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1 Kort orientering om institusjonen og studietilbudet 

1.1 Beskrivelse av institusjonen 

Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og med et globalt perspektiv. 

Nord universitet er en synlig og sentral kunnskapsaktør i regionen, som er tett på arbeids- og 

næringslivet. Gjennom nærhet og samarbeid med aktørene dekker universitetet regionens 

kompetansebehov innen profilområdene, og bidrar til omstilling, innovasjon og verdiskaping i 

offentlig og privat sektor. 

Universitetet leverer fremtidsrettede studietilbud på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, samt relevant 

forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og 

oppvekst. Nord universitet har ca. 12 000 studenter og vel 1 300 ansatte fordelt på ni studiesteder, 

fem i Nordland og fire i Trøndelag (vedlegg 1).  

Historie 

Fra Nordland distriktshøgskole ble etablert i 1974 og fram til dagens Nord universitet har 

institusjonen vært gjennom fusjoner og navneskifter. Nordland distriktshøgskole ble til 

Høgskolesenteret i Nordland i forbindelse med at Siviløkonomutdanningen i Bodø ble en del av 

høgskolen fra 1986. Som en følge av Høgskolereformen i 1994 ble Høgskolesenteret i Nordland 

fusjonert med Nordland sykepleiehøgskole og Bodø lærerhøgskole, og den nye høgskolen fikk navnet 

Høgskolen i Bodø.   

Etter fusjonen i 1994 startet Høgskolen i Bodø utviklingen av doktorgradsprogrammer med det mål å 

bli akkreditert som universitet. Ph.d. i bedriftsøkonomi var det første programmet som ble 

akkreditert i 2000, etterfulgt av ph.d. i sosiologi i 2005, ph.d. i studier i akvakultur i 2008 og ph.d. i 

studier av profesjonspraksis som det siste doktorgradsprogrammet i 2009. Med fire akkrediterte 

doktorgradsprogram søkte Høgskolen i Bodø om akkreditering som universitet, og ble til 

Universitetet i Nordland (UiN) i 2011. UiN ble organisert i fire fakulteter med hvert sitt 

doktorgradsprogram. I 2013 ble ph.d. i studier i akvakultur reakkreditert av Nord universitet og fikk 

samtidig et mer dekkende navn, ph.d. i akvatisk biovitenskap.  

Den siste og mest gjennomgripende fusjonen var sammenslåingen av UiN, Høgskolen i Nesna (HiNe) 

og Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT), til Nord universitet fra 01.01.2016. I denne fusjonen ble 

Profesjonshøgskolen delt i to fakultet, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU) og 

Fakultet for sykepleie og helsefag (FSH). Ansvaret for ph.d. i studier av profesjonspraksis ble etter 

fusjonen lagt til FLU og FSH, men organisatorisk ble doktorgradsprogrammet lagt til FLU. Det ble 

utarbeidet rutiner og mandater som sikret at fagmiljøene ved både FLU og FSH fortsatt er tilknyttet 

doktorgradsprogrammet (vedlegg 2).  

Faglig profil og profilområder 

Nord universitet er en viktig kunnskapsinstitusjon innenfor en region som dekker to fylker. Regionen, 

som dekker et stort geografisk område, har rike naturressurser, variert industriell aktivitet, en 

betydelig offentlig sektor og store muligheter for kulturelle opplevelser og friluftsliv. Nord 
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universitets profilområder avspeiler regionens naturgrunnlag, nærings- og samfunnsliv, der Nord 

universitet har en viktig rolle også innen profesjonsstudier. 

Nord universitets profilområder bindes sammen av begrepet «bærekraft» som grunnprinsipp i møtet 

med økonomiske, sosiale, institusjonelle og miljømessige sider av samfunnet. Universitetet 

vektlegger dette innenfor sine tre tematiske profilområder, Blå og grønn vekst, Innovasjon og 

entreprenørskap, og Helse, velferd og oppvekst. Profilområdene synliggjør hver for seg områder hvor 

universitetet har sin styrke, både faglig og med bakgrunn i sin geografiske plassering, men også 

gjensidigheten mellom profilområdene er et viktig grunnlag for utviklingen av universitetets 

identitet.  

Forskningen som støtter doktorgradsprogrammene er spissen i universitetets forskning og er en 

sentral del av universitetets strategiske satsingsområder. Forskningen knyttet til 

doktorgradsprogrammene skal støtte opp under den totale studieporteføljen, så vel som 

profilområdene. Et godt samspill mellom doktorgradsprogrammene og profilområdene skal sikre at 

universitetet fungerer som en «totalleverandør» av forskning og forskningsbasert undervisning, som 

begge stimulerer utvikling i samfunns- og næringsliv. Nord universitet skal ha en globalt anerkjent 

rolle og, gjennom aktivt samspill med samfunns- og næringsliv, bidra til utvikling av regionen og 

nasjonen innen universitets doktorgrads- og profilområder. Gjennom et slikt samspill med 

arbeidslivet vil Nord universitet også motivere sine kandidater til å bli i regionen og aktivt bidra til 

videreutvikling av denne. 

Profilområde helse, velferd og oppvekst  

Universitetet skal videreutvikle fagmiljøer innen de profesjons- og disiplinfag der institusjonen 

allerede er etablert. Disse fagene støtter utviklingen i regionalt samfunns- og næringsliv, samtidig 

som den kunnskapen universitetet utvikler også integreres i løsninger i andre geografiske områder, 

da denne kunnskapen kan ha betydning nasjonalt og internasjonalt.  

En viktig del av Nord universitets identitet er å være en nasjonal og anerkjent leverandør av studier 

på ulike nivåer innen profesjonsfag som lærer- og sykepleierutdanning, som gjør at profilområdet 

Helse, velferd og oppvekst er sentralt. Integrert med de andre to profilområdene bidrar dette til å 

utvikle kunnskap og attraktive samfunn.  

Universitetet har en særegen profil. Ph.d. i studier av profesjonspraksis, som er innen et forholdvis 

nytt fagområde i Norge, er skreddersydd til å utvikle nye kunnskap innen velferd, helse og oppvekst. 

Gjennom forskning basert på regionalt, nasjonalt og internasjonalt datamateriale skal universitet 

bidra til å videreutvikle profesjonsutdanningene for å sikre kvalitativt gode helse-, velferds-, og 

oppveksttjenester. Forskningen skal fremme god helse, innovasjon og tjenesteutvikling, i nært 

samarbeid med tjenesteutøvere og tjenestemottakere. Brukernes rettigheter, lokale forhold og 

bruken av moderne digitale løsninger og velferdsteknologi er en naturlig del av dette. Denne 

forskningen er praksisnær og skjer i samarbeid med offentlig sektor og næringslivet.  

Visjoner og utfordringer 

Med bakgrunn i FN sine bærekraftsmål er universitetets visjon i Strategi 2020 «Globale utfordringer – 

regionale løsninger». Universitetets profil er kombinasjonen av tematiske profilområder og 

profesjonsutdanninger. Sterke fagmiljøer innen de ulike områdene gir grunnlag for både en 

tverrfaglig og en tverrvitenskapelig tilnærming til forskning og undervisning som skal bidra til å nå 

visjon og målsettinger. 
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Etter fusjonen igangsatte Nord universitet en strategisk satsing for å heve andelen av ansatte med 

førstestilling- og toppkompetanse for å styrke forskningen og den faglige profilen av de faglig ansatte 

(vedlegg 3). Videre har det vært satt i gang et arbeid for å sikre at universitetet har et felles 

kvalitetssystem som er i samsvar med nasjonale lover, forskrifter og retningslinjer. Universitet har 

mål om å øke forskningsaktiviteten innen profilområdene og styret har vedtatt en handlingsplan og 

tilhørende strategiske midler for å øke forskningsaktiviteten.  

En annen utfordring er universitetets desentraliserte struktur som følge av fusjonen mellom UiN, 

HiNe og HiNT. Her jobbes det kontinuerlig med å skape en utadvendt og helhetlig faglig satsing og 

kvalitetskultur både innenfor forskning og utdanning. Arbeidet med å utrede studiestedsstrukturen 

er kommet langt og forventes avsluttet i løpet av høsten 2019. 

1.2 Beskrivelse av ph.d.-studiet og fagområdet 

Ph.d. i studier av profesjonspraksis ble akkreditert i 2009 og NOKUTs sakkyndige komité kom fram til 

at Høgskolen i Bodø (HBO) oppfylte de nødvendige akkrediteringskravene for å kunne tilby en 

doktorgrad i profesjonspraksis. Etter at to høgskoler fusjonerte med universitetet i 2016, økte antall 

studenter og faglig ansatte. Doktorgradsprogrammet, som tidligere lå under Profesjonshøgskolen 

med en dekan, ble nå underlagt to dekaner ved henholdsvis FSH og FLU. Det formelle ansvar for 

doktorgradsprogrammet ble lagt til FLU.   

Opplæringsdelen i ph.d. i studier av profesjonspraksis har, ut over kontinuerlig faglig utvikling, i to 

omganger gjennomgått vesentlige endringer. Revisjonen av studieplanen, som ble foretatt i mars 

2016, omfattet reduksjon av opplæringsdelen i programmet fra 45 til 30 studiepoeng. I tillegg ble 

enkelte kurs som tidligere hadde vært obligatoriske gjort valgfrie. Vedtaket ble begrunnet i behov for 

oppfølging av NOKUT-rapporten fra 2008, der den sakkyndige komitéen ba høgskolen vurdere 

forholdet mellom obligatoriske og valgfrie studiepoeng og omfang av kursene – og avklare og 

eventuelt revurdere disse. Endring i opplæringsdelens omfang var videre begrunnet i svak 

kandidatproduksjon, som blant annet kunne føres tilbake til at opplæringsdelen hadde et større 

omfang enn ved andre program (vedlegg 4).  

Endringene ble også begrunnet ut fra Forskrift for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere 

utdanning og fagskoleutdanning, som stiller strengere krav til fagmiljøet. Ifølge vedtaket var det 

behov for å inkludere et bredere kompetansemiljø fra daværende Profesjonshøgskolen, samt å 

tilrettelegge for at kompetent personale fra de to høgskolene som var med i fusjonen skulle kunne 

bidra inn i doktorgradsprogrammet. I tillegg ble endringene ansett som avgjørende for å sikre helhet 

og sammenheng mellom doktorgradsprogrammet og utdanningene på lavere nivå, som programmet 

bygger på. Den nye forskriften stilte krav om at: «Institusjonen skal ha bredde i studietilbudet på 

lavere og høyere grads nivå innenfor området for doktorgradsstudiet». 

 

Som en følge av dekanvedtaket ble det nedsatt et utvalg for å se på forholdet mellom endringene 

vedtatt i 2016 og studiekvalitetsforskriften og akkrediterings-betingelsene (vedlegg 13). Utvalget 

mente endringene som ble gjennomført stilte krav om kompenserende tiltak for å sikre at 

utdanningen ble gitt i tråd med akkrediteringen. Det ble blant annet anbefalt å gjeninnføre «den 

praktiske kunnskapens teori» som obligatorisk emne og å beskrive hovedkjernen i fagområdet 

tydeligere.  
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Ut over dette har universitetet gjennom ulike vedtak jobbet for å forvalte doktorgradsprogrammet i 

tråd med dagens krav og sikre kvalitet og resultater i fortsettelsen. Arbeidsdokumentet fra dekanene 

ved FSH og FLU (vedlegg 5): Struktur og kvalitetsarbeid i ph.d. i studier av profesjonspraksis lister opp 

vedtak utført fra 2016 – og mer målrettet fra 2018, og også vedtak om pågående arbeid. Disse peker 

på at det har vært utført et systematisk kvalitetsarbeid i samsvar med Nord universitet sitt 

kvalitetssikringssystem, retningslinjer og dagens tilsynsforskrift. Doktorgradsområdet omhandler 

forskning og i økende grad samarbeid med praksisfeltet, som skal bidra til refleksjon rundt og endring 

eller forbedring av profesjonspraksis. Videre avgrenses fagområdet til forskning som involverer 

profesjonsutøveren, der det enkelte prosjekts profesjonsfaglige formål og problemstillinger 

bestemmer vektingen av fokus mellom profesjonspraksisen som «studieobjekt» og den som utøver 

denne praksisen. Grensene vil derfor til en viss grad alltid være flytende. Det fins likevel ulike 

oppfatninger i fagmiljøet om hvordan området skal avgrenses.  

