 millions. Funding
ID: 247093
Research Handbook of Innovation for a Circular Economy
https://connect.aom.org/communities/community‐
home/digestviewer/viewthread?GroupId=745&MessageKey=e7225df9‐
74b4‐4654‐8894‐f50cecd98691&CommunityKey=64fb783d‐539d‐4f20‐
9a97‐
7c9c5941ffaf&tab=digestviewer&ReturnUrl=%2Fcommunities%2Fcommuni
ty‐
home%2Fdigestviewer%3Ftab%3Ddigestviewer%26CommunityKey%3D64fb
783d‐539d‐4f20‐9a97‐7c9c5941ffaf
HighEFF: Centre for an Energy Efficient and Competitive Industry for the
Future
SINTEF
https://www.sintef.no/prosjekter/higheff/
Forskningsrådet og næringsliv
EIBURS research grant on the theme of ‘Building the future of inclusive
finance: the role of Fintechs and digitalisation.
https://institute.eib.org/2019/07/university‐of‐twente‐wins‐eiburs‐research‐
grant/

Faglige
årsverk:
Oppgi din
årsverksin
nsats
innen
undervisni
ng og
10 %

30 %

Faglige
årsverk:
Oppgi din
årsverksin
nsats
innen
forsknings
aktivitet
5%

40 %

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du er
hovedveil
eder for
nå
4
kandididat
er nv
andre
institusjon
er
4

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du har
vært
hovedveil
eder for
8

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du er
biveileder
for nå
3

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du har
vært
biveileder
for
ca 5‐6

3

2
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Har du vært aktiv i eksternfinansierte forskningsprosjekter siste fem år? Gi
gjerne eksempel og noe informasjon om et sentralt prosjekt:

Fornavn og etternavn
Shankar, Raj Krishnan

Akademisk tittel
Førsteamanuensis

Innenfor hvilke deler av
doktorgradsprogrammet er
du aktiv?
Doktorgradskurs,
komitearbeid, forskning

Er du aktiv i nasjonale nettverk/samarbeid innen
forskning? Gi

Er du aktiv i internasjonale nettverk/samarbeid innen
forskning? Gi

gjerne eksempler på nettverk, både formelle og uformelle

gjerne eksempler på nettverk, både formelle og uformelle

c) Viktige eksterne finansieringskilder

FORNY Project (with NTNU) ‐ about 5 members

Doctoral Committee Member at New Jersey Institute of
Technology (5 members)

Name of Project: FORNY
Project Manager: Einar Rasmussen
Source of Funding: Research Council of Norway

a) Tittel på prosjektet, og relevant delprosjekt
b) Hvem som har vært prosjektansvarlig

Faglige
årsverk:
Oppgi din
årsverksin
nsats
innen
undervisni
ng og
10 %

Faglige
årsverk:
Oppgi din
årsverksin
nsats
innen
forsknings
aktivitet
50 %

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du er
hovedveil
eder for
nå

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du har
vært
hovedveil
eder for

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du er
biveileder
for nå

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du har
vært
biveileder
for

Research/Paper Collaboration with Professor at EBS
Germany (2 members)
Research/Paper Collaboration with Professor at University
of Stuttgart (2 members)
Research/Paper Collaboration with Professor at Israeli
Institute (2 members)
Research/Paper Collaboration with Professors at a few
Indian Institutes (5 members)
Academy of Management (>10000 members)
Strategic Management Society (>3000 members)
Name of Project: RFF‐NORD
Project Manager: Einar Rasmussen
Source of Funding: Fondsregion Nord‐Norge
DIKU

Similä, Jan Ole

Førsteamanuensis

Forskning

Simsekoglu, Özlem

Førsteamanuensis

Veiledning av doktorander, I have been collaborating With some colleagues from
komitearbeid, forskning
NTNU in different Research Projects.

Høyskolen Kristiania

Soelberg, Frode

Førsteamanuensis

Veiledning av doktorander,
doktorgradskurs,
komitearbeid, forskning

Solvoll, Gisle

Professor

Forskning

Steinmo, Marianne
Terese

Førsteamanuensis

Veiledning av doktorander, Nevner de mest sentrale:
doktorgradskurs,
komitearbeid, forskning
Regionale:

"Horses in traffic" ‐ my role was in publishing a paper based on the survey
condcuted within the project.

5%

20 %

1

15 %

20 %

1

5%

50 %

30 %

30 %

Project manager: Eva S. Dalland, NORD
Funded by Stiftelsen Håstforksning, Sweden)
University of Texas (at Austin). Uformelt samarbeide, 4‐5
personer

a) Botnia Atlantica
E12 Atlantica BA3NET
b) Jeanette Kjellberg, Tyrens.
c) Interreg‐midler, Nordland fylkeskommune, Statens vegvesen,

INGENIO, Pablo DÈste
Open Universiteit, Ward Ooms
Imperial, Markus Perkman

‐ SINTEF Helgeland (9 personer)
‐ Arctc Cluster Team (40 medlemsbedrifter og
forskningsmiljøer som SINTEF, NTNU og UIT)
Nasjonale:
‐ NTNU Samfunnsforskning (3 nøkkelpersoner)
SINTEF E

i (t

økk l

)

Jernbanedirektoratet, MidtSkandia, Österbottens förbund, Vaasa Stad,
Kvarkenrådet, Trafikverket og foreningen Blå vägen.
HighEFF ‐ Forskningssenter for miljøvennlig innovasjon (2016‐2024),
finansiert av Forskningsrådet, og lhørende partnere.
SINTEF er prosjektansvarlig. Marianne Steinmo er prosjektleder for Nords
engasjement.

RFF Nord ‐ UIC in Northern Norway (2017‐2021)
Nord Universitet, Prosjektleder Roger Sørheim
Finansiert av regionale forskningsfond.

0

0

1

0

0

2

ammene ved Nord universitet 2020-21 - 21/05127-2 Rullerende evaluering av doktorgradsprogrammene ved Nord universitet 2020-21 : ~ 21_05127-1 15_05474-32 Evalueringsrapport Phd i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen Nord final 710 786142_1_1

Fagmiljøtabell

Vedlegg 20

Har du vært aktiv i eksternfinansierte forskningsprosjekter siste fem år? Gi
gjerne eksempel og noe informasjon om et sentralt prosjekt:

Fornavn og etternavn

Akademisk tittel

Stene, Morten
Storelvmo, Trude
Storsletten, Vivi Marie
Lademoe

Førsteamanuensis
Professor II
Førsteamanuensis

Strømmen‐Bakhtiar,
Abbas
Støre, Kristian

Forskning

TFOU

Forskning

UiO

Veiledning av doktorander,
doktorgradskurs, forskning

Er du aktiv i internasjonale nettverk/samarbeid innen
forskning? Gi
gjerne eksempler på nettverk, både formelle og uformelle

a) Tittel på prosjektet, og relevant delprosjekt
b) Hvem som har vært prosjektansvarlig
c) Viktige eksterne finansieringskilder

Faglige
årsverk:
Oppgi din
årsverksin
nsats
innen
forsknings
aktivitet

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du er
hovedveil
eder for
nå

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du har
vært
hovedveil
eder for

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du er
biveileder
for nå

RFF Nord ‐ UIC in Northern Norway (2017‐2021)
Nord Universitet, Prosjektleder Roger Sørheim
Finansiert av regionale forskningsfond.

TFOU finansierte prosjekter (direktorater, fylkeskommune, …)

0%

25 %

Yale university

Forskningsrådet (økonometri og klima)

5%

20 %

European Society for Ecological Economics
EuroSPES

a. Erasmus+: Ecopreneurship
b. Sogn Jord‐ og Hagebrukskule

10 %

30 %

Academy for Professional Dialogue

c. EU

Veiledning av doktorander,

10 %

40 %

1

Erasmus university Rotterdam

10 %

10 %

1

0%

10 %

Uppsala universitet

0%

50 %

Forskning

ESREL

0%

10 %

Veiledning av doktorander

HFC (human factors in control.) Treffes 2 ganger per år. 2 SitT‐simulatortrening i trafikkopplæring. Jeg er prosjektansvarlig. Et

5%

20 %

0%
10 %

10 %
20 %

10 %

50 %

10 %

10 %

forskning
Veiledning av doktorander, NTNU, NHH
Førsteamanuensis II forskning

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du har
vært
biveileder
for

Førsteamanuensis

Størseth, Fred
Sundet, Marit Lillian

Innenfor hvilke deler av
Er du aktiv i nasjonale nettverk/samarbeid innen
doktorgradsprogrammet er forskning? Gi
du aktiv?
gjerne eksempler på nettverk, både formelle og uformelle
‐ SINTEF Energi (to nøkkelpersoner)
‐ HighEFF (Flere bedriftspartnere og forskningsmiljøer
som SINTEF og NTNU)

Faglige
årsverk:
Oppgi din
årsverksin
nsats
innen
undervisni
ng og

Førsteamanuensis
Professor

Suzen, Elisabeth
Førsteamanuensis
Sætren, Gunhild Birgitte Førsteamanuensis

Forskning

NTNU

Forskning

UiT

dager hver gang. Ca 50 deltakere per treff, men iom at
ikke alle er med hver gang er det flere med i selve
nettverket.
Sættem, Frode
Sørheim, Roger

Professor II
Professor

Forskning
NHH, SNF
Veiledning av doktorander, NTNU
doktorgradskurs,
komitearbeid, forskning

Sørnes, Jan‐Oddvar

Professor

Veiledning av doktorander, Er aktiv i Neon, og hadde senest nå i høst presetasjon av Samarbeider primært med forskere fra University of
doktorgradskurs,
en editert bok om varsling.
Texas at Austin og University of Colorado Boulder
komitearbeid, forskning

Westhead, Paul

Professor II

Doktorgradskurs, forskning No in Norway.

Widding, Lars Øystein

Professor II

Forskning

NTNU

Wigger, Karin Andrea

Førsteamanuensis

Komitearbeid, forskning

Norsi ‐ Norwegian Research School in Innovation (som
nå er inn i en prosess for å bli internasjonalt)

SFU Nokut + CenSES (som er FME)

Primært i samarbeid med andre Universitet og høgskoler og finansiering av
bøker.

Informal networks.

Nordic Cruise Research Network, 19 deltakere

1

samarbeid mellom Nord universitet og NTNU. Det er et fireårig
Forskningsrådsfinansiert prosjekt.

University‐industry collaboration in Northern Norway: drivers and barriers
Roger Sørheim, NTNU og Nord universitet
RFFNORD
Sustainable Arctic Cruise Communities: From Practices to Governance
Hin Hoarau Heemstra, Nord universitet
Norges Forskningsrådet (Young Research Talents ‐ NORRUSS)

5%

15 %

5%

50 %

5

None.

0

2

5

None.

0

0

8

0
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Har du vært aktiv i eksternfinansierte forskningsprosjekter siste fem år? Gi
gjerne eksempel og noe informasjon om et sentralt prosjekt:

Fornavn og etternavn

Wiklund, Johan

Akademisk tittel

Professor

Innenfor hvilke deler av
Er du aktiv i nasjonale nettverk/samarbeid innen
doktorgradsprogrammet er forskning? Gi
du aktiv?
gjerne eksempler på nettverk, både formelle og uformelle

Er du aktiv i internasjonale nettverk/samarbeid innen
forskning? Gi

a) Tittel på prosjektet, og relevant delprosjekt

gjerne eksempler på nettverk, både formelle og uformelle

c) Viktige eksterne finansieringskilder

b) Hvem som har vært prosjektansvarlig

Opplevelser i Nord
Einar Lier Madsen; Nordlandsforskning
Norges Forskningsråd
ENTREPRENEURSHIP EDUCATION FOR DIVERSITY AND INCLUSION: A
Hard to say. Not sure what you mean by networks and
collaborations. I'm involved in several. Most are informal. FOCUS ON ADHD
Principal investigator: Johan Wiklund
Since I typically don't need external funding for my
research, there is little need for formalizing collaborations. Source of funding: Syracuse University USD10,000

Veiledning av doktorander,
doktorgradskurs, forskning,
annet

Faglige
årsverk:
Oppgi din
årsverksin
nsats
innen
undervisni
ng og

5%

Faglige
årsverk:
Oppgi din
årsverksin
nsats
innen
forsknings
aktivitet

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du er
hovedveil
eder for
nå

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du har
vært
hovedveil
eder for

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du er
biveileder
for nå

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du har
vært
biveileder
for

5%

2

20

0

5

40 %

0

0

1

0

30 %

7

9

4

2

Center of Excellence in Entrepreneurship and Mental Health

Åmo, Bjørn Willy

Professor

Veiledning av doktorander, HVL ‐ Inger Beate Pettersen
forskning

NMBU ‐ Elin Kubberød
UiS ‐ Øystein Jensen
Samisk Høgskole ‐ Svein Disch Mathisen

Sør Afrika ‐ University of Pretoria ‐ Elma van der Lingen
Sør Afrika ‐ University of Stellenbosch ‐ Adolph Neetling

Principal investigator: Johan Wiklund
Source of funding: Syracuse University USD68,000
Cooperation between The National University of Timor‐Leste (UNTL) and the 5 %
University of Nordland (UIN), Norway
NUBS ‐ Bjørn Willy Åmo
UD
SANORD ‐ The Enterprising Tendency of SANORD students
NUBS ‐ Bjørn Willy Åmo
SANORD
Developing entrepreneurial mind‐sets across cultures: A Norway ‐ South‐
Africa collaboration (Annen støtte ‐ INTPART)
NUBS ‐ Bjørn Willy Åmo
SIU/DIKU
Indigenous Food Innovation enhanced (IEE)
NUBS ‐ Bjørn Willy Åmo
Uarctic
TRANSFORMATIVE CAPABILITIES OF THE ACCOUNTING PROFESSION:
STUDY OF NORWEGIAN SMALL AND MEDIUM ACCOUNTING PRACTICES
(TRANSACT) (Other Support ‐ PROFESJON)
NUBS ‐ Anatoli Burmistrov
Norges Forskningsråd

Aarseth, Wenche Kristin Professor

Veiledning av doktorander, Samarbeid om forskning med
komitearbeid, forskning
NTNU Ingeniørvitenskap ‐ 14 professorer
NTNU Samfunnsvitenskap ‐ 6 professorer
NTNU Økonomifakultetet ‐ 6 professorer
SINTEF ‐ 10 senior forskere
UiO ‐ 1 professor og 1 senior forsker
Handelshøgskolen BI ‐ 4 professorer

Internasjonalt samarbeid om forskning med
UC Berkeley, USA ‐ 2 professorer
Stanford University, USA ‐ 2 professorer
RMIT University Melbourne Australia ‐ 3 professorer
UCL London, UK ‐ 3 professorer
Vienna University, Wien ‐ 2 professorer
Oulu University, Finland ‐ 2 professorer
Tampere University, Finland ‐ 1 professor

a) Samhandling og suksessfaktorer i Vegprosjekter.
b) Professor Wenche Aarseth prosjektansvarlig.
c) Statens vegvesen
a) Lederskap i globale prosjekter
b) Professor Wenche Aarseth prosjektansvarlig.
c) Equinor/ Statoil
a) Organisasjonsutfordringer med digitalisering i oljebransjen.
b) Professor Wenche Aarseth prosjektansvarlig.
c) Equinor, Aker, Solberg‐Andersen.
a) Prosjektkontor i større organisasjoner
b) Professor Wenche Aarseth prosjektansvarlig.
c) Telenor, Kongsberggruppen, Forsvaret.

