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Revidering av akkreditering av studietilbud 

NOKUT har fullmakt til å føre tilsyn med norsk høyere utdanning. Revidering av akkrediteringen for 

et studietilbud er den strengeste formen for tilsyn NOKUT har. I en revidering vurderer en sakkyndig 

komité oppnevnt av NOKUT alle krav til studietilbudet som er gitt i studiekvalitetsforskriften og i 

studietilsynsforskriften.  

Egenrapporten sammen med vedlagt dokumentasjon er det viktigste grunnlaget for komiteens 

vurderinger og for de spørsmål komiteen stiller ved institusjonsbesøk. Det er derfor viktig at 

institusjonen etter beste evne bidrar til å belyse hvordan krav er oppfylt.  

For hvert krav beskriver og begrunner Nord universitet hvordan kravet anses å være oppfylt. I tabellen 

under listes opp aktuelle vedlegg som dokumenterer og utdyper det som er gjort rede for. 

Vedlegg nummer Tittel 

Vedlegg 1 Avlagte doktorgrader ph.d. studier av profesjonspraksis 2009-2022 

Vedlegg 2 Overgangsordning  

Vedlegg 3 Medlemmer revideringsprosessen 
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Vedlegg 5 Programmets og kandidatenes tilknytning til forskningsgruppene 
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1 Kort orientering om institusjonen og studietilbudet 

1.1 Beskrivelse av institusjonen 

Nord universitet (Nord) er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt 

perspektiv. Universitetet leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning. I 2021 

hadde Nord 11.705 studenter og 1.364 ansatte.  

Nord er til stede i følgende regioner med tilhørende studiesteder: 

• Region Salten – campus Bodø 

• Region Innherred – campus Levanger og studiested Steinkjer 

• Region Lofoten / Vesterålen – studiested Stokmarknes 

• Region Helgeland – studiested Mo i Rana og studiested Nesna 

• Region Namdalen – studiested Namsos 

• Værnesregionen – studiested Stjørdal 

 

1.1.1. Historie 

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

institusjonen vært gjennom en rekke fusjoner og navneskifter. I 1986 fusjonerte Nordland 

distriktshøgskole og Siviløkonomutdanningen i Bodø til Høgskolesenteret i Nordland, lokalisert 

til nye lokaler på Mørkved. Som en følge av Høgskolereformen i 1994, ble Høgskolesenteret i 

Nordland fusjonert med Nordland sykepleierhøgskole og Bodø lærerhøgskole. Den nye 

høgskolen fikk navnet Høgskolen i Bodø.   

Etter fusjonen i 1994, startet Høgskolen i Bodø prosessen med utvikling av 

doktorgradsprogrammer. Målet var å bli akkreditert som universitet. Ph.d. i bedriftsøkonomi 

var først ut med å bli 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 godkjente 

doktorgradsprogrammet, i 2009. Med fire akkrediterte doktorgradsprogrammer søkte 

Høgskolen i Bodø om akkreditering som universitet. Dette ble godkjent, og det nye 

universitetet fikk i 2011 navnet Universitetet i Nordland (UiN). UiN ble organisert i fire fakulteter 

med hvert sitt doktorgradsprogram. Senere, i 2013, ble ph.d. i studier i akvakultur revidert og 

fikk samtidig et mer dekkende navn, ph.d. i akvatisk biovitenskap.  
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Den siste og mest gjennomgripende fusjonen var sammenslåingen av UiN, Høgskolen i Nesna 

(HiNe) og Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT), til Nord universitet i 2016. I denne fusjonen ble 

Profesjonshøgskolen (PHS), som tidligere var ett av fakultetene ved UiN, delt inn i to fakultet, 

Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU) og Fakultet for sykepleie og helsefag 

(FSH). Ph.d. i studier av profesjonspraksis, som tidligere lå under PHS, ble dermed delt faglig 

mellom to fakultet. Det organisatoriske ansvaret ble lagt til FLU. Dette fordi Senter for praktisk 

kunnskap (SPK), som på den tiden hadde hovedansvaret for ph.d.-programmet, var underlagt 

FLU etter at PHS ble delt opp. Som denne rapporten viser, ble det i 2021 foretatt en 

omorganisering for å bedre ivareta begge fakultetenes interesser, fag og fagmiljø. Figur 1 viser 

dagens organisering av Nord. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Organisering av Nord universitet per 2022. 

 

1.1.2. Nord universitets strategi og faglige profilområder  
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universitetsfellesskap. Dette innebærer at Nord skal skape ny kunnskap, utdanne mennesker 

som møter sin tids utfordringer, og være en drivkraft for innovasjon og demokratisk utvikling. 