Forskriften peker på noen områder som krever oppmerksomhet. Fagområdets karakter gjør det 

svært relevant for yrkeslivet. Doktorgradsprogrammets områder bidrar til felles forståelse mellom 

profesjonsutdanningene og yrkene disse utdanner til om hvordan praksis skal videreutvikles. 

Potensialet for tverrfaglighet har blitt utvidet som følge av fusjonen mellom de to høgskolene og 

universitetet (2016), noe som har tilført nye fagområder og dermed nye perspektiv på forståelse av 

tverrfaglige elementer i utøvelsen av profesjonspraksis og forskning.  

I forskriften er internasjonalisering for kvalitetsutvikling av ph.d. vektlagt. Uttrykk for økt 

internasjonalisering kommer til syne på ulike måter. I forbindelse med den pågående revidering av 

akkrediteringen av doktorgradsprogrammet 2018–2019 har det vært gjennomført en systematisk 

gjennomgang av sammendragene til alle doktorgradsavhandlingene som er publisert innen 

doktorgradsprogrammet 2010–2018 (vedlegg 6). Den første avhandlingen ble publisert i 2010. Fram 

til i dag har 27 kandidater disputert innen doktorgradsprogrammet; 12 innen sykepleie og 

helsevitenskap, 8 innen lærerutdanning, kunst og kulturfag og 7 med varierende temaområder 

relatert til yrker som politi, ingeniør, sanger, skuespiller, idrettsutøver og ungdomsarbeider. Med 

hensyn til format består avhandlingene av 17 monografier og 10 artikkelbaserte avhandlinger. Den 

første artikkelbaserte avhandlingen ble publisert i 2011. Internasjonaliseringen vises ved at det 

skrives flere artikkelbaserte avhandlinger og andelen artikler som skrives på engelsk øker. Det 

forekommer også avhandlinger der det anvendes komparative tilnærminger og internasjonalt 

innsamlet empirisk underlag. I en skjematisk analyse av et utvalg av prosjektskisser etter 2016 

(vedlegg 7) styrkes dette bildet. Av 11 prosjektskisser er 7 artikkelbaserte med artikler på engelsk. 

Selv om vi kan lese et økende uttrykk for internasjonalisering i abstraktene, kreves fortsatt fokus på 

systematisk arbeid som oppfordrer til internasjonal orientert forskning.  

Videre utvikling av ph.d. i studier av profesjonspraksis 

Profesjonspraksis er kjernen i doktorgradsprogrammet og grunnlaget for videre utvikling. Dels 

uttrykker kjernen profesjonsspesifikke problemstillinger i profesjonsutdanningene, og dels det felles 

tverrfaglige grunnlaget som gjelder alle profesjoner. Området for doktorgradsprogrammet er 

innrettet mot forskning som er «tett på praksis». Gjennom dialog med praksisfeltet løftes aktuelle 

spørsmål som bidrar til å videreutvikle og utdype profesjonsspesifikke problemstillinger og dermed 

kjernen i studier av profesjonspraksis. Det tverrfaglige grunnlaget videreutvikles i brytningen mellom 

de ulike profesjoners tradisjon. Det vil derfor være mulig å utvikle prosjekter som samler forskere fra 

ulike fagdisipliner. Innenfor teknologi fins det for eksempel et stort potensial for tverrvitenskapelig 

utvikling. 
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Det er nødvendig med fortsatt omfattende satsing på en tydeligere internasjonal profilering for at 

doktorgradsprogrammet skal kunne tilby stipendiatene et dynamisk og mangesidig internasjonalt 

forskningsmiljø. I satsingen er det også behov for en bevisst målsetting om å øke ekstern finansiering, 

som muliggjør en ekspansiv utvikling av doktorgradsprogrammet innenfor et internasjonalt 

forskningsmiljø. Det innebærer økt samarbeid mellom forskere, mulighet til å ansette flere 

stipendiater, og at flere kvalifiserer seg til professor innenfor studietilbudet og doktorgradsområdet. I 

tillegg bør programmets fagområde utvikles i takt med nasjonale og internasjonale 

forskningsstrategier og satsinger, for å heve forskningens kvalitet og til enhver tid være relevant. 

Rekrutteringsgrunnlaget til doktorgradsprogrammet forutsetter velutviklede og tilstrekkelig 

omfattende masterprogrammer på FLU og FSH, som har et søkertilfang og tilfredsstillende 

kandidatproduksjon til å forsvare kvalitet og drift. Det er fremdeles behov for å ha stor 

oppmerksomhet på muligheter som fins gjennom mastergradsutdanninger for å ha en tilstrekkelig 

vitenskapelig beredskap som grunnlag for studier på ph.d.-nivå, så vel teoretisk som metodologisk. 

1.3 Beskrivelse av arbeidet med egenrapporten  

Arbeidet har vært organisert gjennom en styringsgruppe med overordnet ansvar, en fagkomité som 

har hatt i oppdrag å skrive ut punktene i egenrapporten og kvalitetssikre rapporten og en 

referansegruppe som har bistått fagkomiteen gjennom innspill og kommentarer til tidligere utkast av 

Egenrapporten. For å fange opp bredden og dybden i doktorgradsprogrammet representerer 

medlemmene i fagkomiteen og referansegruppen ulike faglige bakgrunner. Ut over medlemmene i 

fagkomiteen og referansegruppen har doktorgradsutvalget og andre relevante personer blitt bedt 

om å skaffe til veie informasjon og gi innspill til punkter i malen. Prorektor for forskning har vært 

prosjektleder og leder av styringsgruppen. Øvrige medlemmer i styringsgruppen er dekan FSH, dekan 

FLU og prodekan FSH. Fagkomiteen er ledet av en professor ved FLU. Det har også vært arrangert 

samlinger for veiledere og stipendiater, der disse gruppene har fått anledning til å gi innspill til 

prosessen. Fellesadministrasjonen har sammen med administrativt ansatte ved FLU og FSH hatt 

ansvar for å skaffe til veie grunnlagsinformasjon. 

Liste over relevante vedlegg 

Vedlegg nummer Tittel 

Vedlegg 1 Nøkkeltall for Nord universitet 

Vedlegg 2 Organisasjonskart for Nord universitet 

Vedlegg 3 Kompetanseplan 2017-2018 

Vedlegg 4 Endringer i studieplan 2015-2018 

Vedlegg 5 Kvalitetssikring av delt doktorgrad 

Vedlegg 6 Analyse abstrakt disputerte avhandlinger 

Vedlegg 7 Sammenstilling prosjektbeskrivelser 2017-2018 

Vedlegg 13 «Professorutvalget» Gjennomgang av doktorgradsprogrammet 

Nettside https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/DRGPR  

https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/DRGPR
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2 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. 

Forskrift for graden ph.d. ved Nord universitet (Lovdata 2016) regulerer opptak til, gjennomføring og 

avslutning av ph.d.-utdanningen. Nord universitets styre har det overordnede ansvaret for ph.d.-

utdanningen. Utdanningen organiseres i programmer som forvaltes av fakultetene. Fakultetene har 

ansvar for at opplæringsdelen og avhandlingsarbeidet gir utdanning på høyt faglig nivå, og i henhold 

til internasjonal standard. Fakultetene har også ansvar for gjennomføring av forskningsarbeid, 

opplæring og 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  

Ut over disse finnes utfyllende retningslinjer for programmet som ble revidert i 2017 (vedlegg 8). 

Intensjonen med revisjon av de utfyllende retningslinjene var å spesifisere krav til 

doktorgradskandidat tatt opp ved ph.d. i studier av profesjonspraksis, for å ivareta læringsutbyttet i 

henhold til fagområdets egenart. Ph.d.-utdanningen omfattes av Nord universitets 

kvalitetssikringssystem for utdannings- og forskningsvirksomheten. Ut over 

læringsutbyttebeskrivelser fastsetter studieplaner ulike krav og kvalitetstiltak i programmet. For å 

sikre kvaliteten i doktorgradsprogrammet er følgende konkrete tiltak iverksatt:  

 Krav om presentasjon av prosjektet på minst ett internt seminar. 

 Kravene til veileder har blitt skjerpet, både gjennom nasjonale forskrifter og presisering av 

interne krav. Mange av veilederne har deltatt eller deltar på veilederutviklingskurs.  

 Krav om gjennomføring av midtveisevaluering i løpet av 3. eller 4. semester er innført, der 

stipendiaten muntlig presenterer arbeidet for minst to fagpersoner oppnevnt som 

respondenter. I forbindelse med midtevalueringen vurderes doktorgradsarbeidets faglige 

fremdrift og status. Respondentene formulerer en rapport basert på tilsendt skjema i 

etterkant (vedlegg 9), som sendes til stipendiat, veileder og fakultet. Slik klargjøres 

eventuelle behov for tiltak som kan korrigere situasjonen. Midtveisevaluering ble vedtatt 

innført i 2017, som en erstatning for tidligere praksis med gjennomføring av 

midtveisseminar. Endringen skal også sikre at stipendiater i større grad inkluderes i 

fakultetenes forskningsgrupper, og at kvalitetssikring av stipendiatenes arbeid fra opptak til 

ferdigstilling av avhandling skjer gjennom kollegaveiledning i fakultetenes egne 

forskningsgrupper. Dette er en del av arbeidet med å utvikle en kvalitetsbevisst 

forskningskultur samt sikre gjennomstrømming.   

 Krav om at doktorgradskandidat og veileder årlig skal levere separate framdriftsrapporter i 

skjema (vedlegg 10) som ut over å dokumentere fremgang i prosjektet også peker på behov 
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for tiltak. Doktorgradsutvalget er ansvarlig for oppfølging av fremdriftsrapportering og 

iverksetting av tiltak.  

Eventuelle utfordringer som dukker opp underveis eller i årlig progresjonsrapport blir tatt opp i møte 

mellom studieprogramansvarlig og doktorgradskandidat og eventuelt veileder. 

Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørende forskrifter som gjelder for ph.d. i 

studier av profesjonspraksis anses oppfylt gjennom beskrevne vedtak og begrunnelser. 

 

Liste over relevante vedlegg 

Vedlegg nummer Tittel 

Vedlegg 8 Forskrift for graden ph.d. ved Nord universitet,  

og utfyllende reglement ph.d. i studier av profesjonspraksis   

Vedlegg 9 Mal for midtveievaluering 

Vedlegg 10 Mal for framdriftsrapporter 

Vedlegg A Vitnemål og Diploma Supplement 

 

(2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise studiets innhold, oppbygging og 

progresjon samt mulighet for studentutveksling. 