10 %
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Har du vært aktiv i eksternfinansierte forskningsprosjekter siste fem år? Gi
gjerne eksempel og noe informasjon om et sentralt prosjekt:

Fornavn og etternavn

Akademisk tittel

Innenfor hvilke deler av
Er du aktiv i nasjonale nettverk/samarbeid innen
doktorgradsprogrammet er forskning? Gi
du aktiv?
gjerne eksempler på nettverk, både formelle og uformelle

Er du aktiv i internasjonale nettverk/samarbeid innen
forskning? Gi
gjerne eksempler på nettverk, både formelle og uformelle

a) Tittel på prosjektet, og relevant delprosjekt
b) Hvem som har vært prosjektansvarlig
c) Viktige eksterne finansieringskilder

Faglige
årsverk:
Oppgi din
årsverksin
nsats
innen
undervisni
ng og

Faglige
årsverk:
Oppgi din
årsverksin
nsats
innen
forsknings
aktivitet

8,73

26,05

a) Prestasjonsledelse og måling i bank/ finansbransjen.
b) Professor Wenche Aarseth prosjektansvarlig.
c) DnB Nor og Fokus Bank.
a) Global ledelse.
b) Professor Wenche Aarseth i samarbeid med professor I Tommelein ved
Berkeley university.
c) Equinor/ Statoil.
a)Samhandling for sikkerhetsledelse i transportsektoren
b) Katrine Grinerud, Nord
c) Statens vegvesen, Politiet i Værnesregionen, Trafikksikkerhetsutvalget
Trøndelag, Stjørdal kommune
Andel årsverk

Forutsetninger
II ere kan ikke overstige sin stillingsandel
I utgangspunktet er all forskning som gjøres er relevant for PhD fagområdet
En fagansatt forutsettes å bruke 50% av årsverk til forskning dersom det ikke er andre verv
Veiledning av en kandidat teller maksimalt 10% av årsverk

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du er
hovedveil
eder for
nå

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du har
vært
hovedveil
eder for

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du er
biveileder
for nå

Antall
ph.d.‐
kandidate
r du har
vært
biveileder
for
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Social science research in
Norway
FACTSHEET – Statistical analysis of publications and
research personnel
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Content
1

Research fields - Factsheets

4

1.1
1.2

4
5

Variables / indicators:
Abbreviations

2

Geography

7

3

Economics

8

4

Political science

9

5

Sociology

10

6

Social anthropology

11

7

Economic-administrative research

12

2
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Research fields - Factsheets
This report is an appendix report to the main report “Social Science in Norway – Statistical analysis of
publications and research personnel” containing publication and research personnel statistics and an analysis
of the social science in Norway. This appendix report contains factsheets presenting a number of key indicators
for each of the six evaluation panels, based on the listed individuals and their affiliations. The data presented
summarize results for the latest three years 2014-2016. Please refer to the main report for descriptions of the
data and method underlying the analyses.

Variables / indicators:
The indicators are based on the listed individuals and their affiliations. The data presented summarize results
for the latest three years 2014-2016. Each factsheet shows indicator values for each of the institutions
participating in the evaluation, for the research field in total and social science in Norway.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Number of NPI pub: Total number of publications – counting publication qualified for being included in
the Norwegian Publishing indicator
Pub Points: Total publication points according to the Norwegian Publishing indicator
Number of listed individuals: Total number of listed individuals per participating institution and faculty,
not included are non-publishing individuals.
Share of L1 journals: Share of NPI level 1 publications for NPI journal publications
Share of L2 journals: Share of NPI level 2 publications – for NPI journal publications
Share of L1: Share of NPI level 1 publications – for the total number of NPI publications
Share of L2: Share of NPI level 2 publications – for the total number of NPI publications
PP per listed individuals: Publication points per listed researcher – measuring the ratio of publication
points per individual at each institution. The numbers may in some cases include individuals with more
than one affiliation and/or individuals that are no longer affiliated with the given institution.
Avg. SJR: SJR average for NPI publications indexed in Scopus
Avg. SNIP: SNIP average for NPI publications indexed in Scopus
Impact OECD: Impact relative to OECD – measured as Field Normalized Citation Score
Impact Norway: Impact relative to Norway – measured as Field Normalized Citation Score
Impact Nordic: Impact relative to the Nordic countries – measured as Field Normalized Citation Score
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Abbreviations
Table 1 – Participating institutions
Abbreviation
BI
CICERO
CMI
Fafo
FHI
FHS
FNI
Frisch
HIB
HiHm
HiL
HiM
HiOA-SAM
HiOA-SVA
HSN
IRIS
ISF
NF
NHH
NIH
NINA
NMBU-HH
NMBU-Nor
Nord-FSV
Nord-HHN
NTNU-SVT
NTNU-ØK
NUPI
PRIO
TØI
UiA-HH
UiA-SV
UiB
UiO-JUS
UiO-SUM
UiO-SV
UiS
UiT-BFE

Institution name - English
BI Norwegian Business School
CICERO Center for International Climate and
Environmental Research
Chr. Michelsen Institute
Fafo Institute for Labour and Social Research
Norwegian Institute of Public Health
The Norwegian Defence University College
Fridtjof Nansen Institute
Frischsenteret
Bergen University College
Hedmark University College
Lillehammer Univeristy College
Molde University College
Oslo & Akershus University College - Faculty of
Social Sciences
Oslo & Akershus University College - Centre for
Welfare and Labour Research
University College of Southeast Norway
International Research Institute of Stavanger
Norwegian Institute for Social Research
Nordland Research Institute
NHH Norwegian - School of Economics
Norwegian School of Sport Sciences
Norwegian Institute for Nature Research
Norwegian University of Life Science - School
of Economics and Business
Norwegian University of Life Science
Nord University Faculty of Social Sciences
Nord University - Business School
Norwegian University of Science and
Technology - Faculty of Social and Educational
Sciences
Norwegian University of Science and
Technology - Faculty of Economics and
Management
Norwegian Institute of international affairs
Peace Research Institute Oslo (PRIO)
Institute of Transport Economics
University of Agder - School of Business and
Law
University of Agder - Faculty of Social Sciences
University of Bergen
University of Oslo - Faculty of Law
University of Oslo - Centre for Development
and the Environment
University of Oslo - Faculty of Social Sciences

University of Stavanger
UiT - The Arctic University of Norway - Faculty
of Biosciences, Fisheries and Economics
UiT-HSL
UiT - The Arctic University of Norway - Faculty
of Humanities, Social Sciences and Education
UNI
Uni Research
VF
Western Norway Research Institute
VID
VID Specialized University
Source: DAMVAD Analytics 2017

Institution name - Norwegian
Handelshøyskolen BI
CICERO Senter for klimaforskning
Chr. Michelsens Institutt
FAFO
Folkehelseinstituttet
Forsvarets høgskole
Fridtjof Nansens Institutt
Frisch Centre
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Oslo Og Akershus - Fakultet for
samfunnsvitenskap
Høgskolen i Oslo Og Akershus - Senter for velferds- og
arbeidslivsforskning
Høgskolen i Sørøst-Norge
IRIS
Institutt for samfunnsforskning
Nordlandsforskning
Norges Handelshøyskole
Norges idrettshøgskole
Norsk institutt for naturforskning
Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet Handelshøyskolen
Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet
Nord universitet - Fakultet for samfunnsvitenskap
Nord universitet - Handelshøgskolen
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Fakultet for samfunns-og utdanningsvitenskap
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Fakultet for økonomi
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
PRIO - Institutt for fredsforskning
Transportøkonomisk institutt
Universitetet i Agder - Handelshøyskolen
Universitetet i Agder - Fakultet for samfunnsvitenskap
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo - Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo - Senter for utvikling og miljø
Universitetet i Oslo - Det samfunnsvitenskapelige
fakultet
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø - Fakultet for biovitenskap,
fiskeri og økonomi
Universitetet i Tromsø - Fakultet for humaniora,
samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Uni Research
Vestlandsforskning
VID vitenskapelige høgskole
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Table 2 – Bibliometric indicators
Abbreviation

Description

SNIP

Source Normalized Impact per Paper (SNIP)
SNIP measures the citation impact by normalising the citations based on the total number of
citations in the research field. SNIP has the advantage of allowing direct comparison of publication
sources in different subject fields. This makes it possible to compare the publication output across
the diversified set of institutions.
NPI publications
The Norwegian Publication Indicator (NPI)
Publications qualified to be included in the NPI are used as the basis for the performance-based basic
funding system employed in Norway to distribute funding between institutions in the higher
education sector as well as to the research institutes.
SJR
SCImago Journal ranking (SJR)
The SJR takes into account both the number of citations received by a journal title and the prestige of
the journal titles where such citations originate. As such the SJR indicator is a variant of the
eigenvector centrality measure used in network theory. Here the measure establishes the
importance of a node in a network, based on the principle that connections to high-scoring nodes
contribute more to the score of the node.
Scientific Impact
Field Normalized Citation Score (FNCS)
- FNCS
The FNCS indicator considers differences in publication patterns for different scientific fields,
publication types, and publication year. Finally, as an extra precaution to avoid overestimating the
citation counts, we exclude self-citations, i.e. authors citing their own work.
In calculating the scientific impact for each of the participating institutions relative to the average of
Norway, the Nordic countries and OECD. As the average for the three benchmarks is equal to one, a
value of e.g. 1.25 indicates that these publications receive 25 percentage point more citation than
average.
Source: DAMVAD Analytics 2017
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Geography

Institution

Number
of NPI
pub

Pub
Points

Number of
listed
individuals

Share of L1
journals

Share of L2
journals

Share
of L1

Share
of L2

PP per listed
individuals

Avg.
SJR

Avg.
SNIP

Impact
OECD

Impact
Norway

Impact
Nordic

9

4.31

7

50%

50%

33%

67%

0.62

3.30

2.30

1.40

0.95

1.08

NF

18

10.87

7

69%

31%

67%

33%

1.55

2.21

1.70

1.12

0.90

1.00

NINA

86

31.20

11

85%

15%

83%

17%

2.84

1.84

1.23

1.60

1.40

1.35

NMBU

117

61.56

23

85%

15%

75%

25%

2.68

1.28

1.20

1096

0.756

0.83

NTNU-SVT

91

62.62

35

67%

33%

65%

35%

1.79

1.15

1.40

1.04

0.96

0.94

PRIO

50

57.41

13

68%

32%

44%

56%

4.42

1.00

1.22

1.19

1.09

1.16

UiA-SV

30

19.35

13

67%

33%

67%

33%

1.49

0.74

1.00

0.83

0.65

0.77

UiO-SUM

29

20.20

10

83%

17%

52%

48%

2.02

1.56

1.20

0.71

0.56

0.65

UiO-SV

92

64.80

37

70%

30%

44%

56%

1.75

1.51

1.34

1.16

0.93

1.02

UiT-HSL

40

24.01

10

86%

14%

75%

25%

2.40

0.52

0.84

0.75

0.95

0.77

UiB

67

54.44

28

81%

19%

72%

28%

1.94

1.37

1.26

0.74

0.75

0.72

VF

56

18.80

6

94%

6%

71%

29%

3.13

1.22

1.40

1.41

0.99

0.91

709

467.10

178

79%

21%

67%

33%

2.62

1.31

1.25

1.23

1.06

1.06

8945

7418.20

2611*

78%

22%

74%

26%

2.84

1.51

1.46

1.12

1.02

1.00

CICERO

Geografi
Social Science
in Norway

Source: DAMVAD Analytics 2017, based on data from Scopus, CRIStin and Research Council Norway.
Note: *) The total number of listed individuals 2611 does not include the 326 non-publishing individuals
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Economics

Institution

Number of
NPI pub

Pub
Points

Number of
listed
individuals

Share of L1
journals

Share of L2
journals

Share
of L1

Share
of L2

PP per listed
individuals

Avg.
SJR

Avg.
SNIP

Impact
OECD

Impact
Norway

Impact
Nordic

107

115.00

43

39%

61%

40%

60%

2.67

2.38

1.72

1.04

1.04

0.99

CICERO

63

39.97

14

70%

30%

63%

37%

2.86

1.71

1.54

0.96

0.91

0.84

CMI

36

26.20

16

71%

29%

67%

33%

1.64

1.23

1.32

1.04

0.81

0.96

Frisch

56

55.79

26

62%

38%

66%

34%

2.15

1.72

1.53

0.77

0.99

0.84

BI

56

52.23

10

71%

29%

75%

25%

5.22

2.16

1.35

0.46

0.78

0.44

NHH

126

111.20

62

44%

56%

44%

56%

1.79

1.91

1.67

0.67

0.82

0.64

NINA

61

13.37

6

89%

11%

79%

21%

2.23

1.76

1.43

2.27

1.22

1.58

151

82.40

34

84%

16%

82%

18%

2.42

2.45

1.23

1.42

1.15

1.20

ISF

NMBU - HH
NMBU - Nor

43

22.70

5

92%

8%

88%

12%

4.54

1.34

1.23

1.16

1.00

0.96

NTNU - ØK

46

42.39

18

62%

38%

65%

35%

2.36

1.50

1.38

0.56

0.69

0.59

NUPI

33

22.75

11

79%

21%

73%

27%

2.07

1.16

1.24

0.79

0.66

0.51

UiA-HH

82

47.93

17

85%

15%

77%

23%

2.82

0.95

1.08

1.07

1.09

1.01

UiB

80

62.53

51

48%

52%

49%

51%

1.23

2.49

1.84

0.68

0.96

0.74

UiO-SV

144

123.50

92

55%

45%

53%

47%

1.34

2.47

1.91

0.85

0.85

0.76

UiS

150

91.80

23

84%

16%

85%

15%

3.99

1.23

1.25

1.46

1.20

1.24

UiT-BFE

46

27.07

17

80%

20%

78%

22%

1.59

1.45

1.28

0.66

0.48

0.73

UNI

20

17.55

12

58%

42%

60%

40%

1.46

1.51

1.40

0.56

0.65

0.67

Nord - HHN

26

27.75

10

76%

24%

77%

23%

2.78

1.40

1.06

0.41

0.60

0.45

1275

1093.00

425

71%

29%

70%

30%

2.57

1.11

1.68

1.11

1.01

0.99

8945

7418.20

2611*

78%

22%

74%

26%

2.84

1.51

1.46

1.12

1.02

1.00

Economics
Social Science
in Norway

Source: DAMVAD Analytics 2017, based on data from Scopus, CRIStin and Research Council Norway.
Note: *) The total number of listed individuals 2611 does not include the 326 non-publishing individuals
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Political science

Institution
CICERO
CMI
Fafo
FHS
FNI
HiL
HiOA-SAM
HiOA-SVA
IRIS
ISF
NMBU - Nor
NTNU - SVT
NUPI
PRIO
UiA-SV
UiB
UiO-JUS
UiO-SUM
UiO-SV
UiS
UiT-HSL
UNI
Poltitical science
Social Science in Norway

Number of NPI
pub
32
62
49
62
140
31
36
96
21
71
26
135
184
113
100
262
57
34
393
21
85
49
1930
8945

Pub
Points
27.65
49.32
56.44
55.48
171.00
22.03
23.62
59.88
13.30
58.41
15.72
99.12
196.40
89.77
68.75
201.00
42.23
25.22
344.40
13.06
61.76
30.41
1810.00
7418.20

Number of
listed
individuals
13
27
18
26
29
13
15
44
8
17
14
34
33
33
19
73
15
11
118
9
29
20
490
2611*

Share
of L1
journals
80%
67%
90%
90%
84%
94%
78%
90%
85%
59%
87%
75%
85%
68%
79%
70%
61%
83%
69%
75%
93%
86%
78%
78%

Share
of L2
journals
20%
33%
10%
10%
16%
6%
22%
10%
15%
41%
13%
25%
15%
32%
21%
30%
39%
17%
31%
25%
7%
14%
22%
22%

Share
of L1

Share
of L2

50%
39%
86%
50%
56%
87%
78%
79%
67%
73%
77%
62%
51%
61%
69%
55%
47%
49%
60%
67%
68%
55%
62%
74%

50%
61%
14%
50%
44%
13%
22%
21%
33%
27%
23%
38%
49%
39%
31%
45%
53%
51%
40%
33%
32%
45%
38%
26%

PP per
listed
individuals
2.13
1.83
3.14
2.13
5.90
1.69
1.57
1.36
1.66
3.44
1.12
2.92
5.95
2.72
3.62
2.75
2.82
2.29
2.92
1.45
2.13
1.52
3.69
2.84

Source: DAMVAD Analytics 2017, based on data from Scopus, CRIStin and Research Council Norway
Note: *) The total number of listed individuals 2611 does not include the 326 non-publishing individuals
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Avg.
SJR

Avg.
SNIP

Impact
OECD

Impact
Norway

Impact
Nordic

1.96
0.76
0.91
0.54
1.33
0.55
0.96
0.72
0.99
1.17
0.89
1.70
0.78
1.49
1.11
1.12
1.06
2.13
1.16
1.64
0.90
1.59
1.05
1.51

1.01
1.31
1.09
0.91
1.13
0.88
1.09
0.95
1.19
1.31
1.10
1.30
0.78
1.52
1.35
1.09
1.28
3.13
1.25
1.50
1.16
1.16
1.22
1.46

0.78
1.06
1.49
1.22
1.88
0.79
6.74
0.87
0.55
1.60
0.54
0.82
1.30
1.26
0.73
1.02
0.53
1.18
1.09
0.25
0.53
0.68
1.16
1.12

0.76
1.18
1.53
0.72
1.63
0.71
4.78
0.79
0.65
1.26
0.67
0.76
1.50
0.97
0.74
0.96
0.56
1.18
1.09
0.44
0.62
0.55
1.10
1.02