Videre skal Nord møte globale utfordringer med ny kunnskap som tar utgangspunkt i regionens 

natur og samfunn. Nords egenart skal kjennetegnes av høy faglig kvalitet og kort avstand 

mellom ansatte og studenter, mellom utdanning og arbeidsliv, og mellom forskning og 

samfunnet. 

Ifølge Strategi 2030, skal Nords faglige profil videreutvikles gjennom prioriterte tematiske 

satsninger som reflekterer nasjonale strategier, samt regionale fortrinn og behov, og som 

støtter universitets doktorgradsprogrammer. De fire profilområdene er: 

• Helse, velferd og oppvekst 

• Blå og grønn vekst 

• Bærekraftig innovasjon og entreprenørskap 

• Samfunnssikkerhet 

Nords profilområder bindes sammen av begrepet «bærekraft» som grunnprinsipp i møtet med 

økonomiske, sosiale, institusjonelle og miljømessige sider av samfunnet. Profilområdene 

synliggjør hver for seg områder hvor universitetet har sin styrke, både faglig og med bakgrunn 

i geografisk plassering, men også gjensidigheten mellom profilområdene er et viktig grunnlag 

for utviklingen av universitetets identitet.  

Forskningen skal støtte opp under doktorgradsprogrammene, institusjonsstrategien, 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 skal gjennom aktivt samspill med samfunns- og 

næringsliv, bidra til utvikling av regionen og nasjonen innen universitetets doktorgrads- og 

profilområder. Gjennom et slikt samspill med arbeidslivet vil universitetet også motivere sine 

kandidater til å bli i regionen og aktivt bidra til videreutvikling av denne.  

 

1.1.3. Profilområdet helse, velferd og oppvekst  

En viktig del av Nords identitet er å være nasjonal leverandør av kunnskap for og studier innen 

profesjonsfag, som lærerutdanning, sykepleierutdanning og ulike retninger innen sosialt 

arbeid. Profilområdet Helse, velferd og oppvekst, innebærer at Nord skal videreutvikle både 

utdanning og forskning for profesjoner som del av sin videre satsning.  
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Gjennom forskning av høy internasjonal kvalitet skal universitet bidra til å videreutvikle 

profesjonene og profesjonsutdanningene. Forskningen vil være både en regional, nasjonal og 

internasjonal bidragsyter for å fremme god helse, oppvekst, 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 ofte i samarbeid med offentlig sektor og 

næringslivet. 

Nord søker å ta et særlig ansvar for utdanning og kunnskapsutvikling for profesjonene. Ph.d. i 

profesjonsvitenskap er svært viktig for utvikling av ny kunnskap for profesjoner og deres 

utøvelse og videreutvikling av velferdsstatens tjenester. Dette doktorgradsprogrammet er slik 

sett skreddersydd for å kunne utvikle ny kunnskap innen velferd, helse og oppvekst.  

1.2 Kort innledende beskrivelse av ph.d.-studiet og fagområdet 

1.2.1 Navneendring 

Under revisjonsarbeidet ble spørsmålet om å endre navnet på ph.d.-programmet aktualisert. 

Forskning på og i profesjoner har korte vitenskapelig tradisjoner, men de siste tiårene har flere 

profesjoner etablert seg med sin egen vitenskap, med tilhørende vitenskapsforståelse, for å 

kunne utvikle det særegne ved profesjoners utøvelse og praksis.  

Denne utviklingen har skjedd i de skandinaviske landene, men også i andre europeiske land 

som vi sammenligner oss med. Ph.d. i studier av profesjonspraksis ved Nord ble gradvis 

påvirket av denne akademiseringen av profesjoner. Dette har ført til større bredde i 

forskningsprosjektene over tid, noe som også har bidratt til behov for navneendring. 

Det ble derfor besluttet å endre navnet til profesjonsvitenskap, nettopp for å synliggjøre 

behovet for å forske fram og invitere til akademisk diskusjon om hvordan forske i, om og for 

profesjoner, med bruk av systematiske og transparente forskningsmetoder. 

Navneendringen på denne måten begrunnet i et behov for å åpne for en større vitenskapelig 

helhet hvor empiri og teori - i, om og for profesjonenes praksis, kontekst og policy - kan inngå 

i forskningsprosjektene. I fagområdet for ph.d. i profesjonsvitenskap inkluderes både 

profesjonsutøverens praksis, samt praksisens betydning for elever, studenter, 

pasienter/brukere, pårørende og/eller kollegaer. Programmet legger veletablerte nasjonale og 

internasjonale forskningstradisjoner til grunn, og beskrivelsen av fagområdet avgrenser hvilke 

studier som er mulig innenfor programmet. Dette sikres gjennom å presisere de enkelte ph.d.-
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prosjektenes teoretiske og empiriske rammer, noe som innebærer at kandidaten skal 

posisjonere seg i et etablert nasjonalt og internasjonalt forskningsfelt innenfor fagområdet 

profesjonsvitenskap. 