Styret ved Nord universitet fastsetter studieplan for det faglige innholdet i studietilbudene. Vedlagt 

er oppdatert studieplan (vedlegg 11) samt emnebeskrivelser (vedlegg 12) for ph.d. i studier av 

profesjonspraksis. Studieplanen for ph.d. i studier av profesjonspraksis finnes på Nord universitets 

nettside, www.nord.no. Planen gir både en overordnet og en mer detaljert informasjon om 

programmet, informasjon om opptakskrav, beskrivelse av programmets opplæringsdel, 

læringsutbyttebeskrivelser for programmet, eksamens- og vurderingsordninger, aktuelle forskrifter 

og reglement, kostnader, internasjonalisering og programevaluering. På nettsiden finnes også en 

egen oversikt med kursbeskrivelser og læringsutbytte for de kursene som tilbys i programmet. 

Utfyllende retningslinjer for ph.d. i studier av profesjonspraksis er også publisert på nettsidene, og 

disse blir også tilsendt doktorgradskandidater ved opptak til programmet. Av andre sentrale 

dokumenter som er tilgjengelige via universitetets nettside nevnes retningslinjer for vurdering av 

søknader om opptak til doktorgradsprogrammet, Nord universitets ph.d.-håndbok, og skjema for 

søknad om opptak og for søknad om bedømmelse.  

 

Liste over relevante vedlegg 

Vedlegg nummer Tittel 

Vedlegg 11 Studieplaner for ph.d. i studier av profesjonspraksis 2008-2018 

Vedlegg 12 Emnebeskrivelser aktive kurs ph.d. i studier av profesjonspraksis  

Vedlegg B Utlysningstekster 2018 – to eksempel 
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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. 

Rammen for læringsutbyttebeskrivelser for tredje syklus ble fastsatt som en del av Nasjonalt 

kvalifikasjonsrammeverk (NKR) for livslang læring av Kunnskapsdepartementet 15.12.2011. Før dette 

ble læringsutbytte dekket under punkt 5 (formål) i den opprinnelige studieplan som gjaldt fra 

akkreditering i 2009 fram til dekanvedtak 01.04.2016 (vedlegg 4). Etter 01.04.2016 ble gjeldende 

punkt skrevet om i samsvar med NKR mal (se vedlegg 11). 

I 2016 ble det gjennomført endringer i doktorgradsprogrammet som er i samsvar med nye 

retningslinjer for doktorgradsprogram. Dekanvedtaket fra 2016 følger malen i studieplanen, med en 

viss tilpasning for fagfeltet gjennom ulike henvisninger til profesjonspraksis og til tverrfaglig 

samarbeid. De to kursene «Den praktiske kunnskapens teori» og «Profesjonsidentitet, organisasjon 

og samfunn» ble i dekanvedtaket fra 2016 tatt bort som obligatoriske kurs i opplæringen, men ble 

fortsatt tilbudt som valgfrie kurs i programmet. Etter at rektor i 2016 satte ned et utvalg som skulle 

gå gjennom og kvalitetssikre opplæringsdelen av programmet, ble imidlertid praktisk kunnskap 

gjeninnført som obligatorisk kurs, etter anbefaling fra dette utvalget (vedlegg 13). 

De nye reviderte læringsutbyttebeskrivelsene gjeldene fra 01.01.2018 følger også NKRs mal, med en 

omfattende oppdatering av formuleringer (vedlegg 11) for å tydeliggjøre hvordan NKR-malen er 

operasjonalisert inn i doktorgradsprogrammet. Endringer i formuleringer viser seg bl.a. i 

henvisningen til fagfeltet under rubrikken «kunnskap». I 2016-versjonen står det at «kandidaten skal 

ha systematisk kunnskap om og kan vurdere metodebruk, forskningsdesign og sentrale 

vitenskapsteoretiske tradisjoner som grunnlag for forskning og utviklingsarbeid innenfor studier av 

profesjonspraksis». I 2018-versjonen står det at «kandidaten skal beherske fagområdet 

profesjonspraksis og praktisk kunnskap, med kunnskap om relevant vitenskapsteori, 

problemstillinger og metode». 

I studieplanen, som ble ferdigstilt i 2008, er studiet bygget opp med en obligatorisk opplæringsdel på 

45 studiepoeng, i tillegg til produksjon av et originalt forskningsarbeid. Opplæringsdelen besto av 

følgende elementer: Den praktiske kunnskapens teori (15 stp.), Vitenskapsteori (10 stp.), 

Profesjonsidentitet, organisasjon og samfunn (10 stp.), Kvantitativ metode (5 stp.), Kvalitativ metode 

(5 stp.).  

De to kursene i den første planen «Den praktiske kunnskapens teori» og «Profesjonsidentitet, 

organisasjon og samfunn» ble utviklet for å dekke fagområdets kjerne og kommunisere fagets 

innhold til doktorgradskandidater og samfunnet for øvrig. Disse kursene skulle dekke en avgrensing 

av fagområdet som sådan («Den praktiske kunnskapens teori») og dets tverrfaglige karakter samt en 

forankring av fagområdet i lys av andre relevante forskningsperspektiver på profesjonspraksis, bl.a. 

samfunnsvitenskapelige perspektiver («Profesjonsidentitet, organisasjon og samfunn»). Etter 

dekanvedtaket 2016 ble disse kursene gjort valgfrie og planen bestod derfor av følgende 

obligatoriske kurs (20 stp.): Vitenskapsteori og forskningsetikk (10 stp.) og Vitenskapelige 
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forskningsmetoder (10 stp.). Porteføljen av valgbare kurs (10 stp.) bestod av Den praktiske 

kunnskapens teori (10 stp.), Profesjonsidentitet, organisasjon og samfunn (10 stp.) og et utvalg av 

profesjonsspesifikke kurs tilpasset de sentrale profesjonsutdanningene som tilbys ved institusjonen 

(10 stp.). 

Som begrunnet i punkt 1.2, ble endringen som ble gjort gjennom dekanvedtaket 2016, omgjort med 

bakgrunn i professorutvalgets rapport. Kurset som i dag tilbys; «Praktisk kunnskap og 

profesjonspraksis» (5 stp.) er utviklet med utgangspunkt i utvalgets konklusjoner og erstatter de to 

kursene i den første planen «Den praktiske kunnskapens teori» og «Profesjonsidentitet, organisasjon 

og samfunn». 

Som et ledd i arbeidet med å styrke kvaliteten i ph.d.-utdanningen og for å møte skjerpete nasjonale 

retningslinjer, ble ny studieplan vedtatt 01.01.2018 (vedlegg 11).  

Dette er gjeldene plan, og opplæringsdelen er bygget opp slik: 

 Forskningsmetode (10 stp.) - obligatorisk 

 Vitenskapsteori og forskningsetikk (5 stp.) - obligatorisk 

 Praktisk kunnskap og profesjonspraksis (5 stp.) - obligatorisk 

 Selvvalgte kurs - (10 stp.) 

Doktorgradsprogrammet, som fra akkrediteringen i 2009 navngis som Ph.d. i studier av 

profesjonspraksis, bekreftes i rektorvedtak i 2017. Doktorgradsprogrammets engelske navn er PhD in 

the study of Professional Praxis. Det norsk ord ‘praksis’ kan oversettes til engelsk som enten ‘practice’ 

eller ‘praxis’. Sistnevnt er valgt fordi det ansees som mer dekkende, ettersom det fanger opp 

doktorgradsområdets fokus på den kunnskapsmessig dimensjon i profesjonspraksis og på 

handlingsbasert kunnskap. 

 

Liste over relevante vedlegg 

Vedlegg nummer Tittel 

Vedlegg 4 Endringer i studieplan 2015-2018 

Vedlegg 11 Studieplaner for ph.d. i studier av profesjonspraksis 2008-2018 

Vedlegg 13 «Professorutvalget» Gjennomgang av doktorgradsprogrammet 

Vedlegg A Vitnemål og Diploma Supplement 

 

(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for videre studier 

og/eller arbeidsliv. 

Det rekrutteres både til stipendiatstillinger og doktorgradskandidater basert på andre former for 

finansiering. Strategisk arbeid knyttet til rekruttering har bidratt positivt til blant annet tre offentlig 

sektor-ph.d.-er og en næringslivs-ph.d. finansiert av NFR. Dette viser at programmet vurderes som 

relevant for samfunns- og næringslivet i regionen. Det ligger et stort potensial for utvikling av 

offentlige sektor-ph.d.-stillinger innenfor de kommunale, fylkeskommunale og statlige sektorene. Det 

vil fremover jobbes med å konkretisere mulige tiltak som kan bidra til økt rekruttering, ettersom 

disse representerer et større potensial som rekrutteringsarenaer for programmet enn det man til nå 

har lyktes med å realisere. Som vist til under 2.2.1 (1) har det foregått en faglig oppdatering som 
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gjelder både studiets faglige innhold og den relevans studietilbudet har for profesjons-, arbeids- og 

samfunnsliv. 

 

Liste over relevante vedlegg 

Vedlegg nummer Tittel 

Vedlegg 4 Endringer i studieplan 2015-2018 

Vedlegg 11 Studieplaner for ph.d. i studier av profesjonspraksis 2008-2018 

Vedlegg 12 Emnebeskrivelser aktive kurs ph.d. i studier av profesjonspraksis  

Vedlegg 13 «Professorutvalget» Gjennomgang av doktorgradsprogrammet 

Vedlegg A Vitnemål og Diploma Supplement 

Vedlegg C Sammendrag disputerte avhandlinger i 2010-2019 - eldste først 

Vedlegg D CV aktive stipendiater 

 

(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være 1500–1800 timer per år for 

heltidsstudenter. 

Ph.d. i studier av profesjonspraksis er et treårig heltidsstudium som inkluderer en opplæringsdel (30 

stp.), og et selvstendig veiledet forskningsarbeid på høyt vitenskapelig nivå. Endelig plan for hver 

enkelt doktorgradskandidats studium utformes i samråd mellom kandidat, veileder(e) og 

doktorgradskandidatens fakultet, og kvalitetssikres av doktorgradsutvalget ved søknad om opptak til 

programmet. De organiserte læringsaktivitetene består dermed av 30 studiepoeng og selvstendig 

arbeid med avhandling, hvilket betyr at den sammenlagte tidsrammen tilsvarer en arbeidsinnsats på 

1500–1800 timer per år (vedlegg 14). I tidligere planer var opplæringsdelen en større andel av det 

totale tidsrammen for doktorgradsarbeidet. Det er tilrettelagt for mer tid til avhandling for å øke 

gjennomstrømmingen i programmet på normert tid.  

Dette er gjeldende plan, og opplæringsdelen er bygget opp slik: 

 Forskningsmetode (10 stp.) - obligatorisk 

 Vitenskapsteori og forskningsetikk (5 stp.) - obligatorisk 

 Praktisk kunnskap og profesjonspraksis (5 stp.) - obligatorisk 

 Selvvalgte kurs (10 stp.) 

Forskjeller i studieløpet for de ulike studieplanenes krav til opplæringsdel og begrunnelse for disse, 

fremgår under punkt 2.2.1 (1). 

 

Liste over relevante vedlegg 

Vedlegg nummer Tittel 

Vedlegg 4 Endringer i studieplan 2015-2018 

Vedlegg 14 Stipulert tidsbruk på læringsaktiviteter 

Vedlegg E Ph.d.-avtale standardmal 
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(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset læringsutbyttet 

for studietilbudet. 