0.61
1.00
1.07
0.95
1.26
0.62
6.22
0.79
0.48
1.41
0.72
0.69
1.42
0.92
0.73
1.02
0.50
1.33
0.98
0.23
0.70
0.46
1.02
1.00
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Sociology

Institution
Fafo
FHI
HiHm
HiL
HiOA-SAM
HiOA-SVA
HSN
IRIS
ISF
NF
NIH
NINA
NTNU-SVT
TØI
UiA - SV
UiB
UiO-JUS
UiO-SV
UiS
UiT-BFE
UiT-HSL
UNI
VID
Nord-FSV
Sociology
Social
Science in
Norway

Number of
NPI pub

Pub
Points

Number of
listed
individuals

Share of L1
journals

Share of L2
journals

Share
of L1

Share
of L2

PP per listed
individuals

Avg.
SJR

Avg.
SNIP

Impact
OECD

Impact
Norway

Impact
Nordic

94
68
37
64
137
130
24
22
93
13
63
17
170
55
72
103
53
238
83
47
41
43
60
132
1904

65.86
35.65
22.27
47.33
112.30
160.30
13.63
10.72
91.38
4.48
48.38
9.08
105.30
35.37
58.36
102.70
58.97
228.90
46.52
33.14
33.23
34.17
37.95
120.50
1610.00

39
24
8
27
43
115
17
9
22
12
15
7
53
9
23
42
10
100
28
10
15
15
18
51
567

84%
86%
88%
90%
66%
81%
100%
82%
75%
80%
57%
59%
74%
78%
77%
69%
63%
66%
88%
85%
86%
58%
93%
85%
76%

16%
14%
12%
10%
34%
19%
0%
18%
25%
20%
43%
41%
26%
22%
23%
31%
37%
34%
12%
15%
14%
42%
7%
15%
24%

78%
85%
78%
86%
70%
82%
100%
86%
81%
85%
57%
59%
76%
80%
88%
62%
57%
69%
88%
79%
83%
53%
85%
80%
76%

22%
15%
22%
14%
30%
18%
0%
14%
19%
15%
43%
41%
24%
20%
13%
38%
43%
31%
12%
21%
17%
47%
15%
20%
24%

1.69
1.49
2.78
1.75
2.61
1.39
0.80
1.19
4.15
0.37
3.23
1.30
1.99
3.93
2.54
2.45
5.90
2.29
1.66
3.31
2.22
2.28
2.11
2.36
2.84

0.90
1.23
0.68
0.79
0.88
0.98
0.43
0.75
0.97
0.62
0.79
1.31
0.84
1.12
0.73
0.77
1.20
1.16
0.97
0.99
0.47
2.83
0.58
0.67
0.97

1.11
1.14
1.12
1.02
1.14
1.05
0.68
1.18
1.21
0.91
1.36
1.07
1.04
1.37
0.96
1.11
1.29
1.29
1.11
1.08
1.05
1.66
0.87
1.03
1.14

1.22
0.87
0.47
1.03
0.73
0.89
1.03
0.64
0.72
0.34
1.05
0.74
1.35
0.90
0.92
1.02
1.84
0.84
1.53
0.95
0.13
1.02
1.04
0.83
0.95

0.93
0.86
0.48
0.95
0.70
0.93
0.89
0.51
0.96
0.38
1.03
0.71
1.24
0.89
0.92
0.99
1.10
0.90
1.37
0.91
0.11
0.69
0.93
1.13
0.91

1.00
0.84
0.47
0.88
0.73
0.87
1.01
0.55
0.85
0.44
1.03
0.71
1.30
1.04
1.03
1.18
0.86
1.29
0.80
0.12
0.79
0.93
0.96
0.88

8945

7418.20

2611*

78%

22%

74%

26%

2.84

1.51

1.46

1.12

1.02

1.00

Source: DAMVAD Analytics 2017, based on data from Scopus, CRIStin and Research Council Norway.
Note: *) The total number of listed individuals 2611 does not include the 326 non-publishing individuals
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Factsheet SAMEVAL | damvad.com

5

Social anthropology

Institution2

Number
of NPI
pub

Pub
Points

Number of
listed
individuals

Share
of L1
journals

Share
of L2
journals

Share
of L1

Share
of L2

PP per
listed
individuals

Avg.
SJR

Avg.
SNIP

Impact
OECD

Impact
Norway

Impact
Nordic

CMI

23

17.43

10

60%

40%

30%

70%

1.74

0.71

0.88

1.50

1.51

1.58

Fafo

10

9.07

8

86%

14%

56%

44%

1.13

2.28

2.03

1.14

0.93

0.88

HiOA-SVA

81

56.92

24

88%

12%

88%

12%

2.37

0.83

1.01

1.13

1.15

0.92

NF

10

4.02

6

100%

0%

100%

0%

0.67

0.35

0.51

0.00

0.00

0.00

NMBU – Nor

11

7.72

7

80%

20%

64%

36%

1.10

0.49

0.66

0.18

0.50

0.13

NTNU-SVT

13

8.50

14

100%

0%

92%

8%

0.61

0.33

0.76

0.75

0.67

0.60

108

160.70

46

58%

42%

38%

62%

3.49

0.82

0.99

0.82

0.86

0.81

30

18.05

9

79%

21%

71%

29%

2.01

2.06

1.82

1.41

1.20

1.46

143

207.00

45

62%

38%

49%

51%

4.60

0.79

1.05

0.75

0.88

0.73

UiB
UiO-SUM
UiO-SV
UiT-HSL

25

24.75

13

88%

13%

84%

16%

1.90

0.30

0.47

0.00

0.00

0.00

VID

48

53.05

6

78%

22%

83%

17%

8.84

0.47

0.67

0.61

0.66

0.57

Social antropology

613

657.10

163

76%

24%

63%

37%

4.03

0.90

1.06

1.16

1.05

1.01

8945

7418.20

2611*

78%

22%

74%

26%

2.84

1.51

1.46

1.12

1.02

1.00

Social Science in Norway

Source: DAMVAD Analytics 2017, based on data from Scopus, CRIStin and Research Council Norway.
Note: *) The total number of listed individuals 2611 does not include the 326 non-publishing individuals
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Factsheet SAMEVAL | damvad.com

6

Economic-administrative research

Institution

BI
HiB
HiHm
HiL
HiM
HiOA-SVA
HSN
IRIS
NF
NHH
Nord - HHN
NiH
NMBU - HH
NTNU - ØK
TØI
UiA - HH
UiA - SV
UiO - SV
UiS
UiT - BFE
Economic-administrative
Social Science in Norway

Number of NPI
pub
489
41
69
35
67
101
70
43
28
363
163
61
44
413
33
105
101
96
230
163
2514
8945

Pub
Points
380.80
30.09
38.17
16.62
35.01
56.61
40.03
24.62
13.99
262.50
105.10
33.47
25.86
237.80
30.03
60.78
56.86
58.93
133.70
98.70
1781.00
7418.20

Number of
listed
individuals
127
16
22
15
32
34
34
14
12
168
65
10
18
153
13
38
23
39
77
51
788
2611*

Share
of L1
journals
82%
82%
90%
100%
89%
84%
89%
84%
93%
77%
87%
93%
97%
77%
68%
96%
84%
73%
86%
91%
83%
78%

Share
of L2
journals
18%
18%
10%
0%
11%
16%
11%
16%
7%
23%
13%
7%
3%
23%
32%
4%
16%
27%
14%
9%
17%
22%

Share
of L1

Share
of L2

74%
83%
87%
97%
82%
85%
84%
84%
64%
75%
80%
70%
91%
81%
70%
90%
89%
68%
80%
85%
79%
74%

26%
17%
13%
3%
18%
15%
16%
16%
36%
25%
20%
30%
9%
19%
30%
10%
11%
32%
20%
15%
21%
26%

PP per
listed
individuals
3.00
1.88
1.74
1.11
1.09
1.67
1.18
1.76
1.17
1.56
1.62
3.35
1.44
1.55
2.31
1.60
2.47
1.51
1.74
1.94
2.26
2.84

Source: DAMVAD Analytics 2017, based on data from Scopus, CRIStin and Research Council Norway.
Note: *) The total number of listed individuals 2611 does not include the 326 non-publishing individuals
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Avg.
SJR

Avg.
SNIP

Impact
OECD

Impact
Norway

Impact
Nordic

1.28
1.25
0.82
0.96
0.85
1.03
0.90
0.63
1.33
1.62
1.05
0.69
0.85
0.53
1.07
0.72
0.67
1.07
1.10
1.05
1.11
1.51

1.38
1.33
1.20
1.08
0.90
1.3
1.06
1.04
1.14
1.38
1.01
1.15
1.19
1.28
1.45
0.98
1.14
1.21
1.12
1.09
1.26
1.46

0.94
0.99
1.94
1.80
1.48
1.01
1.06
0.90
0.73
1.06
1.20
1.32
0.96
1.00
0.80
0.97
1.08
1.10
1.04
0.89
1.02
1.12

0.98
1.19
0.99
1.64
1.11
1.11
1.27
0.91
0.86
1.03
0.88
1.23
1.00
0.88
0.92
0.92
1.04
1.02
0.93
0.79
0.98
1.02

0.88
1.01
1.14
1.62
1.09
0.86
1.09
0.80
0.83
0.98
1.13
1.20
1.00
0.82
0.78
0.81
1.17
0.82
0.93
0.79
0.92
1.00
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Doktorgradskurs Handelshøgskolen Nord universitet 2016-2020
2020
Course
MET9010

Introduction to Academic Writing

LED9000

ECTScredits

Time and place

2,5

May to August 1, 2020

Management of Artificial Intelligence and
Digitization
ONLINE COURSE

7,5

June 2-5 and June 17, 2020

FIN9004

Machine Learning for Finance

5

May 4-8, 2020

DR432E

Ethics, Nature and Society

7,5

May 4 – 8, 2020

DR437E

Governance in the High North: implications for 7,5
Arctic private and public sector

March 16 -March 20, 2020

MET9011

Advanced Academic Writing

Autumn 2019 - Autumn 2020

ECO9001

Contemporary strands of institutional theory
and their application to management and
accounting

5

October 19-21, 2020

MET9000

Research Design and Scientific Methods in
Business Research

7,5

2.-3. November 2020 and 1.-2. February 2021

VT409E

Philosophy of Science and Research Ethics

7,5

23-25 November 2020 and 8-10 February 2021

7,5

ammene ved Nord universitet 2020-21 - 21/05127-2 Rullerende evaluering av doktorgradsprogrammene ved Nord universitet 2020-21 : ~ 21_05127-1 15_05474-32 Evalueringsrapport Phd i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen Nord final 710 786142_1_1

Vedlegg 22

2019
Course

ECTScredits

Time and place

DR430E

Foundations and Future Perspectives in
Entrepreneurship Research

7,5

February 11-15 2019

DR437E

Governance in the High North: Implications
for Arctic private and public sector

7,5

April 1 - 5 2019

STT9000

Clustering and Scaling of Categorical Data,
with Applications in Business and Social
Sciences

5

April 29 - 30 and May 2- 3 2019

MET9009

Qualitative Research Methods

7,5

April 9 - 12 2019

MAF9001

MAF9001 Advanced Marketing Theory:
Critical thinking

5

26-26 February and 1-2 April 2019

DR432E

Ethics, nature and society

7,5

May 6 - 10 2019

MET9010

Introduction to Academic Writing

2,5

March- May 2019

MET9011

Advanced Academic Writing

7,5

Spring 2019 - Spring 2020
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2018

Course

ECTScredits

Time and place

7,5

February 21-22, 2018, April 4-5, 2018 and
individual supervision (to be agreed upon in each
case)

VT409E

Philosophy of Science and Research Ethics

MET9007

Analyzing Multilevel and Mixed Models Using Stata

7,5

ENT9000

Entrepreneurial Learning and Entrepreneurship
Education

7,5

MET9005

ECO9000

FIN9003
DR432E
DR437E

MET9006

2017

Applied multivariate analysis

Contemporary strands of institutional theory and its
application to management research
Econometric foundations for finance
Ethics, nature and society

Governance in the High North: implications for
Arctic private and public sector
Statistics for Research, with Applications in
Marketing, Management and Innovation

7,5

November 21-23 2018 and
February 4-6 2019

June 5 – Saturday June 9, 2018

7,5

Bodø, August 27-31, 2018

7,5

Bodø, May 22-25 and August 20-26, 2018

7,5
7,5
5

12-16 March 2018 (mandatory).
30-31 May 2018 (optional)
Bodø, June 11-15, 2018

April 16th -20th, 2018 (Bodø, Norway)
April 16-20, 2018
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Course

ECTScredits

DR432E

Ethics, Nature and Society

DR437E

Governance in the High North:
implications for Arctic private and
public sector

VT409E

VT408E

DR430E

MET9002
MET9001
MET9003
FIN9001

2016
Course

Philosophy of Science and Research
Ethics

Qualitative Camp

Foundations and Future Perspectives in
Entrepreneurship Research
Mathematical Tools for Research, using
R
Meta-analysis: Beyond data synthesis

Literature review for academic writing
in business and innovation management
Empirical Asset Pricing

ECTScredits

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
5
4
4
5

Time and place

April 19-20, 2017 and June 7-8, 2017, Bodø

December 6-8, 2017 and February 5-7- 2018
April 3-7, 2017, Bodø

May 29 - June 2, 2017, Bodø
March 13-17, 2017, Bodø
April 3-7, 2017, Bodø

October 23-25, 2017, Bodø
May 9-11, 2017, Bodø

June 19-23, 2017, Oslo

Time and place
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DR442 Perspectives in innovation research

10

3 seminars: 9-10 February 2016, 19-21 April
2016 and 18-20 April 2016.

Bodø

VT408E Qualitative Camp

7,5

May 30th-June 3rd, 2016

Bodø and
Kabelvåg/Nyvågar

VT409E Philosophy of Science and Research
Ethics
DR437E Governance in the High North:
implications for Arctic private and public
sector

7,5

7,5

DR447E Regression and Principal Component
Analysis

5

DR427E Academic Writing

7,5

DR448E Philosophy of Science

7,5

November 3-4, 2016
and January 17-18, 2017

23rd – 27th May 2016
2 days in September/ October 2016

Bodø

Bodø / Russia

October 17-21, 2016

Bodø

November 15 – 17 2016
February 7th – 10th 2017
April 26th – 28th 2017

Bodø, Saltstraumen
Bodø, Nord University
Trondheim

First gathering 05.12.16 – 07.12.16 Second
gathering 08.05.17 – 09.05.17

Steinkjer
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DISPUTASER

HHN

Handelshøgskolen

Nr. 83-2020

Marit Breivik-Meyer

It takes two to tango: The role of incubators in the early development of
start-ups

Nr. 82-2020

Vu Le Tran

Expected Returns: An Empirical Asset Pricing Study

Nr. 81-2020

Sudip Kranti Tiwari

Navigating International Entrepreneurship in a Developing Economy
 ontext: Lessons from Nepal
C

Nr. 80-2020

Lars Hovdan Molden

Adapting to Change - On the Mechanisms of Dynamic Capabilities

Nr. 79-2020

Veronika Vakulenko

Public Sector Reforms in Ukraine: Roles Played by Global and Local Agents
in Implementing Converging and Diverging Changes

Nr. 78-2019

Tadeu Fernando Nogueira

Entrepreneurial Learning: An Exploration of the Learning of New Venture
Founders

Nr. 77-2019

Anastasiya Henk

Between the Devil and the Deep Blue Sea: Managing Business Processes in
Turbulent Environments

Nr. 76-2019

Hanne Stokvik

Knowledge for Innovation

Nr. 75-2019

Petter Gullmark

Unraveling the Building Blocks of Local Government Organizations’
Innovativeness: Insights from a Dynamic Capabilities Perspective

Nr. 74-2019

Irina Nikolskaja Roddvik

Deprivation of control: A driving force to gain influence during the
internationalization process of MNC

Nr. 73-2018

Marianne Arntzen-Nordquist

The financing process of new technology-based firms - The entrepreneur’s
perspective

Nr. 72-2018

Are Jensen

Early imprints in and on new technology-based ﬁrms

Nr. 71-2018

Asbjørn Veidal

Strategic entrepreneurship in farm businesses

Nr. 70-2018

Andras Mikkelsen

Trading fast and slow: algorithmic trading in the Nordic region

Nr. 69-2018

Karin Wigger

Mobilization of Collective Resources for Entrepreneurship: Case Studies in
Nordic Peripheries

Nr. 68-2018

Olga Iermolenko

The human side of accounting: The bonds between human agency and
management accounting practices' changes in the transitional economy

Nr. 67-2018

Vivi Marie Lademoe
Storsletten

Quality as flourishing. A study of quality based upon leadership in
kindergartens with implications for Ecological Economics

Nr. 66-2017

Igor Khodachek

 udget, Strategy and Accounting. Managing institutional change in
B
Russia’s governments

Nr. 65-2017

Evgenii Aleksandrov

The changing role of accounting from reformees’ perspective: A study of
public sector reforms in Russia

Nr. 64-2017

Sølvi Solvoll

 evelopment of effectual and casual behaviours: Exploring new venture
D
creation in the tourism industry

Nr. 63-2017

Thomas Lauvås

 he dynamics of university-industry collaboration: A longitudinal case
T
study of research centres

Nr. 62-2017

Kristian Støre

Methodological contributions and applications in real options analysis

Nr. 61-2017

Kjersti Granås Bardal

Impact of Adverse Weather on Road Transport: Implications for 
Cost-Benefit Analysis

Nr. 60-2016

Antonina Tsvetkova

 upply Chain Management in the Russian Arctic:
S
An institutional perspective.