Som del av prosessen med revisjon av ph.d.-programmet har Nord, ved FLU og FSH, analysert 

de ulike akademiske utviklingstrendene innenfor de profesjonene som de to fakultetene 

utdanner til, og funnet at de har en sterk felles forbindelse innenfor elementene språk, 

relasjoner og handling. Dette er blant annet tydeliggjort gjennom avhandlinger som er avlagt 

ved programmet tidligere kalt ph.d. i studier av profesjonspraksis (vedlegg 1).  

Profesjonsutøvelse kommer til uttrykk gjennom språk, relasjoner og handlinger. Det reviderte 

programmet bygger videre på ph.d. i studier av profesjonspraksis ved å legge vekt på 

praksisnære, profesjonsrettede studier, framfor studier med hovedfokus på system og 

samfunn. Forskningsprosjektene innen ph.d. i profesjonsvitenskap kan imidlertid drøfte 

implikasjoner av studiene for system og samfunn. 

Ph.d. i profesjonsvitenskap omfatter både studier av profesjonsutøveren og de som omfattes 

av profesjonsutøvelsen. Dette er en tematisk utvidelse i forhold til den første utgaven av 

programmet. Ph.d. i profesjonsvitenskap åpner således for flere perspektiver, og er mer 

inkluderende for profesjoner som i dag har underliggende masterprogram ved Nord, og som i 

stor grad danner grunnlag for opptak på ph.d.-programmet. Det er utarbeidet overgangsregler 

for overgang fra studieplanen for ph.d. i studier av profesjonspraksis til det reviderte 

programmet i ph.d. i profesjonsvitenskap (vedlegg 2). 

1.2.2 Om ph.d.-programmet 

Nord har gjennom det reviderte programmet valgt å profilere seg nasjonalt og internasjonalt 

innen de deler av profesjonsvitenskap som omhandler språk, relasjoner og handlinger i 

utviklings-, undervisnings- og samfunnsrelevante kontekster. Vitenskap om profesjoner 

utvikles gjennom praksisnær, empirisk forskning innen flere vitenskapelige disipliner.  

Ph.d.-programmet i profesjonsvitenskap består av to deler, en opplæringsdel på minimum 30 

studiepoeng (sp.) og et selvstendig forskningsarbeid under veiledning. Opplæringsdelen skal 

gi kunnskap, ferdighet og generell kompetanse, som skal være til støtte for arbeidet med 

avhandlingen og videre forskningsarbeid, og består av 22,5 sp. obligatoriske emner og 

minimum 7,5 sp. valgfrie emner. 
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Emnet Profesjonsvitenskap med vekt på språk, relasjoner og handling er obligatorisk og må 

tas ved Nord, mens de øvrige obligatoriske emnene kan innpasses dersom de er tatt ved andre 

institusjoner.  

Kandidater skal gjennomføre forskningsmetodiske og vitenskapsteoretiske emner. For de 

selvvalgte emner står kandidaten fritt til å velge mellom substansemner av relevans for 

forskningsprosjektet, eller ytterligere emner innen forskningsmetode eller vitenskapsteori. 

Emnene som tilbys ved Nord er tilpasset ph.d.-programmet, og kandidatene oppfordres derfor 

til å velge disse emnene.  

1.2.3 Beskrivelse av fagområdet  

Formålet med fagområdet profesjonsvitenskap er å forstå, forklare og utvikle kunnskap med 

relevans for profesjoner, profesjonsutøvelse og samfunn. Forskning i, om og for 

profesjonsutøvelse er sentralt, fordi det innenfor utdanningssystemer og i praksisfeltet alltid vil 

være behov for fornying, revitalisering og transformasjon av profesjonene i en verden i rask 

endring.  

Profesjonsvitenskap (eng.: Science of professions) er et fler- og tverrfaglig vitenskapelig 

fagområde, som omfatter kunnskap i, om og for profesjoner i velferdsstaten. Fagområdet 

bygger på ulike fag- og forskningsdisipliner på tvers av de to fakultetene. Dette muliggjør 

forskjellige profesjonsfaglige og vitenskapsteoretiske retninger, hvor det sentrale er studier av 

ulike profesjonspraksiser med vitenskapens systematikk, stringens og transparens. 

Fagområdet møter et behov i samfunnet for ny, forskningsbasert kunnskap om profesjoner og 

profesjonsutøvelse, og legger til rette for praksisnære studier med stor relevans for nasjonal 

policy (Smeby & Terum, 2011). Ph.d. i profesjonsvitenskap bygger på masterutdanninger ved 

Nord innenfor helse, sykepleie, idrett, musikk, lærerutdanning, logopedi og praktisk kunnskap. 