Nord universitet tilbyr alle doktorgradskandidater som er opptatt i doktorgradsprogrammet 

undervisningsrom, grupperom og andre fasiliteter. Undervisningen innenfor ph.d.-kurs tilbys 

vanligvis i Bodø, men tilsvarende tilgang til lokaler og utstyr finnes også på noen av de øvrige 

studiestedene. Stipendiatene har arbeidsplasser dels i kontorlandskap og dels i egne eller delte 

kontorer. 

Doktorgradskandidatene har tilgang til bibliotektjenester og utlån ved alle studiesteder. Biblioteket 

har tilknyttet stille lesesal, åpent gruppearbeidsområde og grupperom på studiestedene. 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).  

Universitetet har trådløs internettdekning i alle bygg. Utstyr for videokonferanser finnes på alle 

studiesteder. Den digitale læringsplattformen Canvas benyttes til kommunikasjon mellom 

doktorgradskandidater og vitenskapelig personale, til informasjon om undervisningsplaner og til 

deling av fagstoff. Universitetets nettside gir veiledninger til og informasjon om innlogging til ulike 

systemer, informasjon om lover og forskrifter, og studieplaner med mer. 

Ved alle studiesteder finnes servicetorg tilgjengelig via e-post, telefon og besøk. Fakultet for 

lærerutdanning og kunst- og kulturfag har én ansatt med administrative oppgaver knyttet til 

doktorgradsprogrammet som en hovedoppgave.  

Det er avsatt midler til å dekke reiseutgifter for deltakelse på ph.d.-kurs, veiledning og lignende.  

Universitetets infrastruktur og det at doktorgradskandidatene har god tilgang til utstyr og 

støttefunksjoner, bidrar til at de når læringsutbyttet.  

 

Liste over relevante vedlegg 

Vedlegg nummer Tittel 

Vedlegg 10 Mal for framdriftsrapporter 

Vedlegg 11 Studieplaner for ph.d. i studier av profesjonspraksis 2008-2018 

Vedlegg F Matrise læringsutbytte vs emner 

 

(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. 

Organisering av undervisnings- og læringsaktiviteter 

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 Skype og Canvas). Slik tilpasses 

studietilbudet en geografisk spredt studentgruppe og et digitalisert samfunn. I tillegg brukes 

innlevert obligatorisk arbeid (OA) knyttet til eget forskningsprosjekt aktivt i undervisnings- og 

læringsaktivitetene. Videre organiseres læringsaktivitetene som selvstudier og selvstendig arbeid 
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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). På den måten ivaretas også den tverr- og flerfaglige tilnærmingen og perspektivet til 

doktorgradsprogrammet.  

Faglige aktiviteter og arrangementer er: 

Midtveisrapportering: Skal gjennomføres for å gi doktorgradskandidatene mulighet for evaluering av 

status og støtte til fremdrift underveis (3. eller 4. semester), som en del av prosessen mot 

ferdigstillelse av avhandling. 

Ph.d.-seminar: For å gi doktorgradskandidatene mulighet til å legge fram og diskutere eget prosjekt, 

arrangeres årlige seminarer over to dager. Dette er et viktig fora der doktorgradskandidaten tar en 

aktiv rolle i videreutvikling av program og eget prosjekt. Slik bidrar arrangementet til kvalitetssikring 

av programmet, og er i evaluering vurdert som et verdifullt fora, både faglig og sosialt.  

Fakultetsseminar: Doktorgradskandidatene forventes å delta ved fakultetenes årlig fakultetsseminar, 

der også faggruppene avholder egne møter. Dette bidrar til at doktorgradskandidatene gis mulighet 

til å delta i diskusjoner innenfor sine fagområder. 

Doktorgradsutvalget: To doktorgradskandidater sitter som representanter i doktorgradsutvalget og 

har dermed mulighet til medbestemmelse innenfor programmet. 

Deltakelse i forskergrupper: For at stipendiatene skal være en del av et aktivt forskningsmiljø stilles 

det forventninger til at de skal tilknyttes forskergrupper innenfor aktuelt fagområde.  

Forskerskoler: Doktorgradskandidatene oppfordres til å delta i forskerskoler og på kurs som tilbys av 

Forskerskolen for profesjonsrettet og praksisnær forskning på områdene helse, velferd og utdanning 

(PROFRES), Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL), Forskerskolen for de kommunale 

helse- og omsorgstjenestene (MUNI-HEALTH-CARE) (vedlegg 15). Flere av kursene i regi av 

forskerskolene kan inngå som en del av den valgfrie delen i opplæringen. 

Fagdager: Doktorgradskandidatene inviteres til å delta på fag- og forskningsmiljøets årlige fagdager 

for å presentere og diskutere sin forskning.  

Forskningsseminar: Doktorgradskandidatene oppfordres til å ha innlegg eller å være 

hovedrespondent (criticus primus) i forbindelse med forskningsseminarer for å få øving i kritisk 

diskusjon av vitenskapelig arbeid.  

Tekstseminar: Stipendiater tilknyttet doktorgradsprogrammet gis anledning til å delta på 

tekstseminar utformet som en workshop, der utvalgte deler av avhandlingsarbeidet presenteres og 

diskuteres med fagpersoner tilknyttet programmet og med stipendiatkollegaer. Dette gir 

stipendiatene støtte i den vitenskapelige tekstproduksjonen og trening i å kommunisere sin 

forskning. 

Forskningsdagene: Doktorgradskandidatene inviteres til å delta aktivt i forbindelse med 

Forskningsdagene ved Nord universitet, blant annet med populærvitenskapelig formidling. 

Eksempelvis har kandidater ved doktorgradsprogrammet deltatt i arrangementer som 

«Forskerbattle» og «Lei en forsker». 

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 (vedlegg 11). De ulike aktivitetene videreføres og evalueres fortløpende. Ut over dette er 

det et behov for økt tilrettelegging for rekruttering til internasjonalisering gjennom 

utenlandsopphold, samt økt fokus på læringsaktiviteter som kan stimulere til styrking av 

engelskspråklig kompetanse, for eksempel kurs og konferanser på engelsk. Det arbeides aktivt for at 

et økende antall doktorgradskandidater skal delta på internasjonale arenaer. 

Veiledning og veileders rolle i læringsaktivitetene 

Arbeidet med doktoravhandlingen skal foregå under individuell veiledning. Det er krav om minst 

to veiledere, en hovedveileder og en medveileder. Hovedveilederen har det faglige 

hovedansvaret for kandidaten. Dersom fakultetet oppnevner ekstern hovedveileder, skal det 

oppnevnes medveileder fra Nord universitet. Alle veiledere skal oppnevnes i dekanvedtak, 

fortrinnsvis ved opptakstidspunktet etter råd fra doktorgradsutvalget. Dekaner, 

doktorgradsutvalg og veilederne skal sammen sikre at doktorgradskandidaten deltar i et aktivt 

forskningsmiljø både nasjonalt og internasjonalt.   

Ansvarsfordelingen mellom veiledere skal være tydelig og skriftliggjort i avtaleskjemaet. Totalt avsatt 

tid til veiledning for den enkelte kandidat er berammet til 225 timer fordelt mellom hoved- og 

medveileder(e), inklusivt forberedelsesarbeid. Normalt er denne fordelingen 70 % til hovedveileder 

og 30 % til medveileder. Dersom samarbeidet mellom doktorgradskandidat og veileder ikke oppleves 

tilfredsstillende skal dette tas opp så raskt som mulig med studieprogramansvarlig, 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 i 

dekanvedtak etter søknad.    

Doktorgradskandidat og veiledere forventes å ha jevnlig kontakt. Veiledere har ansvar for å følge opp 

doktorgradskandidatens faglige utvikling. Kontakthyppigheten bør fremgå av den årlige fremdrifts-

rapporteringen, jf. § 9-1 i ph.d.-forskriften for universitetet. 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 helseforskning, 

personopplysning og forskningsetikk. Det presiseres at det formelle ansvaret ligger hos 

doktorgradskandidat.    

Veiledersamling ble innført som årlig aktivitet høsten 2018, og ble gjennomført februar 2019, som en 

del av arbeidet med å styrke kvaliteten i utdanningen.  Erfaringer fra samlingen er at det blant annet 

er behov for at veiledere sikres innsikt og forståelse i programmet, noe som kan løses gjennom for 

eksempel et innføringskurs i fagområdet. Økt fokus på internasjonalisering gjør det også nødvendig å 

vurdere om fremtidige samlinger bør foregå på engelsk (eventuelt deler av samlingen), eller ved å 

planlegge samling i utlandet ved et annet universitet eller tilknyttet en relevant konferanse.  

 

Liste over relevante vedlegg 

Vedlegg nummer Tittel 
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Vedlegg 11 Studieplaner for ph.d. i studier av profesjonspraksis 2008-2018 

Vedlegg 12 Emnebeskrivelser aktive kurs ph.d. i studier av profesjonspraksis  

Vedlegg 15 Forskerskoler 

Vedlegg G Forskningsgrupper og stipendiater 

 

(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk 

utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid. 

Nord universitets strategi og profilområder (beskrevet under punkt 1.1) og fakultetenes strategiske 

satsing på forskning bygger opp under doktorgradsprogrammet. Fusjonen 2016 har bidratt til et solid 

fagmiljø (vedlegg 16) som er viktig for høy utdannings- og forskningskvalitet. Gjennom målrettet 

satsing innenfor kompetanseheving ved fakultetene har programmet utdannet forskere innenfor 

profesjonsfagene. Dette har igjen bidratt til å styrke fagmiljøet rundt programmet og forankre det i 

fakultetene. Dermed har det over tid utviklet seg et fagmiljø som er i stand til å ivareta og sikre 

helhet i studieporteføljen.  

Det er opprettet forskergrupper ved fakultetene. I tilknytning til disse er det utarbeidet 

handlingsplaner som formaliserer aktiviteter og mål med forskningsgruppene og som bygger opp 

under fakultetenes og universitetets profil- og satsingsområder. Alle faste og midlertidig 

vitenskapelig ansatte, inkludert stipendiater, forventes å delta aktivt i en forskningsgruppe. 

Doktorgradskandidatene er en viktig del av dette aktive forskningsmiljøet, og intensjonen er at de 

knyttes til forskergrupper innenfor sitt aktuelle fagområde. I disse forskningsmiljøene møter de 

andre profesjonsforskere, som er et viktig bidrag i dannelsen for å utvikle seg til profesjonsforsker. 

Institusjonen legger med dette til rette for et godt studie- og fagmiljø, som sikrer faglig samhandling 

mellom doktorgradskandidatene, og mellom doktorgradskandidatene og fagmiljøet. Dekaner, 

doktorgradsutvalg og veilederne skal sammen sikre at doktorgradskandidaten deltar i et aktivt 

forskningsmiljø både nasjonalt og internasjonalt. Forskningsgruppene har regelmessige samlinger 

som er viktig for både kontinuitet, aktivitet og ikke minst progresjon for doktorgradskandidatene. 

Fagmiljøet har pågående diskusjoner og bevissthet om hvordan de kan jobbe for å skape best mulig 

fagmiljø for doktorgradskandidaten, både faglig og arbeidsmiljømessig. Et godt fagmiljø er også viktig 

for å rekruttere nye kandidater. Øvrige formaliserte arenaer der doktorgradskandidaten er en viktig 

del av fagmiljøet er (som tidligere beskrevet under punkt 5):  

Fakultetsseminar: Doktorgradskandidatene forventes å delta ved fakultetenes årlige 

fakultetsseminar, der også faggruppene avholder egne møter. Dette bidrar til at 

doktorgradskandidatene gis mulighet til å delta i diskusjoner innenfor sine fagområder. Stipendiater 

bidrar ofte i det faglige programmet med presentasjon av egen forskning.  