Nr. 59-2016

Siri Jakobsen

 nvironmental innovation cooperation:
E
The development of cooperative relationships between Norwegian firms
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DISPUTASER

HHN

Handelshøgskolen

Nr. 58-2015

Elena Zhurova

Environmental Performance Reporting of Russian Oil and Gas Companies

Nr. 57-2015

Hindertje Hoarau Heemstra

Practicing open innovation in experience-based tourism: the roles of
knowledge, values and reflexivity

Nr. 56-2015

Krister Salamonsen

 xogenous Shocks as Drivers of Growth in Peripheral Regions.
E
– A Multilevel Approach to Regional Development

Nr. 55-2015

Eva J. B Jørgensen

Border Firms: Norway and Russia

Nr. 54-2015

Marianne Terese Steinmo

 ow Firms use University-Industry Collaboration to Innovate:
H
The Role and Development of Social Capital and Proximity Dimensions

Nr. 53-2014

Kjersti Karijord Smørvik

 pplevelsesskaping i dynamiske opplevelsesrom: En studie av turisters
O
opplevelser på Hurtigruten

Nr. 52-2014

June Borge Doornich

Entry modes and organizational learning during internationalization. An
analysis of Norwegian supply companies’ entering and expanding in the
Russian oil and gas sector

N
 r. 51-2014

Ann Heidi Hansen

 emorable moments. Consumer immersion in nature-based tourist
M
experiences

Nr. 50-2014

Ragnhild Johnson

 he Practice of Project Management
T
- A qualitative analysis of complex project-based organizations

Nr. 49-2014

Ingebjørg Vestrum

 he Resource Mobilisation Process of Community Ventures
T
- The Case of Cultural Events in Rural Communities

Nr. 48-2014

Fritz Johnny Nilssen

 rfaringsutveksling som grunnlag for mestring og livskvalitet
E
Diagnoseoverskridende samtalegrupper for familier med barn som har
nedsatt funksjonsevne og eller kronisk sykdom.

Nr. 47-2014

Wondwesen Tafesse

The Marketing Functions of the Trade Show System.

Nr. 46-2014

Muhammad Arif

Inter-organizational Exchange Relationships
– Exchange Relationships between Local Service Suppliers and Tour
Operators in the Tourism Distribution Channel. A Comparative Study of
Northern Norway and Gilgit Baltistan Pakistan.

Nr. 45-2013

Imtiaz Badshah

Federal government accounting in The Islamic Republic of Pakistan

Nr. 44-2013

Kari Djupdal

 ustainable entrepreneurship: Outcomes associated with an
S
environmental certification

Nr. 43-2013

Inge Hermanrud

 anaged Networks of Competence in Distributed Organizations - The role
M
of ICT and Identity Construction in Knowledge Sharing

Nr. 42-2013

Nadezda Nazarova

 astering Nature and Managing Frictions: Institutional Work and Supply
M
Chain Management in The High North

Nr. 41-2013

 husitha S. L W.
T
Gunawardana

 he significance of power and dependence within supplier-buyer
T
relationships in a high-power versus low-power cultural context."

Nr. 40-2013

Elena Panteleva

 ontemporary management accounting practices in Russia: The case of a
C
subsidiary in a Russian oil company"

Nr. 39-2013

Natalia Andreassen

 ustainability Reporting in a Large Russian Oil Corporation. Production
S
Safety Issues"

Nr. 38-2013

Are Severin Ingulfsvann

Verdiforskyvning i friluftslivet i lys av økologisk økonomi".

Nr. 37-2012

Thor-Erik Sandberg Hanssen

Essays in Transport Economics with application to Transport Policy.

Nr. 36-2012

Victoria Konovalenko

A “coordination kaleidoscope”:
The role of a “Corporate University” as a coordinator of knowledge flows in
a Russian transnational corporation
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HHN

Handelshøgskolen

Nr. 35-2012

Are Brandstad

 he management of entrepreneurship support
T
– Organisation and learning in corporate incubation, technology transfer
and venture capital

Nr. 34-2012

Kristin Haugland Smith

Hva er bedrifters samfunnsansvar? - En empirisk tilnærming av bedrifters
ansvar overfor samfunnet.

Nr. 33-2012

Harald Fardal

Information System Strategy in Practice – A Social Process Perspective

Nr. 32-2011

Elena Dybtsyna

Accountant in Russia: changing times, changing roles

Nr. 31-2011

 Thomas Johansen

 aradigms in Environmental Management Research
P
Outline of an Ecosophical-Hermeneutic Alternative.

Nr. 30-2011

Jorunn Grande

Entrepreneurship in small rural firms - the case of agriculture

 r. 29-2011
N

Andrei Mineev

 ow has the petroleum supply industry developed in The Russian Barents
H
Sea Region? Institutional and managerial aspects

N
 r. 28-2010

May Kristin Vespestad

 mpowered by Nature" - Nature-based High North Tourism Experiences in
E
an International Context.

 r. 27-2010
N

Jan Terje Henriksen

 lanning, Action and Outcome - Evaluation of the Norwegian Petroleum
P
System: A Structuration Approach to Ripple Effect Studies

Nr. 26-2010

Marina Z. Solesvik

Interfirm collaboration: The context of shipbuilding.

Nr. 25-2010

Gowindage Chamara
Jayanath Kuruppu

 evelopment of Central Government Accounting in Sri Lanka: Three
D
Perspectives on The Accounting Changes.

Nr. 24-2010

Heidi Rapp Nilsen

 rom Weak to Strong Sustainable Development.
F
An analysis of Norwegian economic policy tools in mitigating climate
change.

Nr. 23-2010

Frode Fjelldal-Soelberg

 ntreprenøriell Markedsføring. En studie av entreprenørskap og markedsE
føring som overlappende fenomen.

Nr. 22-2009

Svein Oskar Lauvsnes

 eterminants of a shifting effective demand equilibrium.
D
An explorative investigation of the interaction between psychological,
financial and real factors.

Nr. 21-2009

Hugo Skålsvik

 tudies of Market led Processes influencing Service Performance: - Case
S
Studies on the Norwegian Coastal Voyage

Nr. 20-2009

Tatiana Maximova-Mentzoni

Marketization of the Russian University: Origins, Features and Outcomes

Nr. 19-2009

Frode Kjærland

Valuation of Generation Assets - a Real Option Approach

Nr. 18-2008

Elin Oftedal

Legitimacy of Creative Destruction

Nr. 17-2008

Evgueni Vinogradov

Immigrant Entrepreneurship in Norway

Nr. 16-2008

Terje A. Mathisen

 ublic Passenger Transport in Norway - Regulation, Operators' Cost
P
Structure and Passengers' Travel Costs 

Nr. 15-2008

Lars Rønning

Social capital in farm-based entrepreneurship and rural development

Nr. 14-2008

Anne Haugen Gausdal

’Network Reflection’ – a road to regional learning, trust and innovation

Nr. 13-2007

Einar Lier Madsen

Utvikling av dynamiske kapabiliteter i små og mellomstore bedrifter

Nr. 12-2006

Tatiana Iakovleva

Factors associated with new venture performance: the context of St.
Petersburg

N
 r. 11-2007

Levi Gårseth-Nesbakk

 xperimentation with accrual accounting at the central government level in
E
Norway - how a global phenomenon becomes a local practice

 r. 10-2007
N

Elsa Solstad

 re sykehus - to verdener - en fusjon. En studie av reorganisering i et
T
helseforetak
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HHN

Handelshøgskolen

Nr. 9-2007

Gry Agnete Alsos

Portfolio Entrepreneurship - general and farm contexts 

N
 r. 8-2006

Einar Rasmussen

 acilitating university spin-off ventures - an entrepreneurship process
F
perspective

Nr. 7-2006

Konstantin Timoshenko

 ussian Government Accounting:Changes at the Central level and at a
R
University 

Nr. 6-2006

Espen John Isaksen

 arly Business Performance - Initial factors effecting new business
E
outcomes

Nr. 5-2005

Odd Birger Hansen

 egnskap og entreprenørskap. En fortolkende studie av hvordan to
R
entreprenører bruker regnskap

Nr. 4-2005

B
 jørn Willy Åmo

Employee innovation behaviour

Nr. 3-2005

Tor Korneliussen

 he Relationship between Initation, Barriers, Product Quality and
T
Internationalization

N
 r. 2-2005

Pawan Adhikari

Government Accounting in Nepal: Tracing the Past and the Present

Nr. 1-2003

Lars Øystein Widding

Bygging av kunnskapsreservoarer i teknologibaserte nyetableringer
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Oversikt over aktive kandidater pr nov 2020
Your name
Abraham, Mesfin

Basis for admission
Master of Science in Business, 2010‐2012, Nord
University

Vedlegg 24

Main and co‐supervisors
Start
Working title for PhD project
Faggruppe
Main supervisor: Levi Gårseth‐Nesbakk‐ 01.08.2016 Fiscal sustainability for long‐term development Økonomisk analyse og regnskap
Professor ‐ Nord University
at local government level
Co‐Supervisor: Sven Siverbo‐ Professor‐
University West

Ahunov, Husanboy

Master's Programme in Accounting and Financial Main supervisor: Professor Giuseppe
Management, 2019, Uppsala University
Grossi, Nord University
Co‐supervisor: PostDoc Evgenii
Aleksandrov, Nord University
Co‐supervisor: Professor Charl De
Villiers, The University of Auckland

01.01.2020 Institutionalization of integrated reporting in
state‐owned enterprises

Økonomisk analyse og regnskap

Altinawi, Samer

Master of Science in Business, 2019, Nord
University

Main‐supervisor: Associate Professor
Oleg Nendic , Nord University
Co‐supervisor: Professor II Frode
kjærland, Nord university

01.01.2020 Collection of Articles about The Efficiency,
liquidity, prices, and Returns in the
Norwegian housing market

Økonomisk analyse og regnskap

Antoniuk, Yevheniia

Master of Science in Business, 2016, Nord
University

Ph.D. Thomas Leirvik, Nord University
Ph.D. Frode Kjærland, NTNU/Nord
Unviversity

20.03.2017 Impact of climate change risks on financial
market investments

Økonomisk analyse og regnskap

Breivik‐Meyer, Marit

Master of Science in Business, 2010‐2013, Nord
University Business School, Nord University

Professor, Tommy Høyvarde Clausen,
Nord University Business School

01.08.2014 The incubation process: Mechanisms that
support new firm development

Innovasjon og entreprenørskap

Professor, Roger Sørheim, NTNU and
Nord University Business School

Fetingyte, Evelina

Innovation and Entrepreneurship (Master’s of
Science in Business), Nord University, Bodo,
Norway 2020 (One semester, 30 credits)
Master’s in International Hotel and Tourism
Management, University of Queensland, Brisbane,
Australia 2008 – 2010 (90 credits)

Main supervisor ‐ Professor Dorthe
Eide, Nord University
Co‐supervisor 1 ‐ not decided yet
Co‐supervisor 2 ‐ Postdoctoral
Researcher Olga Høegh ‐ Guldberg,
Nord University

01.09.2020 Culture – Based Tourism Experiences: Value Co‐ Marked, organisasjon og ledelse
Creation, Innovation and Sustainability of
Local Communities
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Oversikt over aktive kandidater pr nov 2020
Your name
Georgiadou, Eleni

Basis for admission
Master's Degree Programme in International
Business
March 2009
University of Vaasa, Finland

Main and co‐supervisors
Professor Tommy Høyvarde Clausen,
Nord University Business School
Associate Professor Marianne Terese
Steinmo, Nord University Business
School
Associate Professor Yuqing Ren,
University of Minnesota, USA

Grinerud, Katrine

Master of Public Administration from Copenhagen Wenche Aarseth, Market, Organization
Business School (CBS)
and Leadership, NORD University (main
supervisor)

Start
Working title for PhD project
02.01.2017 Emergent states and performance of new
technology‐based firms: The role of team
mental models and transactive memory
systems
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Faggruppe
Innovasjon og entreprenørskap

04.06.2018 An empirical study on how different actors in Marked, organisasjon og ledelse
the road transport industry can contribute to a
safer road transport with fewer accidents and
near misses in Norway

Gunhild Sætren, Road Traffic Section,
Business School, NORD University (co‐
supervisor)
Hasan, Saiful

Master of Science in Energy Management (2015‐ Professor Terje Andreas Mathisen
2017)
(Supervisor), Førsteamanuensis Thor‐
Erik Sandberg Hanssen (Biveileder),
Førsteamanuensis Ozlem Simsekoglu
Nordfjaern (Biveileder)

Haukland, Cecilie

Master of Science in Business, 2017, Nord
University

Henk, Oliver

Master of Science in Business, 2015, Nord
University

Heselius, Micaela

MSc in Business Administration (Accounting,
Management and Organization), 2019, Åbo
Akademi University
‐ MA (General history, Social sciences, Education),
2011, Åbo Akademi University

Professor Einar Rasmussen, HHN (main)
Professor Johan Wiklund, Syracuse
University (co)
Prof. Dr. Anatoli Bourmistrov, Nord
University
Dr. Daniela Argento, Kristianstad
University
Main: Professor, Einar Rasmussen,
Innovation and Entrepreneurhip/HHN
Co: Assistant professor, Thomas Lauvås,
Innovation and Entrepreneurship/HHN

01.01.2018 Electric Vehicle Adoption: Empirical Analyses

Økonomisk analyse og regnskap

04.09.2017 Entrepreneurship education and mental health Innovasjon og entreprenørskap

01.04.2017 One‐size‐fits‐it‐all?: The role of internal
control for achieving objectives in
interorganizational relationships

Økonomisk analyse og regnskap

01.01.2020 Inter‐organizational collaboration for
sustainability transitions ‐ Discursive action
and institutional work

Innovasjon og entreprenørskap

ammene ved Nord universitet 2020-21 - 21/05127-2 Rullerende evaluering av doktorgradsprogrammene ved Nord universitet 2020-21 : ~ 21_05127-1 15_05474-32 Evalueringsrapport Phd i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen Nord final 710 786142_1_1

Oversikt over aktive kandidater pr nov 2020
Start
Working title for PhD project
01.02.2019 Innovation for the circular economy
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Your name
Huynh, Phuc

Basis for admission
Ph.D. business administration
2rd year
Nord University, Business School

Main and co‐supervisors
Professor Einar Rasmussen, main
supervisor
Professor Bjørn Asheim, co‐supervisor

Faggruppe
Innovasjon og entreprenørskap

Håpnes, Lill‐Beathe

MSc in Business Administration, 2019, NTNU
Business School

Professor Tommy Høyvarde Clausen,
Nord University
Associate Professor Lars Hovdan
Molden, Nord University
Third supervisor, unknown

01.05.2020 Digital Innovation: The Emergence and
Evolution

Ijaz, Asif

1‐ MSc. in Business (with major in International
Business and Marketing) from Nord University
Business School, Norway (2018)

Main Supervisor: Professor Frank
Lindberg, Nord University Business
School, Norway

15.08.2018 Extraordinary experiences: An empirical study Marked, organisasjon og ledelse
of consumer immersion, transformation,
change in identity and socio‐cultural meanings

Innovasjon og entreprenørskap

2‐ Master of Business Administration (MBA) from Co‐supervisor: Lena Mossberg,
the University of Punjab, Pakistan (2008)
Professor of Marketing at School of
Business, Economics and Law,
University of Gothenburg, Sweden /
Professor, Nord University Business
School, Norway
Isaeva, Irina

