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Ph.d. i profesjonsvitenskap Retningslinjer for prosjektbeskrivelse - søknad om opptak

Navn på søker:
Tittel på prosjektet: skal angi hva prosjektet handler om.
Forslag til hovedveileder: må tilfredsstille formelle krav til å veilede på doktorgradsnivå – se
forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet § 7-2.
Medveileder(-e):
Fakultet:
Prosjektetskissen skal skrives på skandinavisk eller engelsk språk (max 5 sider, ekskludert forside,
referanseliste, tabeller og figurer).

Hjelpetekst i kursiv fjernes før innsending
Innledning
•

Redegjør i en kort innledning for hva prosjektet handler om og hvorfor
problemstillingen/emnet er relevant og viktig. Angi type avhandling: monografi eller
artikler.

Bakgrunn og kunnskapsstatus
•

Gi en oppdatert oversikt over kunnskapsstatus på feltet, både nasjonalt og
internasjonalt. Med kunnskapsstatus menes forskningsbasert kunnskap, men også
erfaringsbasert profesjonskunnskap om dette er av relevans for prosjektet. Angi hva
prosjektet tilfører i forhold til kunnskapsstatus på feltet.

Problemstillinger, teoretisk fundament og valg av metode
•

Problemstillinger skal være konkrete og i en språklig form som er forståelig for
generalister på fagområdet. Problemstillingen (med forskningsspørsmål) skal presisere,
avgrense og innsnevre temaet.

•

Gi en kort beskrivelse av prosjektets teoretiske rammeverk og hvordan teorien kan bli
brukt til å belyse problemstillingen.

•

Beskriv hvilken metodisk tilnærming som skal brukes i arbeidet. Det innebærer at
datamaterialet (f.eks. primær- og sekundærkilder, feltarbeid, intervju, statistikk) som
en skal bruke, må være beskrevet sammen med informasjon om hvordan innsamling
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og analyser skal gjennomføres. Disse beskrivelsene skal være tilstrekkelige til å kunne
bedømme søknaden.
Gjennomføring av prosjektet
•

Gjør rede for budsjett og finansiering, samt hvordan prosjektet er planlagt
gjennomført. Prosjektet må framstå som realistisk og gjennomførbart faglig og
organisatorisk, samt innenfor normert tid og i forhold til planlagt ressursbruk.

•

Legg ved en framdriftsplan (semestervis) for gjennomføring av aktiviteter, herunder
obligatoriske kurs, internasjonalisering, seminarer (oppstart-, midt- og sluttseminar),
publisering/formidling, ferdigstilling av arbeidet m.m..

•

Ved artikkelbasert avhandling: angi tentative titler på artiklene og hvilke tidsskrifter
artiklene planlegges publisert i.

•

Legg ved datahåndteringsplan

Faglig og strategisk forankring av prosjektet
•

Gjør rede for faglig og vitenskapelig forankring av prosjektet - ved egen institusjon,
men også nasjonalt og internasjonalt, aktuelle samarbeidspartnere, forskningsnettverk.

•

Gjør rede for hvordan prosjektet strategisk er forankret ved Nord universitet, i
Nord sin forskningsstrategi og ved doktorgradsprogrammet ph.d. i
profesjonsvitenskap.

•

Redegjør for prosjektets samfunnsmessige relevans, for eksempel om prosjektet vil
kunne bidra med kunnskap for å møte sentrale utfordringer i offentlig sektor,
næringsliv eller det sivile samfunn. Samfunnsmessig relevans kan sees i et regionalt,
nasjonalt eller internasjonalt perspektiv.

Forskningsetikk
•

Redegjør for forskningsetiske problemstillinger knyttet til gjennomføringen av
prosjektet og hvordan disse vil bli ivaretatt. Den nasjonale forskningsetiske
komiteens forskningsetiske sjekkliste bør benyttes under utarbeidelse av
søknaden:
o For prosjekt som kommer inn under samfunnsvitenskap, jus og humaniora:
https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/Samfunnsvitenskap-jusog-humaniora/
o For prosjekt som omfattes av helseforskningsloven
https://www.etikkom.no/forskningsetiskeretningslinjer/Medisin-og-helse/

•

Hvis gjennomføringen av prosjektet er avhengig av tillatelser fra, eller samarbeid med,
offentlige instanser eller privatpersoner ut over det som vanligvis dekkes gjennom
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meldeplikt til Norsk senter for forskningsdata eller den Regionale Etiske Komite
(helseforskning), må det gjøres rede for disse i vedlegget. I slike tilfeller bør det om
mulig også være innhentet tillatelser som legges ved søknaden. Det vises forøvrig til
universitetets ph.d.-håndbok og forskrift for graden philosophiae doctor ved Nord
universitet.
Prosjektets relevans i relasjon til Ph.d. i profesjonsvitenskap: språk, relasjoner og handlinger
•

Gjør kort rede for hvordan prosjektet releterer seg til profesjonsvitenskap
og et eller flere av fokusområdene språk, relasjoner og handlnger se
(henvisning til dokument, hvor dette er beskrevet).

Formidlingsplan
•

Gjør kort rede for planlagt formidling ut over selve avhandlingen
(eksempelvis populærvitenskapelige artikler, paper, poster, workshop,
kronikker).

Referanser
•

APA 7 eller annet anerkjent referansesystem