Doktorgradsutvalget: To doktorgradskandidater sitter som representanter i doktorgradsutvalget og 

har dermed mulighet til å utøve innflytelse på programmet sammen med representanter fra 

fagmiljøet. 

Forskningsdagene: Doktorgradskandidatene inviteres til å delta aktivt i forbindelse med 

forskningsdagene ved Nord universitet, blant annet med populærvitenskapelig formidling.  

Beskrivelsene og begrunnelsene ovenfor samt vedlegg viser hvordan doktorgradskandidatene er en 

integrert og viktig del i fagmiljøets FoU-virksomheten i løpet av doktorgradsprosjektet, hvordan dette 
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gir doktorgradskandidatene en relevant kobling til forskning og hvordan deres forskning bygger opp 

under fakultetenes strategiplan for forskning. 

 

Liste over relevante vedlegg 

Vedlegg nummer Tittel 

Vedlegg 16 Fagmiljøet og dets forskning 

Vedlegg 22 Alle doktorgradskandidat med veileder og finansiering 2008-2018 

Vedlegg C Sammendrag disputerte avhandlinger i 2010-2019 - eldste først 

 

(7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset 

studietilbudets nivå, omfang og egenart. 

Ordninger for internasjonalisering er definert i Nord universitets delstrategi for internasjonalisering 

(vedlegg 17), i fakultetenes mål og handlingsplaner og i Nord universitets forskrift for graden ph.d. 

med utfyllende retningslinjer for ph.d. i studier av profesjonspraksis (vedlegg 8). Videre har 

doktorgradsutvalget ved FSH og FLU publisert en rapport om Kvalitetssikring av delt doktorgrad og 

utvikling av internasjonal forskning ved de nye fakultetene (vedlegg 5).  

Gjennom disse ordningen løftes overgripende bestrebelser for internasjonalisering, dels på 

universitetsnivå, dels mer spesifikt på fakultetsnivå og i doktorgradsutvalget. Som eksempel kan 

nevnes hovedmål og tiltak for ph.d.-studier som har som mål å øke antall internasjonale nettverk og 

stimulere til mobilitet blant vitenskapelig ansatte, doktorgradskandidater, administrativt ansatte og 

antall vitenskapelig ansatte med internasjonal erfaring og nettverk. Videre er hensikten å øke antall 

forskningsprosjekter finansiert via internasjonale ordninger, og øke antall internasjonale 

publikasjoner og sampublikasjoner med internasjonale samarbeidspartnere. Det bør være en 

målsetting å øke andelen vitenskapelige ansatte ved fakultetene som har verv eller funksjoner i 

relevante internasjonale samarbeidsorgan, kongresser og tidsskrift.  

Universitetet har inngått Erasmus+ avtaler (vedlegg 18) og alle disse inneholder avsnitt om ph.d.- 

mobilitet. Som eksempel har FLU i 2018 41 aktive Erasmus+ avtaler innenfor ulike studieprogram. 

Alle Erasmus+ avtaler har undervisningsopphold inkludert. Alle doktorgradskandidatene har 

anledning til å bruke ansattstipend for å reise til partnerinstitusjoner for å undervise eller følge 

undervisning på kort opphold (én uke–to måneder). Av de 41 avtalene er det 8 avtaler som 

inkluderer ph.d.-mobilitet på over tre måneder. FSH har tilsvarende avtaler. I tillegg har stipendiater 

anledning til å bruke ansattstipend for å reise til partnerinstitusjoner for å undervise eller delta på 

kurs. Avtalene er knyttet til ulike profesjonsfaglige områder som betyr at spektret et bredt og at ulike 

avtaler er mer faglig relevant enn andre, avhengig av doktorgradskandidatens forskningsområde.    

Doktorgradskandidater i programmet studier av profesjonspraksis eksponeres for et mangfold av 

ulike internasjonale perspektiv, også innenfor egen institusjon. Av 129 tekster på de fem ph.d.-

kursene som per i dag ligger inne i studieplanen, er 88 av tekstene engelskspråklige, 15 norske og 26 

på andre nordiske språk (vedlegg 19). Det har vært vanlig å engasjere internasjonale gjesteforelesere, 

både til ph.d.-kurs og til forskningsseminarer der stipendiater tilknyttet forskergruppene deltar. 

Videre brukes internasjonale sensorer på ph.d.-kurs og som medlemmer i 

bedømmelseskommisjoner. Det er krav til at kommisjonene har ett internasjonalt medlem. Frem til 
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nå har internasjonale kommisjonsmedlemmer kommet fra et av de nordiske landene. Dette fordi de 

fleste avhandlingene har vært skrevet på norsk eller svensk. Kandidatene har også mulighet for å 

stifte bekjentskap med – og utvikle et mangfold av perspektiver – gjennom veilederes og ansattes 

internasjonale nettverk innenfor temaområdet profesjonspraksis. Fakultetene setter også av 

øremerkede midler til internasjonalisering for doktorgradskandidater. 

Totalt 18 av de ansatte i fagmiljøet knyttet til doktorgradsprogrammet har internasjonal bakgrunn. 

En del av fagmiljøet har internasjonal bakgrunn i betydningen av at de har tatt forskerutdanning i 

utlandet og/eller er/har vært ansatt ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon/forskningsmiljø.  

Fagmiljøets deltakelse i nasjonale og internasjonale nettverk framgår av vedlegg (vedlegg 20). Et 

eksempel på internasjonalt engasjement er at ansatte innenfor faggruppen Senter for praktisk 

kunnskap har vært med på å utvikle det internasjonale prosjektet Borderologi, som ble etablert i 

2009. Dette er primært et masterstudium, men som også driver forskning. Innenfor prosjektet 

ivaretas den spesielle kunnskapen og kompetansen som gjelder grenseområdet mellom Norge og 

Russland, noe som senere har blitt utvidet til også å omfatte andre grenseområder.  

De internasjonale perspektivene blir også ivaretatt for de doktorgradskandidatene som er knyttet til 

en av de nasjonale forskerskolene Forskerskolen for profesjonsrettet og praksisnær forskning på 

områdene helse, velferd og utdanning (PROFRES), Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL), 

Forskerskolen for farmasi eller Forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene (MUNI-

HEALTH-CARE). På samlingene i forskerskolene møter doktorgradskandidatene meritterte 

internasjonale forskere som for eksempel underviser og som deltar på workshops.   

Potensial for videreutvikling 

I Nord universitets ph.d.-forskrift løftes det fram at fakultetene har ansvar for at opplæringsdelen og 

avhandlingsarbeidet gir utdanning på høyt faglig nivå. Ph.d.-utdanningen skal kvalifisere for 

forskningsvirksomhet av internasjonal standard. I rapporten fra doktorgradsutvalget (vedlegg 5) 

konkretiseres framtidige utfordringer bl.a. gjennom et økt behov for språkstøtte blant både ansatte 

og doktorgradskandidater. I tillegg diskuteres behov for innføring av et obligatorisk studieopphold i 

utlandet for alle kandidater, tilbud om kurs i akademisk skriving på engelsk og å innføre krav om 

skriftlig engelsk paperpresentasjon på internasjonal konferanse.  

En gjennomgang av abstrakter og prosjektskisser i programmet (vedlegg 6 og 7) viser at antall 

artikkelbaserte avhandlinger har økt, og det er behov for å fremme denne utviklingen ytterligere. 

Skjerpete krav i programmet stiller forventninger til at vitenskapelige artikler i artikkelbaserte 

avhandlinger skal være publiserbare i internasjonale tidsskrifter. Engelsk er innført som foretrukket 

språk i avhandlingene og universitetet har inngått avtaler om språkvask og oversettelser. Kurs og 

forskningsseminarer skal i større grad holdes på engelsk. Det er større bevissthet om at en 

internasjonaliseringsplan skal inngå i søknaden til doktorgradsprogrammet, og det er avsatt midler 

for å muliggjøre perioder med utenlandsopphold for stipendiatene (se neste punkt). Veileder har et 

særlig ansvar for å introdusere kandidaten for relevante internasjonale fagmiljø.  
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Liste over relevante vedlegg 

Vedlegg nummer Tittel 

Vedlegg 5 Kvalitetssikring av delt doktorgrad 

Vedlegg 6 Analyse abstrakt disputerte avhandlinger 

Vedlegg 7 Sammenstilling prosjektbeskrivelser 2017-2018 

Vedlegg 8 Forskrift for graden ph.d. ved Nord universitet,  

og utfyllende reglement ph.d. i studier av profesjonspraksis   

Vedlegg 12 Emnebeskrivelser aktive kurs ph.d. i studier av profesjonspraksis  

Vedlegg 17 Styrevedtak internasjonaliseringsstrategi Nord universitet 

Vedlegg 18 Utvekslingsavtaler Erasmus+ 

Vedlegg 19 Oversikt språk i pensum 

Vedlegg 20 Samarbeid og deltakelse i eksterne doktorgradsprogram 

Vedlegg 21  Diverse ang. internasjonalisering – avtaler, mobilitet, workshop, 

gjesteforelesere, sensorer 

Vedlegg D CV aktive stipendiater 

 

(8) Studietilbud som fører frem til en grad, skal ha ordninger for internasjonal 

studentutveksling. Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant. 

I forbindelse med årlig samling for doktorgradskandidater gis informasjon om midler avsatt for å 

motivere til utenlandsopphold og til strategisk nettverksbygging internasjonalt. I 2018 ble det 

innenfor programmet for eksempel lyst ut og tildelt strategiske midler øremerket utenlandsopphold 

for kandidater med minimum tre måneders opphold. Strategiske midler settes også av til finansiering 

av forskningsgruppene for internasjonalisering, publiseringsaktivitet og konferansevirksomhet, der 

doktorgradskandidater også deltar. Fakultetenes forskningsadministrasjon bistår 

doktorgradskandidatene når de skal søke ekstern finansiering. 

Det siste året har doktorgradskandidatene i programmet, ut over tildeling av strategiske midler, også 

fått annen finansiering til utenlandsopphold (vedlegg 21). En doktorgradskandidat har fått stipend fra 

forskerskolen NAFOL for studentutveksling. Ytterligere seks kandidater har fått støtte via andre 

ordninger og har vært på utenlandsopphold. Gjennom forskerskolen PROFRES har seks kandidater i 

programmet fått tildelt midler til utenlandsopphold, fem kandidater har deltatt på sommerskole i 

Lesbos og en kandidat har også fått midler til sommerskole i Roskilde. Forskerskolen Muni-Health har 

midler fra Norsk forskningsråd til utveksling for doktorgradskandidater som er inkludert i denne 

forskerskolen. 

Det er etablert Erasmus+ samarbeid med flere universiteter (vedlegg 18) som er av en slik karakter at 

det kan foregå gjensidig utveksling knyttet til ph.d.-utdanningen. Ut over dette skjer valg av 

institusjon, basert på veilederes nettverk og/eller den enkelte kandidats prosjekt. Dette for å sikre at 

besøket er relevant ut fra kandidatenes prosjekter.  De siste årene har flere kandidater i 

profesjonspraksis fått Erasmus+ for forskningsopphold i utlandet, som for eksempel sommerskole og 

forskeropphold. 

Enkelte avtaler mellom forskere i nettverk kan inkludere doktorgradskandidater og bør gjøre det der 

det kan være relevant og der det kan fremme kandidatens utvikling. Som eksempel kan man se for 

seg at en doktorgradskandidat har samlet inn data. I neste omgang besøker hun universitetet i 

Brighton i to uker tre ganger gjennom et halvt år. Hun legger frem sin analyse, diskuterer den og den 
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utvikles ved hvert besøk. Forskeren som står for invitasjonen inviteres til at være medforfatter på 

grunn av sin medvirkning i analysen. 