Master’s degree in Science and Technology
Studies (STS) from NTNU
Master's degree in Science and Technology
studies (2014‐2016) Norwegian University of
Science and Technology ‐ NTNU

Main supervisor: Associate Professor,
Marianne Steinmo, Nord university
Business School, innovation and
entrepreneurship
Co‐supervisor: Professor, Einar
Rasmussen, Nord University Business
School, innovation and
entrepreneurship

01.01.2018 How firms collaborate with university partners Innovasjon og entreprenørskap
in university‐industry research centers, to
develop innovations

Kashif, Muhammad

MSc Business, 2016, Nord University

Main:
Title: Førsteamanuensis
Name: Thomas Leirvik
Institution: Nord University
Co‐supervisor:
Title: Førsteamanuensis
Name: Torun Fretheim
Institution: NMBU

02.05.2017 The Nexus between Tail Risks, Asset Returns
and Economic Activity

Økonomisk analyse og regnskap
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Oversikt over aktive kandidater pr nov 2020
Main and co‐supervisors
Start
Working title for PhD project
Main supervisor ‐Professor Terje
19.11.2018 The sustainability of commercial cargo
Andreas Mathisen, Nord University
shipping via the Northern Sea Route
Co‐supervisor ‐ Associate Professor
Bjørn Gunnarsson, CHNL, Nord
University
Co‐supervisor ‐ Professor Irina
Gribkovskaia, Molde University College‐
Specialized University in Logistics
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Your name
Kovalenko, Alina

Basis for admission
2016 Master program in Logistics, Molde
University College‐Specialized University in
Logis cs
2018 PhD program of Business School, Nord
University

Kritskaya, Lidia

Msc i økonomisk styring og prosjektledelse, 2015, Prof. Lars Kolvereid
Universitet i Agder (1 semester utveksling til Leeds Førsteamanuensis Espen John Isaksen
Prof. Bjørn Willy Åmo
Beckett University, spes. i Human Resources)
Nord Universitet, Bodø

02.05.2017 Hybrid entrepreneurs' performance

Innovasjon og entreprenørskap

Larsen, Jenny Sofie

Master i entreprenørskap, innovasjon og
samfunn, 2016, NTNU

01.11.2018 Entrepreneurial Ecosystems in Peripheral
Regions

Innovasjon og entreprenørskap

Larsen, Ola Martin Jensen

Master i Ledelse, 2017‐2019, Høyskolen Kristiania. Main Supervisor:
Anne Gausdal, Professor at Høyskolen
Kristiania

01.02.2020 The organisational effects of work inclusion

Marked, organisasjon og ledelse

Økonomisk analyse og regnskap

Main supervisor: Professor Roger
Sørheim, NTNU/Nord
Co‐supervisor: Associate professor
Thomas Lauvås, Nord

Faggruppe
Økonomisk analyse og regnskap

Co‐Supervisors:
Bjørn Olsen, Professor at NORD
University
Mari Svendsen,
Molden, Birgitte Hovdan

MsC in Business and Economics, 2009, BI
Norwegian Business School

Prof. Terje A. Mathisen, Nord University
(main)
Prof. Tommy H. Clausen, Nord
University (co)
Prof. Dirk Czarnitzki, KU Leuven (co)

08.08.2016 Effects of R&D tax credits

Nelaeva, Alena

Master of Science in Business (2014‐2016) Bodø
Graduate School of Business

Main supervisor Frode Nilssen
Co‐supervisor Tamer Cavusgil
Co‐supervisor Tor Korneliussen

09.08.2016 Challenges and responses of small firms during Økonomisk analyse og regnskap
exporting: the study of Norwegian fish industry
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Oversikt over aktive kandidater pr nov 2020
Start
Working title for PhD project
01.01.2018 The determinants and outcomes of export
distribution strategy
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Your name
Nyu, Valeria

Basis for admission
Master of Science in Business, 2015‐2017, Nord
University

Main and co‐supervisors
Professor Frode Nilssen
Professor Leonidas Leonidou

Faggruppe
Marked, organisasjon og ledelse

Ogada, Pamela

Master of Science in Business, 2018, Nord
University

Professor Frank Lindberg‐ Nord
University
Professor Lena Mossberg‐ Gothenburg
University Business School
Førsteamanuensis Forde Soelberg‐ Nord
University

15.08.2018 How consumer communities contribute to the Marked, organisasjon og ledelse
development of cultural markets: A Market
System Dynamics perspective

Okoroafor, Ugochi

Master of Science in Business, 2018, Nord
University

Main Supervisor: Førsteamanuensis,
Thomas Leirvik, Nord University.

01.04.2020 Essays In Commodity Markets

Økonomisk analyse og regnskap

Co‐Supervisor: Førsteamanuensis,
Torun Fretheim, Norwegian University
of Life Sciences.

Owusu, Phebe A.

MSc. SUSTAINABLE ENVIRONMENT AND ENERGY
SYSTEMS
2015‐2018
MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY,
NORTHERN CYPRUS CAMPUS

Main: Professor Pål Andreas Pedersen,
Nord Universitet
Co‐supervisor: Associate Professor
Thomas Leirvik, Nord Universitet

04.03.2019 The Impact of Socio‐Economic and
Environmental Related Indicators on Health
Outcomes

Økonomisk analyse og regnskap

Pak, Kseniya

MSc in Energy Management, 2016‐2018, Nord
University, Bodø

Professor, Frode Kjærland, NTNU
Business School, Nord University
Business School
‐ Associate Professor in Finance, Kristian
Støre, Nord University Business School.

01.11.2018 Investment analysis of Renewable Energy

Økonomisk analyse og regnskap

Roud, Ensieh

Master in mari me management
2015
USN, Vestfold

Professor Frode Nilssen, Nord
Professor Anne Haugen Gausdal, USN
Professor Christel Elvestad

01.03.2016 “Inter‐organizational Collaboration Capacity in Marked, organisasjon og ledelse
Emergency Management: A study of joint
maritime training in the Arctic context
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Oversikt over aktive kandidater pr nov 2020
Your name
Basis for admission
Main and co‐supervisors
Sarkodie, Samuel Asumadu MSc Sustainable Environment & Energy Systems, Assoc. Prof. Thomas Leirvik ‐ Nord
2016, Middle East Technical University
University

Vedlegg 24

Start
Working title for PhD project
Faggruppe
04.03.2019 Assessment of Climate Change and Its Impact Økonomisk analyse og regnskap
with Adjustment in Energy, Agriculture &
Natural Resources Using Econometric Methods

PhD Environmental Sciences, 2019, Macquarie
University, Australia

2010‐2012: Master of Science (MSc), Natural
Prof. Dr. Odd Jarl Borch (HHN)
Resources Management and Ecological
Assoc. Prof. Dr. Abbas Strømmen‐
Engineering (joint degree: Lincoln University/New Bakhtiar (HHN)
Zealand and University of Natural Resources and
Life Sciences/Austria).
2007‐2011: Bachelor of Science (BSc),
International Business Administration (degree at
Vienna University of Economics and Business)
2007‐2010: Bachelor degree (BNat),
Environmental and Natural Resources
Management (degree at University of Natural
Resources and Life Sciences/Austria).

01.04.2017 Developing crisis management capability under Marked, organisasjon og ledelse
complexity

Seljeseth, Per Ivar

Master of Science in Business, 2011, HHN

Main: Prof. Tor Korneliussen, HHN

Steira, Iselin Kristine
Mauseth

Siviløkonom, 2017, Nord Universitet

Professor Gry Agnete Alsos, HHN
Førsteamanuensis Marianne Steinmo,
HHN
Professor Andrew Corbett, Babson
College og HHN

01.05.2015 Assessing Outcomes from Business‐to‐Business Marked, organisasjon og ledelse
Selling
14.08.2017 New venture teams in entrepreneurship
Innovasjon og entreprenørskap
education ‐ Forming, learning and developing

Tabbassum, Rabia

Master of Science in Accounting from University
of Stockholm

Research Professor of Accounting,
Giussepe Grossi, Nord Univeristy
Førsteamanuensis, Elena Dybtsyna,
Nord Univeristy

01.10.2018 Ambiguities in Measuring and Visualizing
Performance in Nordic Smart Cities

Innovasjon og entreprenørskap

Talha, Sanaa

Msc in Business Administration, 2012, University
of Agder, Kristiansand, Norway

Professor, Gry Agnete Alsos, Nord
Universitet
Professor, Candida Brush, Babson
College, USA
Associate Professor, Hin Hoarau
Heemstra, Nord Universitet

05.03.2018 Identity formation among Immigrant Women
nascent Entrepreneurs

Innovasjon og entreprenørskap

Schmied, Johannes
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Oversikt over aktive kandidater pr nov 2020
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Your name
Temesgen, Amsale K.

Basis for admission
MSc. Development and Resource Economics,
2003, Norges Landbrukshøgskole

Main and co‐supervisors
Start
Professor Ove Jakobsen, Nord
01.04.2016
University
Førsteamanuensis Monica Guillen Royo,
Nord University

Trengereid, Veronika

Master of Science in Business, 2002, Nord
University

Professor Dorthe Eide, Nord University
(main supervisor)
Professor Lars Fuglsang, Roskilde
University (co‐supervisor)

01.08.2015 Network driven innovation in experience‐
based tourism

Troset, Tina Løvsletten

Master program: MSc in Economics and Business
Administration
Major in Energy, Natural Resources And The
Environment at NHH. Minor in International
Business (from Lancaster University Management
School 2013)
Year: 2011‐2013
NHH Norwegian School Of Economics

Main supervisor: Professor Einar
Rasmussen, Nord University Business
School

Innovasjon og entreprenørskap
01.02.2018 Firm‐level transitions to a Circular Economy:
Enabling Innovation through Digitalization and
Collaboration

Msc Business creation and entrepreneurship,
2016, UiT The Arctic University of Norway

Main supervisor: Professor Tommy
Høyvarde Clausen; Handelshøgskolen,
Nord Universitet

Vakulenko, Maryna

Working title for PhD project
Faggruppe
Wellbeing and sustainability in local societies: Marked, organisasjon og ledelse
What can Ecological Economics Learn from
Ecovillage practices?

Marked, organisasjon og ledelse

Co‐supervisor: Associate Professor
Jorunn Grande, Nord University
Business School
01.03.2017 Highways and byways: how to benefit from
dynamic capabilities.Internal and external
mechanisms of Dynamic Capabilities

Innovasjon og entreprenørskap

Co‐supervisor: Førsteamanuensis Siri
Jakobsen; Handelshøgskolen, Nord
Universitet
Co‐supervisor: Professor Roger
Sørheim, NTNU

Yati

MSc in Business Creation and Entrepreneurship,
2015, UiT the Arctic University of Tromsø

Main supervisor: Dorthe Eide ‐ Nord
University
2nd supervisor: Lars Fuglsang ‐ Roskilde
University
3rd supervisor: Hin Hoarau ‐ Nord
University

01.03.2019 Exploring lab‐driven innovation processes in
experience‐based tourism

Marked, organisasjon og ledelse

Yuan, Menghan

Financial Engineering, 2015‐2017, New York
University

Thomas Leirvik, Nord University;
Peter Phillips, Yale University

12.11.2018 Climate Change Modeling and Prediction of
Economic Impact

Økonomisk analyse og regnskap
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Oversikt over aktive kandidater pr nov 2020
Your name
Aakre, Silje

Basis for admission
Master of business administration (siviløkonom),
2016, Norwegian university og life sciences
(NMBU)

Main and co‐supervisors
Professor, Anatoli Bourmistrov, Nord
university (business school)
Professor, Jan Mouritsen, Copenhagen
business school
BA.Sc. in computer engineering, Eva
Brekka, NC‐Spectrum (mentor,
industrial PhD program)

Start
Working title for PhD project
01.01.2018 How are cybersecurity risks managed in
electricity distribution companies?

Vedlegg 24

Faggruppe
Økonomisk analyse og regnskap
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Nord universitet
Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk
regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst,
innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni
studiesteder.
Handelshøgskolen (HHN) utdanner morgensdagens økonomer, ledere og innovatører. Gjennom tett samarbeid med næringslivet, offentlig
forvaltning og samfunnet gir Handelshøgskolen relevant utdanning og forskning på internasjonalt nivå. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d) i
bedriftsøkonomi.
Handelshøgskolen har ca 2500 studenter, 250 ansatte og 43 doktorgradsstudenter. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene
Innovasjon og entreprenørskap, Marked, organisasjon og ledelse, Økonomisk analyse og regnskap og Trafikk. I tillegg har fakultetet ansvar
for CHNL, senter for utvikling av logistikkløsninger i nordområdene og Nordområdesenteret, et forsknings- og kompetansesenter for bedrifter,
organisasjoner og offentlige institusjoner om nordområdespørsmål.
Les mer: www.nord.no/hhn

Stipendiat - Handelshøgskolen
Om stillingen
Ved Handelshøgskolen Nord universitet er det ledige stillinger som doktorgradsstipendiat innen det bedriftsøkonomiske fagområdet.
Stipendiatene vil ha kontorsted i Bodø. Dette er en utdanningsstilling som skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling hvor målet er
doktorgrad. Stipendiatene ansettes for en periode på tre år.
Doktorgradsprosjektet må være relatert til aktuelle forskningsområder innenfor tema som: nordområdekunnskap, markedsføring, ledelse,
innovasjon, entreprenørskap, økonomistyring, regnskap, revisjon, finans, logistikk, transportøkonomi, sirkulær økonomi,
opplevelsesøkonomi, prosjektledelse/temporære organisasjoner, beredskapsledelse, økologisk økonomi, informasjonssystemer og
digitalisering.
Senest to måneder etter at du er ansatt som stipendiat må du søke opptak til doktorgradsstudiet. Prosjektbeskrivelsen du
leverer ved søknaden om stipendiatstilling må da, i samråd med en veileder, videreutvikles til et "research proposal". Det forutsettes at den
som ansettes tas opp på fakultetets doktorgradsprogram og følger krav til progresjon i arbeidet. Se gjerne også Forskrift om ansettelsesvilkår
for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.
Som doktorgradsstipendiat kommer du inn i et strukturert program som omfatter doktorgradskurs, artikkelskriving og deltakelse
på vitenskapelige konferanser og seminarer. Om ønskelig kan det bli lagt til rette for opphold ved en utenlandsk institusjon i løpet
av stipendiatperioden. Du følges opp av erfarne veiledere og forskere og tilknyttes en forskningsgruppe. Alle doktorgradsstudenter får
oppnevnt en hovedveileder ved fakultetet, samt en medveileder som ofte er ekstern. Avhandlingen må skrives på engelsk.

Kvalifikasjonskrav
Vi ser etter kandidater med følgende kvalifikasjoner:








Fullført en femårig universitetsutdanning (300 studiepoeng) inkludert en toårig mastergrad i bedriftsøkonomi eller tilsvarende
utdanning med masteroppgave som avsluttende vitenskapelig arbeid. Minst 90 studiepoeng må være innenfor et fagområde som er
relevant for doktorgradsprosjektet.
Kandidater som avslutter masterstudiet vår/sommer 2020 oppfordres spesielt til å søke.
Gode karakterer fra mastergraden (normalt karakter B som gjennomsnitt og på masteroppgaven eller tilsvarende nivå for utenlandsk
utdanning).
Gode kunnskaper i engelsk, både skriftlig og muntlig. Det kan stilles krav om tilfredsstillende resultater på språktest (TOEFL eller
IELTS) for å bli tatt opp. Unntak gis for kandidater med mastergrad fra nordisk institusjon.
Gode analytiske ferdigheter og relevant metodekunnskap. Det kan stilles krav om tilfredsstillende resultater fra GMAT eller GRE for å
bli tatt opp. Unntak gis for kandidater med mastergrad fra en nordisk institusjon.
Det er en fordel hvis kandidaten har gode kunnskaper i norsk eller annet skandinavisk språk.