Fagområdet vektlegger tre ulike tematiske områder: språk, relasjoner og handlinger. Disse tre 

områdene spiller ofte sammen, men kan også studeres hver for seg. På denne måten er 

profesjonsvitenskap en overbygning for praksisnær profesjonsforskning, med eksplisitt fokus 

på temaområdene språk, relasjoner og handlinger.  

Studier av profesjonsutøvelse baserer seg på en forståelse av at interaksjoner mellom 

mennesker, og mellom mennesker og materialitet, foregår i spesifikke kontekster. Interaksjon 

forstås i denne sammenheng som samhandling eller vekselvirkning, mellom to eller flere 

aktører som gjensidig påvirker hverandre. Materialitet forstås vidt og inkluderer alle de 

rammebetingelsene som ulike profesjoner utøver sin praksis innenfor, f.eks. teknologi, lovverk, 

økonomi, organisering og kompetanse. Siden profesjonsutøvelse er kontekstavhengig, og 
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samtidig sosialt, kulturelt og historisk forankret, må forskningen samhandle med praksisfeltet 

på ulike måter og på ulike nivå.    

For en nærmere utdyping av fagområdet, se punkt 2.3 (2).   

1.3 Beskrivelse av arbeidet med egenrapporten  

I arbeidet med å utvikle egenrapporten er det lagt til rette for å sikre en bred forankring i de to 

fakultetene, slik at programmet skal være fler- og tverrfaglig, bærekraftig og gi et tilbud som er 

tilpasset forutsetningene og behovene til FSH og FLU. Videre har likeverdighet mellom de to 

fakultetene som sammen har ansvar for ph.d.-programmet vært vektlagt, for å sikre best mulig 

forankring hos de vitenskapelig ansatte som skal ha ansvar for programmet. 

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

arbeidsgruppe som har hatt i oppdrag å beskrive fagområdet og punkter i egenrapporten og 

kvalitetssikre rapporten, og en referansegruppe som har bistått arbeidsgruppen gjennom 

innspill og kommentarer underveis. For å fange opp bredden og dybden i 

doktorgradsprogrammet representerer medlemmene i arbeidsgruppen og referansegruppen 

ulike faglige bakgrunner og fakultet, og referansegruppen har hatt to eksterne medlemmer fra 

andre nordiske UH-institusjoner (vedlegg 3). Ut over medlemmene i arbeidsgruppen og 

referansegruppen har Doktorgradsutvalget og andre relevante personer blitt bedt om å skaffe 

til veie informasjon og gi innspill. Det har også vært arrangert samlinger og informasjonsmøter 

for veiledere og stipendiater, samt det øvrige personalet ved de to fakultetene, der disse har 

fått anledning til å gi innspill i prosessen. 

Som del av revideringsarbeidet er det fattet nye vedtak av overordnet art, som omfatter 

organisering, innhold, rutiner, m.m. i programmet. En oversikt over disse vedtakene er gitt i 

Tabell 1.   
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Tabell 1. Oversikt over vedtak og utarbeidelse av dokumenter som del av revideringen av 
Ph.d. i profesjonsvitenskap.  

Område Dokument Vedtak/kommentar 

Overordnet Ph.d.-forskrift med utfyllende retningslinjer (Vedlegg 4) RV 

Organisering Mandat doktorgradsutvalg (DU) og arbeidsutvalg (AU) 
(Vedlegg 8) 

DV etter DU 

 Organisasjonsmodell (Figur 3 i Egenrapporten) DV etter DU 

 Mandat for tverrvitenskapelig utviklingsforum (TUF) 
(Vedlegg 13) 

DV etter DU 

 Årshjul (Vedlegg 20) DV etter DU 

 Arbeidsdeling mellom fakultetenes dekaner (Vedlegg 29) DV etter DU 

 Programmets og kandidatenes tilknytning til 
forskningsgruppene (Vedlegg 5) 

DV etter DU 

Innhold Studieplan (Vedlegg 14) DV etter DU 

 Emnebeskrivelse PRO9002 Overført fra tidligere 
studieplan 

 Emnebeskrivelse PRO9011 (Vedlegg 15) DV etter DU 

 Emnebeskrivelse PRO9013 (Vedlegg 15) DV etter DU 

 Emnebeskrivelse PRO9014 (Vedlegg 15) DV etter DU 

 Emnebeskrivelse PRO9015 (Vedlegg 15) DV etter DU 

 Emnebeskrivelse PRO9016 (Vedlegg 15) DV etter DU 

 Emnebeskrivelse PRO9017 (Vedlegg 15) DV etter DU 

 Emnebeskrivelse PRO9019  Ferdigstilles vår 22; 
oppstart nov. 22 

 Studiemodell (se Figur 2 i Egenrapporten) DV etter DU 

 Matrise – sammenheng mellom studiets enkelte deler og 
LUBene (Vedlegg 16) 