Det er individuelt når det er relevant å gjennomføre et utenlandsopphold. Men erfaring tilsier at det 

kan være relevant å vente til doktorgradskandidaten har samlet inn det datamateriale som han/hun 

kan arbeide selvstendig med under oppholdet, og hvor det er hensiktsmessig med et utenfra-

perspektiv. Disse aspektene avgjøres i dialog mellom hovedveileder og doktorgradskandidat. 

Strategiske satsinger for økt internasjonalisering 

Nord universitet har som ambisjon at ansatte i vitenskapelig stillinger skal gjennomføre 

forskningsopphold ved universitet i utlandet. Det er satt av strategiske midler til dette ved 

fakultetene. Det jobbes både på faglig og administrativt nivå med å sikre kvalitet, blant annet ved å 

gjøre en vurdering av eksisterende og nye samarbeidsavtaler med hensyn til faglig relevans. 

Samarbeidsavtaler hvor det allerede er etablerte forskningsnettverk, eller hvor det er gode 

muligheter for å etablere disse, skal opprettes. Det skal også foretas en gjennomgang og vurdering av 

eksisterende samarbeidsinstitusjoner. Ved tett og god kommunikasjon med partnerinstitusjoner, 

sikres også bedre oppfølging av utreisende deltakere – på alle nivå.  

Som tidligere nevnt har studietilbudet ordninger for internasjonale studentutveksling som er faglig 

relevant og som sikrer at doktorgradskandidat i programmet tilbys utvekslingsopphold gjennom 

oppdaterte og bindende avtaler. Framover skal det jobbes aktivt for å utvikle fagmiljøets 

internasjonale studietilbud. 

 

Liste over relevante vedlegg 

Vedlegg nummer Tittel 

Vedlegg 18 Utvekslingsavtaler Erasmus+ 

Vedlegg 21  Diverse ang. internasjonalisering – avtaler, mobilitet, workshop, 

gjesteforelesere, sensorer 
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2.3 Krav til fagmiljøet  

2.3.1 Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere 
utdanning og fagskoleutdanning (studiekvalitetsforskriften)  

§ 3-3 Akkreditering av doktorgradsstudier 

(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 forankres i et solid fagmiljø med høy utdannings- og 

forskningskvalitet som har ansvar for å drive utdanning på ph.d.-nivå. 

Fagmiljøet ved tidligere Profesjonshøgskolen ble, gjennom en bevisst satsing, stadig større og bedre 

fram mot fusjonen i 2016. Ved fusjonen fikk doktorgradsprogrammet ytterligere tilgang på 

kompetente professorer og førsteamanuenser (vedlegg 16). Dette har bidratt til å gjøre fagmiljøet 

enda mer robust, noe som er viktig for høy utdannings- og forskningskvalitet. Større bredde i 

fagmiljøet har også bidratt til nye perspektiver på profesjonspraksis. Det foregår også en målrettet 

satsing innenfor kompetanseheving ved fakultetene for å styrke forskningen, og programmet har 

bidratt med et økende antall forskere innenfor profesjonsfagene. Dette har igjen styrket fagmiljøet 

rundt programmet og forsterke programmets forankring i fakultetene. Over tid har det dermed 

utviklet seg et fagmiljø som er bedre rustet til å ivareta og sikre helhet i studieporteføljen. Dette gir 

doktorgradskandidatene mulighet til å delta i aktive forskningsmiljøer der de møter andre 

profesjonsforskere, noe som er et viktig bidrag i dannelsen av å bli profesjonsforsker.  

Rekrutteringsgrunnlag, relevans og videre forskerkarriere – helhet i studieporteføljen 

Rekrutteringsgrunnlaget internt ligger i hovedsak i masterutdanningene i profesjonsfagene og blant 

egne ansatte universitetslektorer. Siden 2009 har flere studenter som velger profesjonsutdanninger, 

innenfor eksempelvis lærer-, sykepleie- og helsefaglige programmer, grad på masternivå innenfor 

den profesjonen de studerer. Denne tendensen til lengre og mer omfattende profesjonsutdanninger 

styrkes for eksempel ved at grunnskolelærerutdanningen nå er blitt masterutdanning. Dette vil bety 

at rekrutteringspotensialet til doktorgradsprogrammet styrkes, samtidig som behovet for doktor- og 

professorkompetanse ved institusjonene som skal utdanne på masternivå innenfor 

profesjonsutdanningene øker. I tillegg er det behov for å styrke kompetansen innenfor profesjonene 

disse utdanningene utdanner til, noe som også vil bidra til økt behov for forskning innenfor 

profesjonene. 

Gjennom å utarbeide studietilbud på lavere og høyere grads nivå innenfor området for 

doktorgradsprogrammet kan rekrutteringsgrunnlaget ytterligere styrkes. Flertallet av fakultetenes 

doktorgradskandidater har så langt returnert til sine tidligere stillinger, og fått opprykk til 

førsteamanuensis etter ferdigstilt avhandling og disputas. Den praksisnære profilen er svært relevant 

for profesjonsfagene og har derfor trukket til seg eksternt finansierte kandidater. Som eksempel kan 

blant annet nevnes tre offentlig sektor-ph.d.-er, en næringslivs-ph.d., en kandidat finansiert via Knut 

Hamsunsenteret og en via fengselsvesenet (se vedlegg 22 for full oversikt). Som en del av 
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fakultetenes strategi for å heve kompetansen til fagansatte, utdannes det også veiledere til 

programmet internt. Det lyses også ut postdoktorstillinger til programmet og professorprogrammene 

bidrar også til å støtte den videre forskerkarrieren. 

Videre utvikling av studietilbudet og ytterligere utviklingspotensialer 

Ph.d. i studier av profesjonspraksis slik den fremstår i dag viser at potensialet for å møte 

samfunnsbehovet og de strategiske satsingene i offentlig sektor og næringslivet er stort. Dermed kan 

rekrutteringsunderlag utvikles ytterligere for offentlig sektor-ph.d. og næringslivs-ph.d. Videre 

utvikling baseres på framtidige behov og forandringer i offentlig sektor og næringsliv, som for 

eksempel robotisering, digitalisering, og kunstig intelligens. I denne utviklingen, og under de store 

omstillingene samfunnet står overfor, vil det være svært viktig også å ivareta den etiske 

dimensjonen. 

Doktorgradsprogrammet er forankret i en fagmiljø med høy utdannings- og forskningskvalitet som 

etter fusjonen har vært i sterk utvikling. Etter hvert som kandidatene ferdigstiller sine avhandlingene 

vil fagmiljøet ytterligere forsterkes og ha et omfang som sikrer et høyt internasjonalt nivå. 

 

Liste over relevante vedlegg 

Vedlegg nummer Tittel 

Vedlegg 16 Fagmiljøet og dets forskning 

Vedlegg 22 Alle doktorgradskandidat med veileder og finansiering 2008-2018 

Vedlegg H  Relevant studieportefølje BA og MA program med tall 

Vedlegg I CV fagmiljø 

 

(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. 

I NOKUTs komité som vurderte akkrediteringen i 2008, ble det i konklusjonen framholdt at 

institusjonene burde legge til rette for en kontinuerlig prosess, der det jobbes målbevisst for å styrke 

fagets bredde og dybde, og gjennom dette gi doktorgradskandidatene de metodiske og faglige 

redskapene som kan virke positivt tilbake til deres ulike profesjoner og yrker. I sum uttrykte 

komiteen tydelig forventning og forhåpning om fortsatt utvikling og styrking av programmet.  

Doktorgradsprogrammet omhandler ulike perspektiver på profesjonspraksis og er spesielt velegnet 

for forskningsprosjekter som er «tett på praksis». Det som skiller ph.d. i studier av profesjonspraksis 

fra for eksempel OsloMets doktorgradsprogram, er at OsloMets studium legger hovedvekt på 

yrkesprofesjonenes plass i samfunnet i et samfunnsvitenskapelig perspektiv og fokuserer på både 

generelle og særegne trekk ved profesjoner og profesjonenes yrkesutøvelse.  

Nord universitets program fokuserer i større grad på «mikronivået». Dette betyr at kjerneområdet 

handler om profesjonspraksis som involverer profesjonsutøveren, samtidig som profesjonsutøveren 

alltid står i «relasjon» til sin spesifikke praksis.  

Komiteen i forbindelse med akkrediteringen 2008, beskriver dette som en prosess som befinner seg 

mellom nærhet til den enkelte profesjonens problemområder og den enkeltes profesjonelle 

kunnskap som settes på prøve gjennom det distanserende vitenskapelige arbeidet. Det enkelte 



 

 

21 

prosjektets profesjonsfaglige formål og problemstillinger bestemmer vektingen av fokus mellom 

profesjonspraksisen som «studieobjekt» og den som utøver denne praksisen, og grensene vil derfor 

til en viss grad alltid være flytende. Det betyr imidlertid ikke at forskningsområdet avgrenses til 

spesifikke vitenskapelige perspektiver eller metoder. Det er for eksempel mulig å studere teknologi 

innenfor profesjonspraksis, samtidig som det fokuseres på hvordan profesjonsutøveren kan 

nyttiggjøre seg denne kunnskapen. Et annet eksempel: Om man undersøker armbevegelser i kast hos 

en håndballspiller, vil det innenfor dette programmet samtidig være interessant å undersøke 

betydningen det har for håndballspillerens prestasjoner – altså betydningen det har for utøvelse av 

praksisen til den som utøver den. 

I komiteens konklusjon (2008) vises det til at området er et nytt og flerfaglig utdanningstilbud på 

tvers av de eksisterende fagtradisjonene. Institusjonen oppfordres til å ha en pågående prosess for 

målbevisst å styrke fagets bredde og dybde, og samtidig sørge for å gi kandidatene i programmet 

metodiske og faglige redskap som kan virke positivt tilbake til ulike profesjoner og yrker.  

Forskningsområdet er tverrfaglig fordi det tar opp i seg elementer som er «felles» og som 

kjennetegner mange profesjoner/yrker. Det «profesjonsfaglige blikket» er i kontinuerlig utvikling 

gjennom dynamikken mellom de elementer som er felles og kjennetegner et utall av profesjoner (de 

felles profesjonsfaglige problemstillinger som ligger til grunn og som tas opp i forskerutdanningen) og 

i de tema som spesifikt studeres innenfor den enkelte profesjon. Dette har lagt til rette for fortsatt 

utvikling innenfor den enkelte profesjons profesjonsfaglige områder. Samtidig har den tverrfaglige 

dimensjonen ved programmet åpnet for å utvikle prosjekter innenfor områder som omhandler felles 

profesjonsfaglige spørsmål. Den faglige bredden, som ble etterlyst av komiteen, vises i temaer i 

avhandlingene (vedlegg 6). Hovedvekten av prosjekter er knyttet til fagområdene lærerutdanning og 

sykepleie og-helsevitenskap og andre fag som for eksempel politi og ingeniør. I tillegg er det publisert 

avhandlinger innenfor kunstnerisk virksomhet og innen fagområder som for eksempel drama og 

musikk.   