Se også phd reglement og informasjon om forskerutdanningen på våre hjemmesider.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:






Prosjektbeskrivelsens kvalitet, gjennomførbarhet og relevans for Handelshøgskolen
Masteroppgaven
Søkerens beskrivelse av motivasjon for doktorgradsarbeidet
Relevant erfaring fra forskningsarbeid
Personlig egnethet og karakterer

Vi tilbyr
Stillingene lønnes etter Statens regulativ, stipendiat kode 1017 LR 20, ltr 54, NOK 479.600. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens
pensjonskasse.
Generert fra Jobbnorge.no den 24. juni 2020 kl. 14:35
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God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
En arbeidsplass i stadig utvikling
Fleksibel arbeidstid
Aktivt bedriftsidrettslag
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Generell informasjon
Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i
ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte
kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat
kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.
Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Kontakt
Faglige spørsmål, rettes til leder for faggruppene eller sentrene:






Økonomisk analyse og regnskap, Pål Pedersen: pal.a.pedersen@nord.no, +4775517239
Innovasjon og entreprenørskap, Einar Rasmussen: einar.rasmussen@nord.no, +4775517153
Marked, organisasjon og ledelse, Frode Nilssen: frode.nilssen@nord.no, +4775517701
Trafikk, Ståle Lødemel: stale.lodemel@nord.no, +4774823726
Administrative spørsmål: Ellen Abelgård, ellen.abelgard@nord.no, +4775517668

Søknadsprosessen
Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité.
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, prøveforelesning eller andre presentasjoner.
Fakultetet gjør oppmerksom på at man forbeholder seg retten til ikke å ansette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, men som ikke
tilfredsstiller andre kriterier som språk, pedagogiske evner, erfaring fra forskning eller personlige egenskaper.

Søknad
Søknad sendes elektronisk innen 16.08.2020.
Den elektroniske søknaden skal inneholde:









Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen
Masteroppgaven din (eventuelt en foreløpig versjon)
Prosjektbeskrivelse på 3-5 sider hvor du redegjør for ideen til ph.d.-prosjekt, teoretisk forankring og metodisk tilnærming og
fremdriftsplan
Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner)
Bekreftede kopier av vitnemål både for bachelor- og masterutdanning og relevante attester. Original versjon må fremlegges på
forespørsel.
Annen aktivitet som vurderes relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen, må dokumenteres.
Navn og kontaktinformasjon til 1-3 referanser (en av disse bør være hovedveilederen fra masteroppgaven). Angi din relasjon til
personen, e-post og telefonnummer.
Søkere med utenlandsk utdanning må legge ved offisiell dokumentasjon som viser hvilke karakterar på vitnemålet som er på et
høyt faglig nivå og kriteriene som ligger til grunn for denne vurderingen. Dersom originalvitnemålet, karakterutskriftene og
tilleggsdokumentasjonen eller vitenkapelige arbeid ikke er på engelsk eller et skandinavisk språk må en sertifisert oversettelse
legges ved. Det er en fordel om de i tillegg kan legge ved NOKUT sin generelle godkjenning av at utdanningen tilsvarer norsk
mastergrad. Så www.nokut.no for mer informasjon om generell godkjenning av høyere utdanning.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.
Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.
Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort
selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil
i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.
Refnr. 30090613

Jobbnorge-ID: 188571, Søknadsfrist: 16.08.2020, Kundens referanse: 30090613

Generert fra Jobbnorge.no den 24. juni 2020 kl. 14:35

Side 2 / 2

ammene ved Nord universitet 2020-21 - 21/05127-2 Rullerende evaluering av doktorgradsprogrammene ved Nord universitet 2020-21 : ~ 21_05127-1 15_05474-32 Evalueringsrapport Phd i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen Nord final 710 786142_1_1

Oversikt deltakere veilederutviklingskurs HHN 2014 ‐2019

1: Navn
Levi Gårseth‐Nesbakk
Frode Nilssen
Espen John Isaksen
Tommy Høyvarde Clausen
Gry Agnete Alsos
Ove Jakobsen
Elena Dybtsyna
Are Ingulfsvann
Bjørn Willy Åmo
Terje Fallmyr
Jorunn Grande
Marianne Steinmo
Siri Jakobsen
Roberto Rivas Hermann
Thomas Leirvik
Gunhild Sætren
Thomas Lauvås
Christel Elvestad
Frode Soelberg

2: Universitet
UiN
UiN
UiN
UiN
UiN
UiN
UiN
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
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Fakultet
HHN
HHN
HHN
HHN
HHN
HHN
HHN
HHN
HHN
HHN
HHN
HHN
HHN
HHN
HHN
HHN
HHN
HHN
HHN

Årstall
2014
2014
2013/2014
2013/2014
2013/2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2019
2019
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

20/03266-4
Ketil Eiane
Tina Bringslimark
Møtedato
14.10.2021

FREMDRIFTSPLAN SAMISK-/URFOLKSENTER VED NORD
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget godkjenner fremdriftsplan for samisk-/urfolksenter ved Nord med de
endringer som fremkom i møtet.
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Bakgrunn
På møtet i Forskningsutvalget 2. september (arkivsak 20/03266-3) ble mandat for
arbeidsgruppen for utredning av samisk-/urfolksenter ved Nord vedtatt med de endringer
som fremkom i møtet.
I møtebehandlingen ble det forslått at mandatet bør inneholde en fremdriftsplan og at
denne fremlegges på møtet i Forskningsutvalget 14. oktober.
Fremdriftsplan arbeidsgruppe samisk-/urfolksenter ved Nord
2021
02.09: Mandat arbeidsgruppe vedtas i FU
03.09: Arbeidsgruppemøte
17.09: Arbeidsgruppemøte
21.09: Besøk Senter for samiske studier, UiT
22.09: Besøk Samisk Høgskole, Kautokeino
01.10: Arbeidsgruppemøte
08.10: Arbeidsgruppemøte med Kevin Johansen
14.10: Fremdriftsplan for arbeidsgruppen godkjennes i FU
20.-22.10: Samisk – for Nord på Nord
29.10: Arbeidsgruppemøte
05.11: Arbeidsgruppemøte
12.11: Arbeidsgruppemøte
16.11: Anbefalinger for innhold, organisering og finansiering av samisk-/urfolksenter ved
Nord legges frem for Strategisk ledergruppe
19.11: Arbeidsgruppemøte
26.11: Arbeidsgruppemøte
02.12: Anbefalinger for innhold, organisering og finansiering av samisk-/urfolksenter ved
Nord legges frem for FU
09.12: Innspill til budsjett 2022 i styremøtet
2022
06.02: Første oppstart samisk-/urfolksenter
2023
01.01: Oppstart forskerskoler samisk. Samarbeid med Samisk Høgskole og Senter for samiske
studier, UiT
2024
08-11. juni: NAISA-konferansen (Native American and Indigenous Studies) arrangeres på
Nord

28/21 Prosess søknad om signering av Magna Charta Universitatum ved Nord - 21/00516-2 Prosess søknad om signering av Magna Charta Universitatum ved Nord : Prosess søknad om signering av Magna Charta Universitatum ved Nord

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

21/00516-2
Ketil Eiane
Tina Bringslimark
Møtedato
14.10.2021

PROSESS SØKNAD OM SIGNERING AV MAGNA CHARTA UNIVERSITATUM VED
NORD
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget tilrår rektor videre prosess for signering av Magna Charta Universitatum
ved Nord.
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Bakgrunn
Magna Charta Observatory (MCO) er en stiftelse opprettet av EUA (The European University
Association), og fremmer, beskytter og styrker sentrale universitetsverdier som akademisk
frihet og institusjonell autonomi.
Ideen om et frihetsdokument - et Magna Charta for europeiske universiteter - ble fremmet
av Universitetet i Bologna i 1986. Dokumentet, «Magna Charta Universitatum» (MCU), ble
utarbeidet i 1988 og er siden signert av 947 universiteter i 94 land. Deriblant har alle norske
universitet signert, samt en rekke høgskoler.
Hensikten med MCU er å sette fokus på fundamentale verdier i universitetstradisjonen og å
oppmuntre til sterke bånd mellom Europeiske universiteter. Dokumentet har inspirert
universiteter også utenfor Europa, og det er åpnet for underskrivere fra hele verden. Teksten
er oversatt til 50 språk, deriblant nynorsk.
Saksframstilling
Rektor Hanne Solheim Hansen ønsker at også Nord skal signere og tilslutte seg verdiene i
Magna Charta Universitatum. For å kunne signere må det først skrives en søknad hvor
verdier som autonomi, medbestemmelse og akademisk frihet ved en institusjon beskrives.
Eksempel på dette er spørsmål som: «How much institutional autonomy does your
institution have vis-à-vis national and/or founding authorities? (legal, academic, (staff
appointments, student admissions, curriculum, quality assurance,) organisational, financial,
human resources, etc and the basis of the autonomy) What kind of accountability measures
exist? Are there any respects in which your university does not have complete autonomy?”.
Videre skal også verdiene bevisstgjøres, forankres og implementeres ved Nord. Det er derfor
foreslått en prosess i forhold til utfylling av søknaden, hvor alle aktører ved Nord er
representert, fra studenter til faglig ansatte. Dette er tenkt utført gjennom workshops hvor
spørsmålene i søknaden diskuteres. En signering krever også godkjenning fra styret og
forankring i ledelsen ved Nord.
Prosessen for ferdigstillelse av søknad om signering vil ledes av forskningsavdelingen, men
med god støtte fra sentral studieadministrasjon.
Søknadsfrist: Det er ikke satt noen formell søknadsfrist, men søknaden vil bli behandlet av
the Magna Charta Observatory på vinter-/vårmøtet i 2022. Det er derfor ønskelig at
søknaden ferdigstilles i desember og sendes inn senest i slutten av januar.

Vedlegg:
 Prosess og fordeling av arbeidsoppgaver søknad Magna Charta Universitatum (MCU)
 Magna Charta Universitatum
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Prosess og fordeling av arbeidsoppgaver søknad Magna Charta Universitatum (MCU)
Punkter i søknad

Ansvar

Frist

a) A formal request to become a signatory signed by the senior academic post holder
(Rector, President or Vice-Chancellor)
Hvordan: Utarbeide en formell forespørsel om signering av MCU som rektor signerer

Forskning

15.11

Forskning

15.10

Forskning

15.10

Forskning

19.10

Forskning
Forskning

15.11
15.11

Forskning

15.11

Studie

15.11

Forskning

15.11

Forskning
Studie

15.11
15.11

Forskning

15.11

Forskning

01.11

Forskning

15.11

b) Evidence in the form of certified minutes from the senior academic body and the
ultimate governing body that the application has their full support
Hvordan:
1) Protokollført styresak. Utarbeide sak til styremøtet 28. oktober. Få bekreftelse fra
rektor at sak kan behandles i møtet.
2) Få kopi av søknad til MCU sendt inn av andre universiteter. Primært fra
universiteter som vil være referanse for Nord (se punkt c). På denne måten får
klarlagt hva som ligger i senior academic body.
c) Statements of support from 3 universities, at least two of which should be outside
their own country, which are already signatories of the Magna Charta Universitatum.
Hvordan: Få innspill fra SLG på møtet 21. september hvilke tre universiteter som kan
være aktuelle.
 Lage sak til SLG hvor liste over aktuelle universiteter legges ved. Primært
anerkjente universiteter som Nord samarbeider med.
1. Introductory information about your institution
2. Legal status of your institution
a. (Public/Private/Other)
b. Instrument of establishment (Act of Parliament/Charter/Other)
c. Issuing authority and date of issue
3. Governing structures
a. Ultimate governing body (Council/Board of Trustees/Regents etc., which makes
strategic and status related decisions)
b. Highest academic body (Senate/Academic Board etc., which makes decisions
concerning curricula, staff promotions etc.)
4. Please describe how students are involved in institutional governance and decision
making.
5. Please describe how academic staff are involved in institutional governance and
decision making
6. How much freedom do members of academic staff have in determining what
research and teaching is undertaken? What procedures and structures are in place for
reviewing or regulating these issues?
 Research
 Teaching
7. What kind of policies and structures, standards and guidelines exist in your
institution in order to ensure adequate respect of academic freedom?
8. How much institutional autonomy does your institution have vis-à-vis national
and/or founding authorities? (legal, academic, (staff appointments, student
admissions, curriculum, quality assurance,) organisational, financial, human
resources, etc and the basis of the autonomy) What kind of accountability measures
exist? Are there any respects in which your university does not have complete
autonomy?
Hvordan: Forskning arrangerer en mini-workshop (2-3 timer) med representanter fra
rektoratet, HR/økonomi, FEU, studie, studenter, m.m. hvor punktene i søknad blir
gjennomgått.
9. Have there been any occasions when the principles of academic freedom and/or of
institutional autonomy were not fully respected in your institution? Are you aware of
any emerging difficulties? If so, please describe.
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10. What policies and structures, standards and guidelines exist in your institution to
ensure academic integrity?
11. What policies and structures, standards and guidelines exist in your institution to
ensure quality of teaching, learning and research?
12. Size of your university
a. Number of students (undergraduate/postgraduate)
b. Number of Academic staff
c. Annual income from all sources (in €)
13. Sources of funding
a. % from state/government
b. % from student fees
c. % from other national bodies (please give details)
d. % from private sources
14. What are the mission and the vision of your institution?
15. Briefly describe institution’s teaching, research and other activities (e.g. degrees
offered).
16. Briefly describe how teaching and research are linked in practice, i.e. how is the
inseparability of teaching and research ensured.
17. Please list international networks and organisations which your institution takes
part in.

Forskning
Forskning
Studie

15.11
15.11
15.11

Studie
Forskning
Økonomi
Økonomi

15.11
15.11
15.11
15.11

Forskning
Forskning
Studie
Forskning
Studie
Internasjonal

15.11
15.11
15.11
15.11
15.11
15.11

Tidslinje for ferdigstillelse av søknad
14. oktober: Prosess for søknad om signering av Magna Charta Universitatum tas opp i sentralt FU.
19. oktober: Sak tas opp i Strategisk ledergruppe med spesiell fokus på hvilke 3 universiteter som kan
være referanse for Nord (2 utenlandske, 1 norsk).
28. oktober: Styresak
01. november: Workshop. Diskuteres om det bør være flere workshops for bedre implementering og
forankring.
15. november: Frist ferdigstillelse av søknad studie- og forskningsavdelingen.
1. desember: Frist oversettelse til engelsk.
15. desember: Frist godkjenning rektor, inkl. signering av søknad fra rektor.
16. desember: Siste frist ferdigstillelse av søknad.
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13/21 Rullerende evaluering av doktorgradsprogrammene ved Nord universitet 2020-21 - :

Denne behandlingen '13/21 Rullerende evaluering av doktorgradsprogrammene ved Nord universitet 2020-21' har
ingen saksframlegg.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

21/03709-1
Ketil Eiane
Christine Aasen
Møtedato
02.09.2021

RUTINE FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER I FORSKNING
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget tar saken til orientering og kommer med innspill til rutinen innen 18.
november.
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Saksframstilling
Personvernforordningen (GDPR) som ble innført i 2018 innebar en utvidelse og presisering
av ansvaret ved behandling av personopplysninger. Universitetet plikter å sikre at våre
behandlinger av personopplysninger er i tråd med det vernet som GDPR stiller opp.
Prorektor for forskning og utvikling har ansvar for at personvern ivaretas gjennom
universitetets gjennomgående prosesser og rutiner innenfor forskning og utvikling. En del av
dette ansvaret innebærer å utvikle og tilgjengeliggjøre felles rutiner og retningslinjer for
fakultetene når det gjelder ivaretakelse av personvern i forskningsprosjekter.
Avdeling for forskning og utvikling har derfor arbeidet med å sette sammen dokumentet
Rutine for behandling av personopplysninger i forskning. Hensikten er å etablere en rutine
som sikrer ivaretakelse av personvernet til de som deltar i forskningsprosjekt og å være et
verktøy og hjelpemiddel for forskeren under gjennomføring av prosjektet. Rutinen vil også
inngå som en del av universitetets internkontrollsystem.
Dokumentet består av to deler. Den første delen er en rutine som tydeliggjør innholdet i
forskerens ansvar ved behandlingen av personopplysninger i forskning. Selve rutinen er tredelt og viser hva som må utføres når i de ulike fasene av prosjektgjennomføringen. Den
andre delen er en veiledning til rutinen.
Rutinen vil være den første delen av et oppdatert kvalitetssikringssystem for etikk og
personvern, som for tiden er under utarbeidelse ved Avdeling for forskning og utvikling.
Kvalitetssikringssystemet kommer til å bestå av rutinebeskrivelser og retningslinjer for
områdene personvern og forskningsetikk og gi en oversikt over roller og ansvar i
institusjonen.
Selv om det hører under prorektors ansvarsområde å utvikle rutinen, er det ønskelig å
inkludere fakultetene i prosessen før rutinen ferdigstilles. Vi ber derfor om innspill på
rutinens foreløpige innhold innen 18.11.21, slik at innspillene kan vurderes før rutinen
implementeres ved det neste møtet i Forskningsutvalget 4.12.21.