DV etter DU 

 Oversikt over relevante publikasjonskanaler (Vedlegg 26)  DV etter DU 

 Beskrivelse av forskningsgrupper (Vedlegg 22) DV etter DU 

Mandat/ 
ansvar 

Studieprogramansvarlig (Vedlegg 9) DV etter DU 

 Emneansvarlig (Vedlegg 10) DV etter DU 

 Veileder (Vedlegg 7) DV etter DU 

 Kandidaten (Vedlegg 11) DV etter DU 

Rutiner/ 
prosedyrer 

Oppstart-, midt- og sluttseminar (Vedlegg 6) DV etter DU 

 Internasjonalisering (Vedlegg 21) DV etter DU 

 Diploma supplement (Vedlegg 24) DV etter DU 

 Overgangsordning (Vedlegg 2) DV etter DU 

 Studiekvalitet (Vedlegg 12) DV etter DU 

 Retningslinjer for vurdering av opptak DV etter DU 

 Ph.d.-konferanse Ferdigstilles vår 22; 
oppstart feb. 23 

 Habilitetserklæring Revidert av AU 

 Retningslinjer for prosjektbeskrivelse Revidert av AU 

 Retningslinjer for kappe Revidert av AU 

 Rutinebeskrivelse for skifte av veileder  Revidert av AU 

 Framdriftsrapport - nettskjema Revidert av AU 

 Prosedyre ved underkjent avhandling Revidert av AU 

 Retningslinjer for innlevering til trykkeri Revidert av AU 

RV = rektorvedtak, DV = dekanvedtak, DU = behandling i doktorgradsutvalget, AU = behandling i 
arbeidsutvalget. 
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Rektor har ledet styringsgruppen, og prorektor for forskning har vært prosjektleder. Øvrige 

medlemmer i styringsgruppen er prorektor utdanning, dekanene ved FSH og FLU og leder for 

Doktorgradsutvalget.  

Arbeidsgruppen har bestått av ansatte fra FLU og FSH med betydelig erfaring innen forskning 

og veiledning av kandidater ved ph.d. i studier av profesjonspraksis.  

Referansegruppen har vært representert med to professorer, begge med solid erfaring fra to 

andre ph.d.-programmer ved Nord, en førsteamanuensis fra FLU med relativt ny erfaring fra 

ph.d.-programmet, samt to eksterne professor fra henholdsvis Åbo Akademi i Finland (innen 

lærerutdanning) og Universitetet i Sørøst-Norge (innen helsefag).  

I tillegg har det vært engasjert to eksterne lesere, begge professorer med høy fagkompetanse, 

fra henholdsvis Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger. Disse har gitt skriftlige 

vurderinger på utvalgte tekster (navneendring, overordnet studieplan, beskrivelse av 

fagområdet, m.m.).  

Før endelig ferdigstillelse av Egenrapporten, ble det i tillegg engasjert fire eksterne lesere for 

gjennomlesning av rapporten. Alle er professorer og ansatt på hhv. Høgskolen i Innlandet, 

NTNU, OsloMet og Universitetet i Agder (vedlegg 3). 

Avdeling for forskning og utvikling (AFU) har, sammen med administrativt ansatte ved FLU og 

FSH, hatt ansvar for å skaffe til veie grunnlagsinformasjon.  

All dokumentasjon vedrørende programmet fra 2009 fram til 2020 har vært tilgjengelig for de 

ulike gruppene som har jobbet fram Egenrapporten. Dette har særlig vært 

akkrediteringssøknaden fra 2008, NOKUTs kommentarer om videre utvikling og Høgskolen i 

Bodøs svar til denne i 2009. I tillegg de to sakkyndige rapportene fra 2009 og 2019, som har 

dannet grunnlag for utvikling og beskrivelse av fagområdet i inneværende Egenrapport.    

Som følge av pandemien har de fleste arbeidsmøter og møter med referansegruppe, 

styringsgruppe, Doktorgradsutvalg, eksterne professorer, etc., vært gjennomført som digitale 

møter. Arbeidsgruppen har utarbeidet sentrale dokumenter som har omhandlet framskriving 

av fagområdet, overordnet studieplan, kompetanseoversikt, emnebeskrivelser for de ulike 

emnene som skal inngå i programmet, og har sammen med administrasjonen utarbeidet en 

rekke ulike prosedyre- og rollebeskrivelser som skal støtte den daglige gjennomføringen av 

programmet.  