Ut over bredden i fagområdet som kommer fram gjennom beskrivelsen av flerfagligheten ovenfor, 

dannes dybden i kursene gjennom tematiseringer av begrepet og fenomenet profesjonspraksis med 

ulike perspektiv, grunnspørsmål og fagvitenskap. Eksempelvis har programmet sterkt fokus på 

kognisjon, profesjonskompetanse og individuell og kollektiv refleksjon. Dybden i 

doktorgradsprogrammet blir også omtalt i professorutvalgets rapport (vedlegg 13), der det trekkes 

fram at doktorgradsprogrammets overordnede siktemål er å bidra til å utdype det vitenskapelige 

kunnskapsgrunnlaget for studier av profesjonspraksis og kunnskapsgrunnlaget for profesjonsutøvelse 

innenfor de profesjonene som omfattes av programmet.   

Liste over relevante vedlegg 

Vedlegg nummer Tittel 

Vedlegg 4 Endringer i studieplan 2015-2018 

Vedlegg 6 Analyse abstrakt disputerte avhandlinger 

Vedlegg 11 Studieplaner for ph.d. i studier av profesjonspraksis 2008-2018 

Vedlegg 12 Emnebeskrivelser aktive kurs ph.d. i studier av profesjonspraksis  

Vedlegg 13 «Professorutvalget» Gjennomgang av doktorgradsprogrammet 

Vedlegg 22 Alle doktorgradskandidat med veileder og finansiering 2008-2018 

Vedlegg C Sammendrag disputerte avhandlinger i 2010-2019 - eldste først 

Vedlegg J  Aktive stipendiater med opptaksår, veileder og prosjekttittel 

Vedlegg K  Mandat forskningsgrupper FLU og FSH 
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 (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. 

Flere av de fagansatte er, som vist til tidligere, tilknyttet nasjonale og internasjonale nettverk 

innenfor ulike profesjoner. Deler av fagmiljøet har, i tillegg til internasjonal bakgrunn, bidratt til økt 

forskningskompetanse ved institusjonen, antall internasjonale nettverk og internasjonal 

publikasjonsaktivitet. Et stort antall doktorgradskandidater bidrar også til forskningsresultater på 

høyt internasjonalt nivå innen profesjonspraksis.  

Profesjonspraksis inngår som del av et stort internasjonalt forskningsfelt. Forskningsaktiviteten 

knyttes derfor til den forskningsaktiviteten som forskerne ved fakultetene bedriver, og som kan 

knyttes til fagområdet. Forskningsaktiviteten har ekspandert markant i løpet av senere år og andelen 

internasjonale publikasjoner er økende (vedlegg 16). Det jobbes aktivt med at utviklingen skal 

ekspandere ytterligere slik at antallet internasjonale publiseringer, ekstern finansiering og 

internasjonalt orienterte forskningsaktiviteter fortsetter å øke. Som eksempler kan nevnes 

strategiske midler avsatt til internasjonal mobilitet for aktivitet i forskningsgrupper og at 

artikkelbaserte avhandlinger skrevet på engelsk foretrekkes i programmet. Videre nevnes satsinger 

innenfor veilederutviklingsprogram, kompetanseheving, professorprogram og intern tildeling av 

stipendiat- og postdoktor-stillinger. Fakultetenes nettsider viser oversikt over 

forskningsgruppeaktivitet, både nasjonalt og internasjonalt. 

Det forventes at igangsatte tiltak vil vise resultater i nærmeste framtid. På samme måte arbeides det 

med langsiktige tiltak som vil gi regelmessig og direkte bidrag til utvikling, organisering og 

gjennomføring av ph.d. i studier av profesjonspraksis. 

 

Liste over relevante vedlegg 

Vedlegg nummer Tittel 

Vedlegg 16 Fagmiljøet og dets forskning 

Vedlegg 20 Samarbeid og deltakelse i eksterne doktorgradsprogram 

Vedlegg I CV fagmiljø 

 

(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. 

I ph.d. i studier av profesjonspraksis er følgende deler og temaer fremhevet: (a) Innføring i 

doktorgradsstudiets kjerneområde profesjonspraksis, (b) kunnskap om kognisjonsvitenskapelige 

perspektiv, teorier og funn av særlig relevans for profesjonspraksis (c) teknologiens betydning for 

profesjonspraksis, (d) kulturelle, organisatoriske og samfunnsmessige perspektiver på 

profesjonspraksis, (e) etiske og verdimessige perspektiver med særlig relevans for profesjonspraksis, 

herunder forskningsetikk, (f) vitenskapsteoretiske begreper og perspektiver med særlig relevans for 

studiet profesjonspraksis og (g) teoretisk og anvendelsesorientert kjennskap til relevante 

forskningsdesign, datainnsamlingsmetoder og databearbeidingsmetoder. Disse delene er innplassert 
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i ph.d-kursene: (i) Praktisk kunnskap og profesjonspraksis (del a, b og c), (ii) Vitenskapsteori og 

forskningsetikk (del f og e), (iii) Metodologi, forskningsdesign og kvalitativ/kvantitativ metode (del g) 

samt (iv) Profesjonsidentitet, organisasjon og samfunn (del c, d og e). 

Doktorgradsstudiets kjerneområde, profesjonspraksis, går på tvers av profesjoner og yrker, og utviser 

en høy grad av kompleksitet og flerdimensjonalitet, som fordrer tverr- og flervitenskapelige 

perspektiv med tilhørende metodiske ulikheter. Studier av kjerneområdet krever derfor både faglig 

bredde og dybde, så vel hos de ansatte som i opplæringsdelen for doktorgradskandidatene. 

Gjennom å delta på ph.d.-kurs tilknyttet studier av profesjonspraksis, får doktorgradskandidaten 

innføring i en bredde av supplerende så vel som konkurrerende perspektiv på de tidligere nevnte 

sentrale temaene, med avtrykk fra forskjellige vitenskapelige disipliner og teoridannelser. Selve 

kursene og deres rekkefølge har som formål å gradvis øke både bredde og dybde. Kursdeltagerne 

dras aktivt med på samtlige kurs. Det arbeides eksplisitt med kandidatens prosjekt eller et deltema i 

prosjektet, som settes i relasjon til kursets innhold og perspektiver. De skriftlige eksamensoppgavene 

består i refleksjoner over selvvalgte temaer i doktorgradskandidatens prosjekt, med bakgrunn i 

kursenes innhold. Det gis individuell veiledning så vel som avsluttende tilbakemeldinger på 

kandidatenes eksamensoppgaver. Ut over ph.d.-kursene tilbys fortløpende arrangementer og 

seminarer. Videre har alle kandidater også mulighet for å inngå i diverse forskningsgrupper og 

forskningsprosjekter. 

At fagmiljøet skal ha tilstrekkelig faglig bredde og dybde er avgjørende for studier i profesjonspraksis, 

som både går på tvers av profesjoner og fordrer flerfaglige vitenskapelige teorier og metoder. Det er 

47 ansatte som er knyttet til doktorgradsprogrammet (vedlegg 16). Ansatte innen fagmiljøet bidrar til 

at bredde og dybde kan oppnås innenfor doktorgradsprogrammets faglige kjerneområde. For å sikre 

tilstrekkelig dybde i studier av profesjonspraksis oppfordres fagmiljøet til fokus på økt ekstern 

forskningsfinansiering som muliggjør tilknytning av forskere med kompetanse på professor- eller 

førsteamanuensis nivå og med dokumentert solid kunnskap til og forskning innenfor 

doktorgradsprogrammets faglige kjerneområde profesjonspraksis.  

Via faggruppetilhørighet med ulike spesialiteter, som for eksempel grunnskoleopplæring, sikres det 

at doktorgradskandidatenes fagutvikling kan skje i skjæringsflaten mellom flere spesialiseringer. 

Innenfor den enkelte faggruppe finnes forskningsgrupper med ulike innretninger. 

 

Liste over relevante vedlegg 

Vedlegg nummer Tittel 

Vedlegg 16 Fagmiljøet og dets forskning 

Vedlegg I CV fagmiljø 

Vedlegg E Ph.d.-avtale standardmal 

Vedlegg K  Mandat forskningsgrupper FLU og FSH 
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(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. 

I samsvar med tabellen (vedlegg 16) består fagmiljøet av 47 tilknyttede forskere, enten som 

professorer, dosenter med doktorgrad eller førsteamanuensis, som bidrar faglig inn i studietilbudet. 

Disse representerer en relevant forskningsbasert kompetanse som, med tilskudd av eksterne 

biveiledere fra andre norske og nordiske universiteter, dekker bredden av studietilbudet (vedlegg 

22).  

 

Liste over relevante vedlegg 

Vedlegg nummer Tittel 

Vedlegg 16 Fagmiljøet og dets forskning 

Vedlegg 22 Alle doktorgradskandidat med veileder og 

finansiering 2008-2018 

 

(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. 

Det store antallet aktive doktorgradskandidater viser at det ikke har vært vanskelig å rekruttere til 

programmet. Dette gjør at kravet om å rekruttere 15 stipendiater i løpet av fem år etter oppstart er 

innfridd. Gjennomstrømmingen av doktorgradskandidater har økt og er nå på et tilfredsstillende 

nivå. Det er også god søkning til alle utlyste stipendiatstillinger.  

Når master i grunnskolelærerutdanning er fullt ut innført, vil kandidater med denne bakgrunnen 

være en sentral målgruppe i den videre rekrutteringen til ph.d. i studier av profesjonspraksis. 

Nasjonalt utgjør disse studentene en stor gruppe, og utgjør et betydelig rekrutteringspotensial for 

programmet. Dette sannsynliggjør at det også vil være relativt enkelt å opprettholde minst 15 

stipendiater over tid. Tilsvarende gjelder også andre masterprogrammer der det er økende antall 

studenter som tar masterutdanning, som for eksempel innen sykepleie og helsevitenskap.  

I programmet er det langt flere enn åtte stipendiater som har sin arbeidsplass ved institusjonen. 

Programmet har også fire personer ansatt under ordningen nærings-ph.d. og offentlig sektor-ph.d. 
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Liste over relevante vedlegg 

Vedlegg nummer Tittel 

Vedlegg J  Aktive stipendiater med opptaksår, veileder og prosjekttittel 

Vedlegg L  Oversikt disputerte med opptaksår 
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2.3.2 Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning 
og fagskoleutdanning (studietilsynsforskriften) 

§ 2-3 Krav til fagmiljø 

(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. 

Fagmiljøet tilknyttet ph.d. i studier av profesjonspraksis har i stor grad sin tilhørighet ved 

profesjonsutdanningene ved institusjonen. Det er også eksternt ansatte som er tilknyttet 

programmet. Som nevnt har programmet etter hvert også utdannet forskere ved 

profesjonsutdanningene. Det økte antallet doktorgradskandidater etter fusjonen har stilt nye krav til 

undervisning og veiledning tilknyttet studietilbudet. For å imøtekomme de nye kravene ansettes 

eksterne veiledere, og internt tilbys ulike tiltak for å heve kompetansen, blant annet 

professorprogram.  

Kravet for å få veilede doktorgradskandidater er at veilederen skal ha disputert, samt ha avlagt et 

kurs i veiledning på ph.d.-nivå, eventuelt vært medveileder for doktorgradskandidater. 

Doktorgradsutvalget gir sin anbefaling til dekanen, som tar endelig avgjørelse om valg av 

hovedveileder og medveileder. Veilederutviklingskurs for ph.d.-veiledere gjennomføres regelmessig. 

Denne type kurs har tidligere vært gjennomført som et samarbeid mellom Universitetet i Agder, 

Nord universitet og Universitetet i Stavanger. Ordningen videreføres fra 2019 som et samarbeid 

mellom Nord universitet og Universitetet i Agder, med kursholdere fra blant annet University of 

Surrey, UK. Kurset tilbyr kunnskap og ferdigheter som kvalifiserer deltagerne som veiledere for 

doktorgradskandidater (vedlegg 23).  