Vedlegg:
Rutine for behandling av personopplysninger i forskning
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Rutine for behandling av personvern i forskning
Denne rutinen gjelder for alle typer forskningsprosjekter som behandler personopplysninger. For
studentoppgaver som behandler personopplysninger er det utarbeidet en egen veileder (lenke
kommer når veilederen er ferdigstilt og tatt i bruk). For medisinsk og helsefaglig forskning gjelder det
ytterligere vilkår.

1. PLANLEGGING OG OPPSTART
Denne fasen starter ved arbeidet med prosjektskisse og går frem til når innsamlingen av data
(personopplysninger) begynner.
Det må gjøres en forskningsetisk vurdering dersom aktuelt.
Ved planlegging og oppstart har prosjektleder ansvar for følgende:











Bestemme og holde oversikt over hvilke typer personopplysninger som skal behandles i
prosjektet. I følge Nords retningslinjer for forvaltning av forskningsdata skal alle
forskningsprosjekter være utstyrt med en datahåndteringsplan (lenke til NSDs DHP).
Utforme samtykkeskjema. Respondenter og informanter skal presenteres for dette og
samtykke. Les mer om samtykke her: Samtykke og andre behandlingsgrunnlag | NSD
Utforme informasjonsskriv til respondenter eller informanter om hvilke
personvernrettigheter de har under og etter gjennomføringen av prosjektet (Nord har egen
personvernerklæring for forskningsdeltakere, hvor de mest sentrale rettighetene er gjengitt.
Den finnes her: Personvernerklæring for Nord)
Melde inn prosjektet til Norsk senter for forskningsdata (NSD) for vurdering av personvernet
senest 30 dager før innsamlingen skal starte. NSD gjør personvernvurdering på vegne av
Nord. Meldeskjemaet er elektronisk og finnes her: Personverntjenester | NSD
Inngå databehandleravtale med eventuell eksterne informasjonsleverandører, for eksempel
registereiere, eller samarbeidspartnere ved andre institusjoner om hvordan ansvaret for
personopplysninger skal fordeles og ivaretas. (Mal for databehandleravtale og mal for felles
behandlingsansvar kommer her når den er åpen for lenking fra Kvalitet i Nord/Manage.)
Dersom det skal deles data med partnere i land utenfor EU/EØS må det sørges for at
overføringen er trygg ved at den gir likeverdig beskyttelse som GDPR ville gjort innen
EU/EØS. EU har utarbeidet en standardavtale som gir ytterligere beskyttelse, men ikke
nødvendigvis er tilstrekkelig. Det må gjøres en nærmere vurdering av hvilke mekanismer som
ligger i lovgivningen i det landet man skal til overføre til. Utfallet av vurderingen kan være at
man ikke har anledning til å dele data med partner i landet. Eller at man må tilpasse hva man
deler og på hvilken måte.

2. GJENNOMFØRING
Fra datainnsamling til analyser av innsamlede data (personopplysninger).
Under gjennomføring må prosjektleder sørge for å:


Besvare henvendelser fra informanter i prosjektet om hvordan de kan ivareta sine
personvernrettigheter.

1
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Sørge for forsvarlig sletting eller anonymisering av personopplysninger dersom informanter
trekker tilbake sitt samtykke til å delta i prosjektet.
Kontrollere at personopplysninger som behandles i prosjektet ikke anvendes til andre formål
eller på andre måter enn det informantene har samtykket til.
Be informanter om nytt samtykke dersom innsamlede opplysninger skal behandles til andre
formål eller på andre måter, for eksempel lagres lengre eller brukes i et nytt prosjekt, enn
hva de opprinnelig har gitt samtykke til.
Levere endringsmelding til NSD dersom det underveis i prosjektet må gjøres endringer. F.eks.
dersom det gjøres intervju over Teams i stedet for fysisk intervju, eller dersom det må
innhentes flere/andre opplysninger enn det som opprinnelig er meldt inn.
Kontrollere at vilkår i avtaler med eventuelle eksterne informasjonsleverandører, for
eksempel registereiere, eller samarbeidspartnere ved andre institusjoner faktisk overholdes
Sørge for tilstrekkelig sikring av koblingsnøkler ved behandling av avidentifiserte
personopplysninger.
Melde avvik på personopplysningssikkerheten dersom det skjer avvik ved behandling av
opplysninger om informanter i prosjektet.

3. AVSLUTNING
Avslutningsfasen omfatter den delen av prosjektet hvor dataanalysen er avsluttet og innsamlede
data (personopplysninger) skal slettes, anonymiseres eller overføres til andre for videre
oppbevaring/arkivering.
I avslutningsfasen må prosjektleder:







Avgjøre hvilke personopplysninger om respondenter og informanter som skal slettes og
hvilke som skal oppbevares (arkiveres) etter prosjektslutt. Vurderingen må gjøres i henhold
til Nords retningslinje for forvaltning av forskningsdata.
Sørge for at alle personopplysninger om respondenter og informanter som ikke skal
oppbevares etter prosjektslutt blir forsvarlig slettet.
Sørge for at personopplysninger som skal oppbevares etter prosjektslutt blir anonymisert, for
eksempel ved at koblingsnøkkel for avidentifiserte opplysninger destrueres.
Sørge for at personopplysninger som skal tas vare på etter prosjektslutt blir forsvarlig
oppbevart.
Sende sluttmelding til NSD.
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Hva er en personopplysning?
Personopplysninger er enhver opplysning som kan knyttes til en person. En personopplysning kan
for eksempel være fødselsnummer, navn, adresse, e-postadresse eller IP-adresse. Et bilde regnes
som en personopplysning dersom personer kan gjenkjennes, og stemme på lydopptak regnes alltid
som en personopplysning selv om ingen navn blir nevnt i innspillingen.
Det er også mulig at en samlet kombinasjon av opplysninger kan knyttes til en person. For eksempel
om det registreres nøyaktig alder, bosted og studieretning, og det kun er én person på 37 fra Verdal
som studerer naturforvaltning.
Hvorvidt bakgrunnsopplysninger kan gjøre en person identifiserbar avhenger av variablene/de
registrerte dataene, men også av kontekst, tema og kriteriene for utvalget.
Ettersom pseudonyme personopplysninger kan knyttes til en bestemt person ved bruk av
tilleggsopplysninger/koblingsnøkkel, er disse å regne som personopplysninger.
Anonyme opplysninger er ikke personopplysninger, men husk å sjekke om opplysningene faktisk er
helt anonyme.

Definisjoner og begreper
Anonyme opplysninger
Anonyme opplysninger er informasjon som ikke på noe vis kan identifisere enkeltpersoner i et
datamateriale, hverken direkte gjennom navn eller personnummer, indirekte gjennom
bakgrunnsvariabler, eller gjennom navneliste/koblingsnøkkel eller krypteringsformel og kode.

Behandling
enhver operasjon som gjøres med personopplysninger, f.eks. innsamling, registrering, organisering,
strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering ved
overføring, spredning eller alle andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring,
begrensning, sletting eller tilintetgjøring.
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Behandlingsansvarlig
Den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som
skal brukes. Nord universitet er behandlingsansvarlig institusjon for personopplysninger som
behandles i forskning og studentoppgaver ved universitetet. Det daglige behandleransvaret er
delegert til fakultetene v/dekan.

Behandlingsgrunnlag
Rettslig grunnlag for å behandle personopplysninger. Dette kan for eksempel være samtykke.

Brudd på personopplysningssikkerheten
Et brudd på sikkerheten som fører til utilsiktet eller ulovlig tilintetgjøring, tap, endring, spredning av
eller tilgang til personopplysninger som er overført, lagret eller på annen måte behandlet.

Dataminimering
Dataminimering betyr at du ikke skal samle inn flere opplysninger om utvalget ditt enn det som er
nødvendig for å realisere forskningsformålet ditt. Hvis noen av personopplysningene du ønsker å
samle inn ikke er nødvendige for å oppnå formålet, skal du ikke samle dem inn. Dataminimering er
ett av personvernprinsippene i personvernforordningen.

GDPR
Forkortelse for The General Data Protection Regulation, EUs forordning (regelverk) for personvern.
Også kalt personvernforordningen.

Indirekte personidentifiserbare opplysninger
En person vil være indirekte identifiserbar dersom det er mulig å identifisere vedkommende gjennom
bakgrunnsopplysninger som for eksempel bostedskommune eller institusjonstilknytning kombinert
med opplysninger om alder, kjønn, yrke, diagnose, etc.

Informant
Enkeltperson som du innhenter personopplysninger fra, og som opplysningene kan knyttes til. Ofte
også kalt forskningsdeltaker, respondent eller den registrerte.

Informasjonssikkerhet
Sikring av opplysninger ved å bruke prinsippene om konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

Integritet
Prinsipp om at personopplysninger skal være sikret mot utilsiktet eller uautorisert endring eller
sletting.

Koblingsnøkkel
En koblingsnøkkel er en navneliste eller fil som muliggjør identifisering av enkeltpersoner i et
datasett. Det å opprette en koblingsnøkkel innebærer å erstatte navn, personnummer, eepostadresse eller andre personentydige kjennetegn i et datasett med en kode, et nummer, et fiktivt
navn eller lignende, som viser til en atskilt liste der hver kode viser til navn. Koblingsnøkkelen må
oppbevares separat fra selve datamaterialet for å sikre at utenforstående ikke får tilgang til
koblingen mellom navn og kode.
Av hensyn til informasjonssikkerhet bør koblingsnøkkel brukes i de fleste prosjekter, spesielt i
prosjekter der det behandles sensitive personopplysninger.

Konfidensialitet
Prinsipp om at personopplysninger må være sikret mot at uvedkommende får tilgang til dem.
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Kryptering
Metode for å gjøre data (for eksempel tekst) uleselig for andre ved hjelp av en matematisk funksjon
(krypteringsteknikk/-algoritme) og en forhåndsbestemt nøkkel.

Personopplysning
Opplysning eller vurdering som kan knyttes til en enkeltperson. Dette kan være navn, adresse,
telefonnummer, e-postadresse, stemme, bilnummer, bilder eller fødselsdato.

Personvernombud
En person som er utpekt av en behandlingsansvarlig. Personen har som oppgave å bidra til at den
behandlingsansvarlige følger personvernregelverket.

Prosjekt
Begrepet prosjekt brukes om forskningsprosjekter. I denne veilederen blir FoU-, kandidat- bachelorog masteroppgaver omtalt som «prosjekt».

Prosjektleder
Dersom veileder er ansatt ved Nord, er det denne som er prosjektleder for FoU-, kandidat-, bachelor
og master-oppgaver. Dersom veileder er eksternt ansatt, er det emneansvarlig som er prosjektleder.

Pseudonymisering
Behandling av personopplysninger på en slik måte at personopplysningene ikke lenger kan knyttes til
en bestemt registrert uten bruk av tilleggsopplysninger, forutsatt at nevnte tilleggsopplysninger
lagres atskilt og omfattes av tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer at personopplysningene
ikke kan knyttes til en identifisert eller identifiserbar fysisk person.

Samtykke
En frivillig, spesifikk, informert, utvetydig og aktiv erklæring fra den registrerte om at han eller hun
godtar behandling av opplysninger om seg selv.

Skytjenester
Samlebetegnelse på datatjenester som ytes over internett og som er satt opp for å kunne virke
sammen med andre datatjenester.

Sensitive personopplysninger/særlige kategorier av personopplysninger
Dette er opplysninger som krever ekstra beskyttelse. I loven er «særlige kategorier av
personopplysninger» definert som personopplysninger om rasemessig eller etnisk opprinnelse,
politisk oppfatning, religion, filosofisk overbevisning eller fagforeningsmedlemskap, samt behandling
av genetiske opplysninger og biometriske opplysninger med det formål å entydig identifisere en
fysisk person, helseopplysninger eller opplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller
seksuelle orientering.

Transkribere lydopptak
Å lage en avskrift av et lydopptak.

Tredjeperson
En enkeltperson som ikke er med som informant/forskningsdeltaker/respondent, men som
opplysninger kan knyttes til. Dersom en informant f.eks. forteller om sin mor, og opplysningene du
behandler kan knyttes til moren, så vil mor være tredjeperson som du behandler personopplysninger
om.
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Viktig å huske når du skal behandle personopplysninger:
Ved behandling av personopplysninger skal følgende prinsipper i personvernforordningen (GDPR)
alltid følges:
Du skal ha tillatelse



Du må ha et rettslig grunnlag for å behandle personopplysninger, enten i form av et
samtykke eller at annet grunnlag.
Personopplysninger kan ikke gjenbrukes til formål som er uforenelig med det opprinnelige
formålet. Hvis du ønsker å gjenbruke opplysningene til annet formål, må du ha et
selvstendig/nytt rettslig grunnlag.

Du skal ha en god grunn


Personopplysninger skal kun behandles for spesifikke, uttrykkelige, angitte og legitime
formål. Det betyr at formålet med behandling av personopplysninger skal identifiseres og
beskrives presist. Alle formål skal være forklart på en måte som gjør at alle berørte har
samme forståelse av hva personopplysningene skal brukes til. At formålet skal være legitimt
innebærer at det i tillegg til å ha et rettslig grunnlag også skal være i samsvar med øvrige
etiske og rettslige samfunnsnormer.

Du skal ikke behandle flere personopplysninger enn nødvendig, og du skal ikke behandle de lenger
enn nødvendig




Prinsippet om dataminimering innebærer å begrense mengden innsamlede
personopplysninger til det som er nødvendig for å oppnå formålet med innsamlingen.
Dersom personopplysninger ikke er nødvendige for å oppnå formålet, skal man heller ikke
samle dem inn.
Personopplysninger skal slettes eller anonymiseres når de ikke lenger er nødvendige for
formålet de ble innhentet for.

Du skal sørge for god sikkerhet


Personopplysninger skal behandles på en måte som sikrer tilstrekkelig sikkerhet for
personopplysningene. Herunder skal du sørge for at de er vernet mot at uvedkommende får
tilgang til dem.

Du skal vise respekt for informantene og deres rettigheter







Behandlingen skal gjøres i respekt for informantenes interesser og rimelige forventninger.
Behandlingen skal være forståelig for informantene og ikke foregå på skjulte eller
manipulerende måter.
Bruken av personopplysninger skal være oversiktlig og forutsigbar for informantene.
Gjennomsiktighet bidrar til å skape tillit og det setter enkeltpersonen i stand til å bruke sine
rettigheter og ivareta sine interesser.
Personopplysninger som behandles skal være korrekte, og skal om nødvendig oppdateres.
Dette betyr at du må sørge for å straks slette eller rette personopplysninger som er uriktige.
Du skal sikre at informantene har mulighet til å bruke sine rettigheter.
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Hvilke rettigheter har informantene?
De personene du behandler personopplysninger om (informantene) har en del rettigheter for å
kunne ivareta sine personverninteresser. De mest sentrale er gjengitt under her. I
personvernerklæring - forskningsdeltakere (nord.no) finnes mer informasjon om informantenes
rettigheter.
Rett til informasjon
Det er viktig å gi alle informantene informasjon om formålet med prosjektet og hvordan du vil
behandle personopplysningene du innhenter. Herunder må du informere om når opplysningene skal
slettes. Det skal også gis informasjon om informantenes rettigheter. Dersom du bruker NSD sin mal
for informasjonsskriv, så vil kravet til informasjon være oppfylt.
Rett til å trekke samtykke
En informant kan til enhver tid trekke tilbake sitt samtykke. Du må da slette eller anonymisere
opplysningene om denne personen.
Rett til innsyn
Informantene har rett til å se/få innsyn i alle personopplysninger som er registrert om dem.
Rett til retting
Informantene har rett til å få uriktige personopplysninger om seg rettet. De har også rett til å få
ufullstendige personopplysninger om seg supplert.

Taushetsplikt
Du har taushetsplikt om opplysninger du har innhentet som forsker, jf. forvaltningsloven § 13 e.
Opplysningene kan bare brukes slik det er nødvendig for forskningsarbeidet og i samsvar med de
vilkår som måtte være satt. Brudd på taushetsplikten eller vilkår kan straffes etter straffeloven § 209.

Når og hvordan skal et prosjekt meldes til NSD?
Hvilke prosjekter skal meldes til NSD?
Prosjektet må meldes hvis du på et tidspunkt i prosjektet behandler personopplysninger, selv om du
skal anonymisere alle personer i sluttproduktet.
Du vil bli bedt om å oppgi en sluttdato for prosjektet.