Vedlegg nummer Tittel 

Vedlegg 1 Avlagte doktorgrader ph.d. studier av profesjonspraksis 2009-2022 

Vedlegg 2 Overgangsordning  

Vedlegg 3 Medlemmer revideringsprosessen 
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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. 

 

Sakkyndig rapport 2019 konkluderte at krav i lov om universiteter og høyskoler med 

tilhørende forskrifter er oppfylt.  

 

Forskriften for graden ph.d. ved Nord ble endret 01.01.2021 og beskriver hvordan kravene i 

Lov om universitet og høgskoler, samt andre lover og forskrifter praktiseres for ph.d.- 

programmene ved universitetet. Forskriften regulerer opptak, gjennomføring og avslutning av 

ph.d.-utdanningene.  

Ved Nord er utdanningene organisert i fire ph.d.-programmer som forvaltes av de fem 

fakultetene. Fakultetene har ansvar for at opplæringsdelen, samt avhandlingsarbeidet, gir 

utdanning på høyt faglig nivå er 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 forskningsmetode. Opplæringen skal, sammen 

med forskningsarbeidet, bidra til oppnåelse av læringsutbytte i henhold til Nasjonalt 

kvalifikasjonsrammeverk (NKR).  

Alle ph.d.-programmene ved Nord har vedtatt utfyllende retningslinjer til ph.d.-forskriften, som 

spesifiserer krav til ph.d.-kandidatene som er tatt opp på gjeldende program (vedlegg 4). 

Doktorgradsutvalget (DU) skal sikre at kvaliteten i ph.d.-programmet til enhver tid er i tråd med 

ph.d.-programmets fagområde, og i henhold til Nords generelle kvalitetssikringssystem for 

utdannings- og forskningsvirksomhet. DU skal også sikre at ph.d.-programmet følger 

universitetets strategi og programmets akkreditering. I tillegg skal utvalget håndheve gjeldende 

forskrifter og lovverk for UH-sektoren generelt, og Nord spesielt. Som del av 

kvalitetssikringssystemet ved universitetet, evalueres studieprogram rullerende, og følgelig blir 

ph.d.-programmene evaluert hvert fjerde år av Nords Forskningsutvalg. Arbeidet følger 
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NOKUTs egenrapport og ledes av DU. Som en del av prosessen evalueres rapporten av en 

ekstern sakkyndig komité. Programmet blir eventuelt revidert i henhold til sakkyndig rapport. 

Utover læringsutbyttebeskrivelser fastsetter studieplanen ulike krav og kvalitetstiltak i 

programmet.  For å sikre kvaliteten i ph.d.-programmet er følgende konkrete tiltak etablert ved 

ph.d. i profesjonsvitenskap:  

• Krav om at kandidatene skal delta i forskningsgruppe. Dette for å gi kandidatene tilgang 

til et forskningsfellesskap (vedlegg 5). 

• Krav om gjennomføring av startseminar, midtseminar og sluttseminar (vedlegg 6). 

• Krav om at kandidat og veileder årlig skal levere separate framdriftsrapporter som, ut 

over å dokumentere fremgang i prosjektet, også peker på behov for tiltak. 

Arbeidsutvalget er ansvarlig for oppfølging av fremdriftsrapportering og iverksetting av 

tiltak, og rapporterer til Doktorgradsutvalget.  

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

av interne krav. Oppgaver og krav til veileder er beskrevet i tråd med Nords ph.d.-

forskrift, samt nasjonale forskrifter. Det stilles krav om at veiledere er aktive forskere 

og har veiledererfaring eller har gjennomført veilederkurs (vedlegg 7).  

• Det er utarbeidet mandat og retningslinjer for en rekke ulike funksjoner i programmet 

som skal sikre kvalitet og bidra til kontinuitet og forutsigbarhet. Nye mandat og 

retningslinjer omfatter Doktorgradsutvalget og Arbeidsutvalget (vedlegg 8), 

studieprogramansvarlig (vedlegg 9), emneansvarlig (vedlegg 10) og kandidatens 

plikter og rettigheter (vedlegg 11). 

• Krav om at emneansvarlige skal gjennomføre emneevaluering ved bruk av elektronisk 

skjema. Emneevalueringene bearbeides av AU og danner grunnlag for videre 

oppfølging i AU og av emneansvarlig (vedlegg 12). 

• Det er etablert et Tverrvitenskapelig utviklingsforum (TUF) med mandat (vedlegg 13). 