Vedlegget 16 viser oversikt over ansatte med kompetanser som korresponderer med størrelsen til 

studietilbudet. Den store satsingen på kompetanseheving og tiltak under utvikling bidrar på ulike 

måter til et dynamisk, stabilt og langsiktig bærekraftig fagmiljø innenfor doktorgradsprogrammets 

faglige kjerneområde. 

 

Liste over relevante vedlegg 

Vedlegg nummer Tittel 

Vedlegg 16 Fagmiljøet og dets forskning 

Vedlegg 23 Veilederutviklingskurs beskrivelse og kursplan 

Vedlegg I CV fagmiljø 

Vedlegg J  Aktive stipendiater med opptaksår, veileder og prosjekttittel 

 

  



 

 

27 

 

(2) Fagmiljøet knyttet til studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig kompetanse 

Tiltak universitetet har for å sikre og utvikle denne kompetansen 

Den utdanningsfaglig kompetansen hos fagmiljøet er tilfredsstillende, og den pedagogiske og 

didaktiske kompetansen er særskilt sterk innenfor deler av fagmiljøet (vedlegg 16). Basiskurs i 

universitetspedagogikk på 10 stp. er tilbudt ansatte ved Nord universitet siden 2014 og skal gi 

kunnskap om sentrale emner og kvalifisere ansatte innenfor undervisning, læring, veiledning og bruk 

av digitale verktøy. Kurset er gjennomført både på norsk og engelsk og er et krav for nyansatte. Nord 

universitet har etablert et tverrfakultært universitetspedagogisk nettverk for å styrke innsatsen for å 

utvikle og dokumentere pedagogisk kompetanse i fagmiljøene, herunder å etablere en 

meritteringsordning for fremragende undervisere i løpet av 2019. 

Universitet har et kompetansesenter for læring og teknologi (KOLT) som legger til rette for et 

fleksibelt, didaktisk læringsmiljø, økt studiekvalitet, fleksible utdanninger og pedagogisk bruk av IKT-

verktøy. KOLT bistår også Uniped-kurset med hjelp til pedagogiske metoder og bruk av digitale 

verktøy for å tilrettelegge for nettbaserte studier, for produksjon av videoforelesninger og for å legge 

til rette for nettbaserte aktiviteter. Sentret tilbyr digital kompetanseheving til underviserne, gir råd 

og veiledning og både medvirker og avholder kurs, seminarer og webinarer.  

For å styrke toppkompetanse blant ansatte knyttet til doktorgradsprogrammet gis det tilbud om 

deltagelse på professor-programmer som består av åtte samlinger. Disse har til hensikt å gi kollegial 

støtte i form av veiledning, mentorskap, seminarer og annen virksomhet som kan bidra til 

kompetanseutvikling. Programmene er utviklet for å støtte førsteamanuensiser og postdoktorer som 

ønsker å utvikle sin kompetanse.  

 

Liste over relevante vedlegg 

Vedlegg nummer Tittel 

Vedlegg 16 Fagmiljøet og dets forskning 

(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for 

kvalitetssikring av studiet. 

Nord universitets styre har det overordnede ansvaret for doktorgradsutdanningen, mens 

doktorgradsprogrammene forvaltes av fakultetene. Ansvar for den faglige ledelsen er delegert til 

fakultetene innenfor respektive fagområder. Innenfor ph.d. i studier av profesjonspraksis deles 

ansvaret mellom de to dekanene ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU) og 

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH). Fakultetene forvalter doktorgradsprogrammet i 

felleskap og vedtar studieplanen og emnebeskrivelsene etter råd fra doktorgradsutvalget. 

Fakultetene kan fastsette egne tilleggsbestemmelser for sitt doktorgradsprogram, såfremt disse ikke 

er i strid med forskriften og utfyllende reglement (vedlegg 8). 

Doktorgradsutvalget er rådgivende organ for dekanene og leder av doktorgradsutvalget er prodekan 

for forskning og utvikling ved FLU. Det formelle, administrative og operative programansvaret for 

doktorgradsprogrammet er lagt til FLU. Programansvarlig må selv ha en doktorgrad innenfor relevant 
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fagområde, og programansvarlig for ph.d. i studier av profesjonspraksis har selv sin doktorgrad fra 

dette doktorgradsprogrammet. 

Doktorgradsutdanningen omfattes av Nord universitets kvalitetssikringssystem for utdannings- og 

forskningsvirksomheten. For å sikre kvaliteten i programmet, består doktorgradsutvalget primært av 

professorer ved fakultetene. 

 

Liste over relevante vedlegg 

Vedlegg nummer Tittel 

Vedlegg 8 Forskrift for graden ph.d. ved Nord universitet,  

og utfyllende reglement ph.d. i studier av profesjonspraksis   

Vedlegg I CV fagmiljø 

Vedlegg M Mandat faglig ledelse 

 

(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: 

De sentrale delene i doktorgradsprogrammet er beskrevet i avsnitt 2.3.1(4) og viser at kjerneområdet 

går på tvers av profesjoner og yrker. Kompetansen tilknyttet programmet speiler den tverrfaglige 

kompetansen som kreves for å dekke sentrale deler av studietilbudet. Ifølge tabell (vedlegg 16) har 

50 % av de ansatte professor- eller dosentkompetanse. I og med at fakultetene har iverksatt en 

omfattende kompetanseheving gjennom professorprogram, kommer andelen ansatte med 

professorkompetanse med all sannsynlighet til å øke ytterligere både i 2019 og 2020. 

 

Liste over relevante vedlegg 

Vedlegg nummer Tittel 

Vedlegg 16 Fagmiljøet og dets forskning 

Vedlegg I CV fagmiljø 

 

(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. 

Fagmiljøet tilknyttet ph.d. i studier av profesjonspraksis har publisert 190 publikasjoner på nivå 1 og  

42 publikasjoner på nivå 2. Videre har det vært publisert 92 antologikapitler og 2 monografier. Web 

of science er lite egnet til å beskrive H-indeks innenfor humaniora og samfunnsvitenskap (vedlegg 

16). Ansatte ved FSH tildeles generelt høyere H-indeks enn ansatte ved FLU. 
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I 2016 hadde FLU 65 publikasjonspoeng, mens det samme tallet i 2018 var 117. Dette nærmer seg en 

dobling av publikasjonspoeng på tre år. Ved FSH økte antall publikasjonspoeng fra 45 

publikasjonspoeng i 2016 til 64 publikasjonspoeng i 2017. 

 

Liste over relevante vedlegg 

Vedlegg nummer Tittel 

Vedlegg 16 Fagmiljøet og dets forskning 

Vedlegg I CV fagmiljø 

 

(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. 

I avsnitt 2.2.1 (7) er relevante ordninger for internasjonalisering i doktorgradsprogrammet beskrevet. 

Gjennom samarbeidsavtaler som Erasmus+ (vedlegg 18), andre lignende avtaler og aktiviteter knyttet 

til forskerskoler er det lagt et godt grunnlag for langsiktige og stabile samarbeid og nettverk. Alle 

forskere har i tillegg et personlige forskningsnettverk som både doktorgradskandidater og øvrige 

studenter kan ha nytte av å bli involvert i.  

Som nyetablerte fakulteter er det sentralt å videreutvikle eksisterende samarbeidsavtaler og inngå 

nye. Samarbeidspartnere i praksisfeltet er viktige dialogpartnere for studiekvalitet og videreutvikling 

av fakultetets studieportefølje. Dette vil også øke relevansen av ph.d. i studier av profesjonspraksis, 

samt øke potensialet for videreutviklingen av dette i samhandling med offentlig sektor og næringsliv. 

Kompetanseheving og bruk av insentiver, som for eksempel professorprogrammer, bidrar til å utvikle 

stabile forskningsmiljøer.  

For å sikre relevant forskningsutdanning som ivaretar fagmiljøets forskningsambisjoner er det også 

viktig å rekruttere toppkompetente forskere innen strategiske fagområder og beholde 

forskertalenter. Det er i 2019 bevilget midler til seks nye stillinger på førstekompetansenivå med 

bred forskningserfaring for ytterligere å styrke fagmiljøet knyttet til doktorgradsprogrammet. Det 

forventes at disse er ansatt i løpet av inneværende år. 

 

Liste over relevante vedlegg 

Vedlegg nummer Tittel 

Vedlegg 18 Utvekslingsavtaler Erasmus+ 

Vedlegg 20 Samarbeid og deltakelse i eksterne doktorgradsprogram 

Vedlegg I CV fagmiljø 
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3 Samlet oversikt over vedlegg 

 

Vedlegg nummer Tittel 

Vedlegg 1 Nøkkeltall for Nord universitet 

Vedlegg 2 Organisasjonskart for Nord universitet 

Vedlegg 3 Kompetanseplan 2017-2018 

Vedlegg 4 Endringer i studieplan 2015-2018 

Vedlegg 5 Kvalitetssikring av delt doktorgrad 

Vedlegg 6 Analyse abstrakt disputerte avhandlinger 

Vedlegg 7 Sammenstilling prosjektbeskrivelser 2017-2018 

Vedlegg 8 Forskrift for graden ph.d. ved Nord universitet,  

og utfyllende reglement ph.d. i studier av profesjonspraksis   

Vedlegg 9 Mal for midtveievaluering 

Vedlegg 10 Mal for framdriftsrapporter 

Vedlegg 11 Studieplaner for ph.d. i studier av profesjonspraksis 2008-2018 

Vedlegg 12 Emnebeskrivelser aktive kurs ph.d. i studier av profesjonspraksis  

Vedlegg 13 «Professorutvalget» Gjennomgang av doktorgradsprogrammet 

Vedlegg 14 Stipulert tidsbruk på læringsaktiviteter 

Vedlegg 15 Forskerskoler 

Vedlegg 16 Fagmiljøet og dets forskning 

Vedlegg 17 Styrevedtak internasjonaliseringsstrategi Nord universitet 

Vedlegg 18 Utvekslingsavtaler Erasmus+ 

Vedlegg 19 Oversikt språk i pensum 

Vedlegg 20 Samarbeid og deltakelse i eksterne doktorgradsprogram 

Vedlegg 21  Diverse ang. internasjonalisering – avtaler, mobilitet, workshop, 

gjesteforelesere, sensorer 

Vedlegg 22 Alle doktorgradskandidat med veileder og finansiering 2008-2018 

Vedlegg 23 Veilederutviklingskurs beskrivelse og kursplan 

 

Nedenstående vedlegg er ikke referert direkte i teksten, med er oppført som 

relevante vedlegg i NOKUTs veileder 

Vedlegg nummer Tittel 

Vedlegg A Vitnemål og Diploma Supplement 

Vedlegg B Utlysningstekster 2018 – to eksempel 

Vedlegg C Sammendrag disputerte avhandlinger i 2010-2019 - eldste først 

Vedlegg D CV aktive stipendiater 

Vedlegg E Ph.d.-avtale standardmal 

Vedlegg F Matrise læringsutbytte vs emner 

Vedlegg G Forskningsgrupper og stipendiater 

Vedlegg H  Relevant studieportefølje BA og MA program med tall 

Vedlegg I CV fagmiljø 

Vedlegg J  Aktive stipendiater med opptaksår, veileder og prosjekttittel 

Vedlegg K  Mandat forskningsgrupper FLU og FSH 

Vedlegg L  Oversikt disputerte med opptaksår 

Vedlegg M Mandat faglig ledelse 

 