Hvordan skal prosjektet meldes?
Du skal melde prosjektet her: Personverntjenester | NSD
Her kan du se et eksempel på meldeskjema
Her finner du en Veiledning til NSDs meldingsarkiv | NSD
NSD kan gi veiledning på hvordan skjemaet skal utfylles. Du kan også be om bistand fra
personvernombudet ved Nord personvernombud@nord.no
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Hva hvis NSD ikke godkjenner meldingen?
Dersom NSD ikke kan godkjenne behandlingen som beskrives i meldingen, vil man ofte få beskjed om
å laste opp en godkjenning som viser at personopplysningene kan behandles som beskrevet. En
eventuell godkjenning må gis av dekan ved fakultetet.
Før du ber om å få en godkjenning fra fakultetet, må du vurdere å endre planen for behandling av
personopplysninger i prosjektet, slik at det ligger innenfor det som er beskrevet i Nords
retningslinjer. Dersom det er spesielle årsaker til at du er nødt til å behandle personopplysninger på
en måte som ikke er i henhold til Nords retningslinjer, må du kontakte fakultetet for å få en
godkjenning. Fakultetet vil da vurdere om det kan godkjennes at personopplysninger behandles som
beskrevet i prosjektet. Herunder må det gjøres en risikovurdering. Nords personvernombud kan bistå
i vurderingen av hva som kan godkjennes.

Hvordan innhente og lagre data sikkert?
Hvordan vurdere hvilket lagringsområde og utstyr som kan brukes?
Nord har en retningslinje for klassifisering av informasjon. Informasjon skal klassifiseres enten som
grønn/åpen, gul/beskyttet, rød/fortrolig eller sorte/strengt fortrolige data.
• Før du gjennomfører innhenting av data skal du klassifisere alle opplysninger ut fra
beskyttelsesbehov. Bruk Nord universitets retningslinjer for klassifisering av data. Du kan be om
bistand fra personvernombudet dersom du er usikker på hvilken klassifisering dine data skal ha.
• Når du har avklart klassifiseringen for dine data må du sjekke hvilke lagringsområder og utstyr du
kan bruke til å behandle disse dataene. Oversikt over dette finner du i Lagringsguide for Nord
universitet. Lagringsguiden forklarer blant annet hvilke krav det er til lagringsområder og utstyr som
skal benyttes for gule, røde og sorte data. Vær oppmerksom på at sorte data kun kan lagres i TSD
(Tjeneste for Sensitive Data). TSD er en lagringstjeneste som driftes av UiO og som Nord har en avtale
om bruk av. Informasjon om fremgangsmåte for å lagre i TSD, finner du her.

Hvordan innhente opplysninger i digitalt spørreskjema – Nettskjema?
Dersom man skal innhente opplysninger gjennom spørreskjema, skal Nettskjema brukes.
https://www.nord.no/no/Student/ithjelp/sporreverktoy-nettskjema
Du må logge inn med din FEIDE-bruker for å få tilgang til å bruke Nettskjema. Dataene skal helst kun
oppbevares i Nettskjema, og du må være oppmerksom på at du ikke laster ned data til din egen
maskin eller andre usikre lagringsområder. Dersom det er behov for å overføre dataene til annet
lagringsområde, skal du benytte OneDrive, se «Sikker lagring» nedenfor.
Du kan lage anonyme spørreskjema. Det er da viktig at det kun brukes spørsmål med
radioknapper/avkryssingsbokser eller nedtrekkliste, og at det ikke stilles spørsmål som indirekte kan
identifisere enkeltpersoner.
Dersom du skal innhente opplysninger som vil kunne identifisere informantene, må skjemaet
inneholde informasjon og et spørsmål med obligatorisk avkryssingsboks for samtykke. Se her for mal
for informasjonsskriv inkl. samtykke: Informasjon til deltakerne | NSD.
Nettskjema kan brukes til innhenting av samtykke fra informanter. Dette vil du ha behov for hvis du
f.eks skal intervjue noen. Dette gjøres ved at du oppretter et skjema der du legger inn teksten fra
8
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NSD sin mal for Informasjon til deltakerne | NSD. Du må i tillegg skrive inn informasjon som gjelder
spesifikt for ditt prosjekt. Ved opprettelse av skjemaet må du velge at informanter skal logge inn med
ID-porten, slik at du har kontroll på hvem som har fylt ut skjemaet og at ingen svarer mer enn én
gang. Du skal ikke laste ned/hente ut samtykkeskjemaene fra Nettskjema, da det sikreste er at disse
ligger lagret i Nettskjema. Skjema i Nettskjema slettes normalt 6 mnd. etter siste innsendte skjema.
Dersom du har behov for at skjema lagres i lengre tid, må du derfor legge inn et fiktivt skjema før det
har gått 6 måneder.
Skjema i Nettskjema skal slettes når prosjektet avsluttes.

Hvordan gjennomføre et digitalt intervju?
Du kan bruke Zoom eller Teams for å gjennomføre intervju. Du må da forsikre deg om at møtelenken
kun gis til den som skal intervjues og at ingen utenforstående deltar på møtet.
Det er ikke tillatt å ta videoopptak av samtalen. Dersom du har behov for å gjøre lydopptak, skal
Nettskjema Diktafon brukes. Dette kan du gjøre ved å legge mobil m/Nettskjema diktafon-app ved
PC-høyttaler når intervjuet pågår.

Hvordan gjøre lydopptak av intervju?
En persons stemme er å anse som en personopplysning i seg selv, så alle lydopptak av personer skal
behandles i henhold til personvernregelverket.
Lydopptak skal gjøres med Nettskjema-diktafon-appen - Universitetet i Oslo (uio.no) Denne appen
lastes ned på mobiltelefon. Lydopptaket lagres ikke på mobilen, men sendes direkte til Nettskjema.
Du må logge inn i Nettskjema med din Nord FEIDE-konto for å lytte til opptaket. Tips og informasjon
finner du på UiO sine nettsider om Nettskjema.
Dersom du på grunn av nettilgang ikke har mulighet til å bruke Nettskjema Diktafon, kan lydopptaker
uten nettilgang brukes. Lydopptaker kan lånes på enkelte avdelinger hos Universitetsbiblioteket.
Enkelte fakulteter/forskningsprosjekter kan også ha lydopptakere tilgjengelig. Lydopptaker,
kassetter, minnepenner o.l. som inneholder lydopptak skal oppbevares på en sikker måte, og skal om
mulig krypteres. Når data er transkribert eller overført til sikker lagring, skal opptakene slettes. Det er
viktig å sjekke at alle opptak er slettet før man leverer tilbake en lånt lydopptaker.

Kan det gjøres videoopptak av informantene?
Dersom spesielle forhold tilsier at det er nødvendig å gjøre videoopptak, skal prosjektleder avklare
hvordan dette kan gjennomføres på en sikker måte, og søke om godkjenning hos dekan ved
fakultetet. Personvernombudet ved Nord kan bistå i vurderingen.

Hvor kan data lagres?
OneDrive
Alle ansatte ved Nord har tilgang til skytjenesten One Drive i Office 365. Her kan du lagre informasjon
som er klassifisert som grønne, gule eller røde data.
Før du lagrer data i OneDrive er det viktig at du sjekker følgende:




Sørg for at filer/mapper ikke er delt med andre
Sørg for at OneDrive ikke blir synkronisert til din private PC/Mac automatisk
Sørg for ekstra beskyttelse(kryptering) dersom du skal lagre røde data
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Hvordan sikre røde data i OneDrive?
Dersom du skal behandle røde data, skal lagring i OneDrive sikres ytterligere med kryptering. Dette
vil være spesielt aktuelt dersom du skal behandle sensitive personopplysninger eller andre
taushetsbelagte opplysninger. Du kan kontakte IT-hjelp for bistand.
Hvordan hindre synkronisering i OneDrive?
Har du allerede installert Office 365 (applikasjonene) kan det hende alle data i din OneDrive blir
synkronisert til din maskin automatisk. Hva gjør du da? Det finnes noen innstillinger som enkelt
sørger for at visse mapper i OneDrive bare er tilgjengelig i skyløsningen. Følg disse stegene for å
hindre at visse type data lagres på privat pc:
1. Finn det blå OneDrive-symbolet i verktøymenyen nederst til høyre på din pc.
2. Trykk på Help & Settings. Og videre på Settings.
3. Et lite vindu med OneDrive kontoinformasjon skal komme opp (Account). Den viser hvilken
lokasjon (kontoer) som synkroniseres. Trykk på «choose folders»/«velg folder». Markér bort
hvilken folder som ikke skal synkroniseres.

Tjeneste for sensitive data (TSD)
Sorte data skal lagres i TSD. TSD driftes av UiO og er en plattform for innsamling, oppbevaring,
analyse og deling av sensitive data i overenstemmelse med norsk personvernlovgivning.
For å registrere et nytt prosjekt i TSD må du legge ved en forskningsetisk godkjennelse fra enten REK,
NSD eller Datatilsynet. Svar på ofte stilte spørsmål om TSD finner du her.

Hvor skal koblingsnøkkel lagres?
Koblingsnøkkel skal krypteres, og skal alltid lagres adskilt fra resten av dataene. Dersom du lagrer
pseudonymiserte/avidentifiserte data i OneDrive, må koblingsnøkkelen lagres på annet sikkert sted,
f.eks. hos NSD eller på en kryptert minnepinne som oppbevares innelåst.

Fysisk materiale
Minnepinner og andre portable medier som inneholder gule eller røde data skal være kryptert.
Utskrifter, lydopptaker, minnepinner o.l. skal oppbevares innelåst, slik at andre ikke får tilgang til
dem.

Her kan du finne mer informasjon
På disse sidene kan du finne mer informasjon:
Forskerstøtte (nord.no)
Forskningsetikk (nord.no)
Personvernerklæring - forskningsdeltakere (nord.no)
Personverntjenester | NSD
Personvern | Datatilsynet
TSD - Tjenester for Sensitive Data

Har du spørsmål?
Dersom du har spørsmål som gjelder utfylling av meldeskjema til NSD, kan NSD hjelpe deg.
10
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For spørsmål om datahåndteringsplan, kontakt Tadeu Fernando Nogueira eller Kari Alterskjær ved
avdeling for forskning og utvikling.
Dersom du har spørsmål som gjelder behandling av personopplysninger, kan du kontakte
personvernombudet ved Nord, Toril Irene Kringen.
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Sammendrag
Åpne forskningsdata er fritt tilgjengelig informasjon i form av for eksempel tall, tekst, bilde
eller lyd som generes i forskning og som anses for å være av vitenskapelig interesse. Åpne
forskningsdata fremheves i økende grad av f.eks. Kunnskapsdepartementet (KD),
Forskningsrådet (NFR), og European Research Council (Horizon Europe). Videre legger disse
aktørene fram at tilgjengeliggjøring av forskningsdata skal skje etter det overordnede
prinsippet "så åpent som mulig, så lukket som nødvendig".
I tråd med disse forventningene står det i retningslinjer for forvaltning av forskningsdata ved
Nord universitet at forskere som hovedregel skal gjøre forskningsdata åpent tilgjengelig for
videre bruk for alle relevante brukere, unntatt når det er juridiske, etiske, sikkerhetsrelaterte
eller kommersielle grunner til ikke å gjøre det.
I denne sammenhengen er det viktig å avklare hvilke arkivløsninger er aktuelle for publisering
av forskningsdata. Denne orienteringssaken har som formål å informere om dette.

Saksframstilling
Arkivering av data skjer etter publikasjon av f.eks. en vitenskapelig artikkel eller etter et
forskningsprosjekt er ferdig. Ved å arkivere forskningsdata, sørger forskerne for at andre kan
finne og få tilgang til dataene for ulike formål (f.eks. innsyn og gjenbruk). Åpne
forskningsdata bidrar også til større synlighet av forskernes arbeid. Dette er illustrert i
Colavizza et al. (2020), som fant at vitenskapelige publikasjoner som har dataene tilgjengelig
får flere sitater i gjennomsnitt.
Hvor arkivere og publisere forskningsdata?
Det anbefales generelt bruk av et dataarkiv fram for et tidsskrift tilleggstjeneste. Dette fordi
tidsskrifter kan kreve opphavsrett til dataene og kan holde dataene stengt bak en
abonnementsvegg. Følgende alternativer vurderes som aktuelt for forskere ved Nord
universitet:


Finansiører kan kreve et spesifikt arkiv for forskningsdataene generert av et
prosjekt. I slike tilfeller må det angitte arkivet brukes.



For forskningsdata som inneholder personidentifiserende informasjon, anbefales
arkivet fra Norsk senter for forskningsdata (NSD).
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Fagspesifikk dataarkiv sikrer arkivering av data etter godkjente standarder på
fagområdet. Denne guiden fra Springer Nature gir en oversikt av slike arkiv etter
fagfelt.



Ansatte ved Nord universitet kan bruke institusjonsarkivet NORD Open Research
Data. Dette er et tverrfaglig og sertifisert arkiv for åpne forskningsdata. Innsendte data
er kurert for å sikre god dokumentasjon, metadata, og bruk av foretrukne filformater.



Uninett Research Data Archive (NIRD) kan være egnet for store datasett produsert
gjennom Uninett Sigma2s tjenester for tungregning.



I tillegg finnes det en rekke generelle arkiv som kan brukes for forskningsdata. For
eksempel:
o Zenodo: egnet for publisering av data og andre typer resultater (inkludert
datahåndteringsplaner) fra alle fagfelter. Driftes av EU/CERN og det er gratis å
bruke.
o Figshare: arkiv for forskningsdata og andre typer resultater. Brukes som
institusjonsarkiv av Universitetet i Sørøst-Norge (USN) i Norge. En del gratis
tjenester for enkeltforskere.



Hvis ingen av disse alternativene passer, kan re3data.org brukes for å finne andre
aktuelle dataarkiv. Forskere kan også kontakte research-data@nord.no for veiledning
om hvordan å velge et passende arkiv for dataene sine.

Anbefalingene ovenfor er basert blant annet på OpenAIRE, open science toolbox, UiT,
NTNU, og UiO sine nettsider.
Vedlegg:
Anbefalingene er tilgjengelig på Nord hjemmeside om forskningsdata:
https://www.nord.no/en/library/research-data/Pages/Approaching-project-completion.aspx
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Sammendrag
I forbindelse med delårsregnskapet for 2. tertial mottok Nord universitet et brev fra KD med
presisering knyttet til BOA-rapportering, knyttet blant annet til dokumentasjon av faglig
interesse for BOA-prosjekter.
Forskingsutvalget blir orientert om presiseringen, da dette berører faglige rutiner knyttet til
søknadsskriving ved fakultetene.
Saksframstilling
Bakgrunn
BOA (bidrags- og oppdragsfinansierte) prosjekter er regulert etter reglement om statlige
universitetet og høgskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer (rundskriv F-07-13).
Den 20. august mottok Nord universitet brev fra KD med presisering av følgende:
Dokumentasjon av faglig interesse
Med aktivitet av faglig interesse forstås aktivitet som styret kan godtgjøre at styrker
fagutviklingen internt ved institusjonen, og som er forankret i institusjonens strategi.
“Faglig interesse” er forankret i universitets- og høyskoleloven § 9-2 om styrets ansvar for den
faglige virksomheten. § 9-2 sier at styret skal trekke opp strategien for institusjonens
utdannings- og forskningsvirksomhet og annen faglig virksomhet, og legge planer for den
faglige utvikling i samsvar med de mål som er gitt av overordnet myndighet for sektoren og
institusjonen. Aktivitet av faglig interesse skal være etterprøvbar. Dette innebærer et krav til
dokumentasjon av vurderingene som ligger til grunn for vedtaket. Styrevedtak med
standardpregede formuleringer om at styret har vurdert aktiviteten som faglig interessant og
lignende, vil ikke tilfredsstille kravet til etterprøvbarhet. Forankringen i institusjonens strategi
må synliggjøres.
For å dokumentere faglig interesse må det utarbeides et kortfattet notat e.l. der det gjøres en
konkret vurdering av faglig interesse for det enkelte prosjekt. Notatet må oppbevares som en
del av prosjektdokumentasjonen og kunne fremlegges på forespørsel.
Drøfting
Per i dag har vi kun en sjekkliste i UBW med avkrysning for faglig interesse, og dette vil ikke
være tilstrekkelig etter presiseringen som kom.
For å imøtekomme kravet til dokumentasjon, vil økonomiavdelingen opprette et nytt felt i
sjekkliste UBW. Dette må fylles ut med en kortfattet tekst som beskriver vurdering av faglig
interesse for det aktuelle prosjekt. Forankringen i institusjonens strategi må synliggjøres.
Det vurderes at dette er tilstrekkelig dokumentasjon på nåværende tidspunkt. Skjemaet
godkjennes elektronisk av prosjekteier.
Prosjektkontrollene ved fakultetene vil bli informert om oppdateringen.