TUF skal medvirke til utvikling av både dybde, bredde og helhet i fagområdet, og er en 

arena for alle som forsker innen fagområdet for ph.d. i profesjonsvitenskap. TUF bidrar 

også til at forskning innenfor profesjonsvitenskap har høy internasjonal kvalitet, og til 

at kunnskapsutviklingen i fagmiljøet er i tråd med den profesjonsvitenskapelige 

forskningsfronten.  

• Det er etablert et veilederforum, et ph.d.-forum ledet og drevet av kandidatene, samt 

en samarbeidsarena for emneansvarlig og Arbeidsutvalget. 

Det avholdes regelmessige seminarer for å informere og stimulere kandidatene til ulike 

internasjonaliseringsaktiviteter (punkt 2.2.1 (7)). Hovedveileder skal bidra til å sikre den enkelte 
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kandidats internasjonale utbytte. Forskningsgruppene har et særlig ansvar for å sikre innreise 

av internasjonale forskere og ph.d.-kandidater.  

 

Nord vurderer at aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørende 

forskrifter som gjelder for ph.d. i profesjonsvitenskap er oppfylt og er blitt styrket gjennom 

beskrevne vedtak og implementering av disse i ph.d.-programmet. 

 

 

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

og progresjon samt mulighet for studentutveksling. 

 

Sakkyndig rapport 2019 konkluderer at informasjon om studietilbudet er korrekt og 

viser studiets innhold, oppbygging og progresjon samt muligheter for studentutveksling. 

Kravene var tilfredsstillende oppfylt. 

 

Nords styre har det overordnede ansvaret for doktorgradsutdanningen, mens ansvaret for 

selve gjennomføringen av doktorgradsutdanningen er delegert til fakultetene innenfor deres 

respektive fagområder. Det innebærer at fastsettelse av studieplan og det faglige innholdet i 

studietilbudet på ph.d.-nivå, forvaltes av fakultetene.   

Studieplan for ph.d. i profesjonsvitenskap (vedlegg 14), samt emnebeskrivelser (vedlegg 15) 

er offentliggjort på Nords nettside (https://www.nord.no/no). Justert studieplan ble fastsatt i 

dekanvedtak 14.10.2021. Universitetsstyret ble orientert 28.10.2021. Studieplanen gir detaljert 

informasjon om programmet, læringsutbyttebeskrivelser, informasjon om opptakskrav, 

beskrivelse av opplæringsdel og obligatorisk aktivitet, internasjonalisering og muligheter for 

Vedlegg nummer Tittel 

Vedlegg 4 Ph.d.-forskrift med utfyllende retningslinjer for Ph.d. i profesjonsvitenskap  

Vedlegg 5 Programmets og kandidatens tilknytning til forskningsgruppene 

Vedlegg 6 Retningslinjer for oppstarts-, midt- og sluttseminar 

Vedlegg 7 Veileders ansvar og oppgaver 

Vedlegg 8 Mandat for Doktorgradsutvalget (DU) og Arbeidsutvalget (AU) 

Vedlegg 9 Studieprogramansvarlig (SPA) ansvar og oppgaver 

Vedlegg 10 Retningslinjer for emneansvarlig 

Vedlegg 11 Ph.d.-kandidatens ansvar, plikter og rettigheter 

Vedlegg 12 Dokumentasjon studiekvalitet med eksempler på emneevaluering 

Vedlegg 13 Mandat for Tverrvitenskapelig utviklingsforum (TUF)  

https://www.nord.no/no
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studentutveksling, eksamens- og vurderingsordninger, programevaluering, samt aktuelle 

forskrifter og reglement.  

Ph.d.-forskriften med utfyllende retningslinjer for Ph.d. i profesjonsvitenskap er publisert på 

programmets nettside (https://www.nord.no/no/studier/phd-i-profesjonsvitenskap). På 

oppstartsseminaret informeres kandidatene om programmets organisering, struktur og 

innhold. Av andre sentrale dokumenter som er tilgjengelige via universitetets nettsider, er 

retningslinjer for vurdering av søknader om opptak til ph.d.-programmet, Nords ph.d.-håndbok 

(under revidering), mal for ph.d.-avtalen, skjema for søknad om opptak og søknad om 

bedømmelse. Programmets nettsider foreligger på både norsk og engelsk. 

Informasjonsutveksling i programmet har blitt styrket gjennom innføring av den digitale 

lærings- og informasjonsplattformen Canvas. Det opprettes Canvas-rom for de enkelte 

emnene, og disse blir brukt til informasjonsdeling, undervisningsinnhold og innleveringer. Det 

er også opprettet et felles Canvas-rom for programmet, der kandidatene finner all nødvendig 

informasjon.  

