Dekanvedtak 20.12.2021

Retningslinjer for Oppstartsseminar –
Ph.d. i profesjonsvitenskap
Ph.d. i profesjonsvitenskap er en forskerutdanning som leder fram til graden Philosophiae Doctor
(Ph.d.). Utdanningen er normert til tre år og består av en kursdel på 30 studiepoeng og et selvstendig
vitenskapelig arbeid. For ph.d.-kandidater som er tatt opp på ph.d. i profesjonsvitenskap er
oppstartsseminar en obligatorisk milepæl i studiet.
Oppstartseminaret skal avholdes i løpet av første fire måneder etter oppstart, følgelig arrangeres det
seminar i januar, mai og september.
Seminaret samler alle nylig oppstartede kandidater/stipendiater til en en-til-to-dagers fysisk samling.
Fakultetet dekker reise- og oppholdsutgifter for kandidater som ikke har arbeidssted der
oppstartsseminaret arrangeres.

Formål
Oppstartseminaret gir ph.d.-kandidaten mulighet til å diskutere sitt prosjekt og drøfte metodiske og
tematiske problemstillinger i første fase av avhandlingsarbeidet. Samtidig vil seminaret gjøre ph.d.kandidaten kjent med programmet og i miljøet, og gjøre det enklere å knytte bånd til relevante
interne forskningsmiljø, også på tvers av de to fakultetene. Et fysisk seminar som dette, vil legge til
rette for god kontakt mellom kandidater i samme fase. Kandidatens presentasjon tar utgangspunkt i
egen prosjektskisse og ståsted på det aktuelle tidspunkt.

Målgruppe
Alle stipendiater/kandidater som er ansatt/tatt opp siden forrige seminar.

Oppmøte
-

Deltakelse på Oppstartsseminaret er en obligatorisk aktivitet i studieprogrammet

Program for en- til to-dagers seminar
Del 1 Ph.d.-prosjekt– presentasjon, spørsmål og diskusjon
-

-

Kandidatene legger fram sin prosjektskisse i en maksimum 10 minutter lang muntlig
presentasjon, og deretter settes 15 minutter av til spørsmål, kommentarer og gode råd fra
veiledere, andre kandidater og øvrige deltakere.
Den enkelte kandidats prosjekt gjennomgås innen rammen av 25 minutter.
Obligatoriske deltakelse fra kandidater og aktuelle veiledere. Andre fra forskningsmiljøet
inviteres og oppfordres til å delta.

Del 2 Om programmet - informasjon og spørsmål
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-

Informasjon om programmet (oppbygging, innhold, hvor finnes informasjon, og hvem kan
kontaktes)
Kandidatenes plikter og rettigheter
Veileders ansvar og oppgaver
Internasjonalisering
Forskningsetikk – bidrag fra lokalt personvernombud
Biblioteket presenterer sine tilbud for ph.d.-kandidatene

Forberedelser
Ph.d. kandidaten
-

Forbereder en 10 min lang presentasjon av sitt prosjekt
o Bakgrunn, metode, forskningsetiske utfordringer, forventede resultater,
publikasjonsplan.
o Formulere noen sentrale spørsmål til prosjektet og utfordringer relatert til det.
o Redegjør for punkter du er usikker på

Arbeidsutvalget forbereder og gjennomfører seminaret
-

Inviterer aktuelle kandidater og deres veiledere
Inviterer foredragsholdere til å holde innlegg om forskningsetikk/personvern og om
bibliotekets tjenester.
Fastsetter dato og tid, og bestiller rom
Dato annonseres i god tid