 

Nord vurderer at informasjonen om studietilbudets innhold, oppbygning og 

progresjon og muligheter for studentutveksling er oppdatert, og at informasjonsflyten 

er forbedret på digitale flater gjennom aktiv bruk av læringsplattformen. Forskriftens 

krav ansees derfor som oppfylt. 

 

Vedlegg nummer Tittel 

Vedlegg 14 Studieplan for ph.d. i profesjonsvitenskap  

Vedlegg 15 Emnebeskrivelser  

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. 

 

https://www.nord.no/no/studier/phd-i-profesjonsvitenskap
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Sakkyndig komité 2019 konkluderer med at kravet i studietilsynsforskriften ikke er møtt 

på en tilfredsstillende måte, og at universitetet må oppfylle tre forbedringspunkter: (1) 

Justere læringsutbytte i tråd med den definisjon og avgrensing av område for 

programmet som må gjøres. (2) Overveie mer utdypende navn på programmet (3) 

Oppdatere litteraturliste på emnebeskrivelsene.  

 

Revisjonen av ph.d.-programmet har ført til en tydeligere avgrensning og definisjon av 

fagområdet, læringsmål og emner (jfr. punkt 1.2, punkt 2.3 (2)). Som en konsekvens er 

fagområdet endret til profesjonsvitenskap, og programmet har fått navnet Ph.d. i 

profesjonsvitenskap (punkt 1.2.1).  

Læringsutbyttebeskrivelsene (LUB) i studieplan (vedlegg 14) og emnebeskrivelser (vedlegg 

15) er utviklet i samsvar med nivå 8 i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR). LUB-ene er 

utarbeidet av forskere med kompetanse innen det enkelte emnet i programmet, og som har 

ansvar for utvikling og gjennomføring av emnene. Litteraturen som anvendes (vedlegg 15) er 

oppdatert, internasjonalt relevant og i samsvar med LUBene. Integrasjon av de de tre sentrale 

begrepene (språk, relasjoner og handlinger) i fagområdet er sikret gjennom LUB-ene i 

overordnet studieplan, samt i de enkelte emnene og de andre elementene som programmet 

består av (vedlegg 16). 

 

Nord vurderer at kravene i forskriften er møtt på en tilfredsstillende måte gjennom at 

læringsutbyttebeskrivelsene er justert slik at de omfatter fagområdet profesjonsvitenskap 

med vekt på språk, relasjoner og handlinger. Dette er gjennomført i overordnet 

studieplan og i planene for emnene som inngår i programmet, så langt det er 

hensiktsmessig. Studieprogrammets navnet er endret til «Ph.d. i profesjonsvitenskap»; 

for en nærmere redegjørelse for denne endringen vises det til punkt 1.2.1. Emneplanene 

er nyutviklet og revidert med oppdaterte litteraturlister hvor nyere og mer internasjonal 

litteratur er vektlagt. 

 

Vedlegg nummer Tittel 

Vedlegg 14 Studieplan for ph.d. i profesjonsvitenskap  

Vedlegg 15 Emnebeskrivelser  

Vedlegg 16 Matrise samlet læringsutbytte 
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(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for videre 

studier og/eller arbeidsliv. 

 

Sakkyndig komité 2019 konkluderte at studietilbudet er faglig oppdatert og har tydelig 

relevans for videre studier og/eller arbeidsliv. Kravene var tilfredsstillende oppfylt. 

Komitéen anbefalte å oppdatere litteraturlistene i emnebeskrivelsene. 

 

Ph.d. i profesjonsvitenskap omfatter praksisnære, empiriske studier i ulike profesjoner, noe 

som medfører at det har tydelig relevans for de profesjonene programmet retter seg mot. I 

tillegg til internt finansierte stipendiatstillinger og kandidater fra Nords fagmiljø, rekrutterer 

programmet kandidater innenfor Forskningsrådets program for offentlige- og nærings-ph.d.er. 

Disse utgjør rundt 10–15 % av kandidatene, noe som synliggjør programmets relevans for 

samfunns- og næringslivet. Det er trolig et stort potensial for utvikling av flere offentlige ph.d.-

stillinger innen både kommunal og fylkeskommunal sektor. Det er derfor planlagt å 

konkretisere tiltak som kan bidra til økt rekruttering, særlig rettet mot helse- og 

utdanningssektoren.  

Studiets innhold og relevans, inkludert litteraturlister, er oppdatert (2.2.1 (4), vedlegg 14), og 

arbeidet er utført av en kjerne av vitenskapelige ansatte med dedikert ansvar i programmet. 

Dette er aktive forskere som deltar i nasjonale og internasjonale nettverk og 

samarbeidsprosjekter (vedlegg 18). Den tydelige koblingen mellom undervisningsdelen av 

ph.d.-programmet og forskningsmiljøet bidrar til å ivareta faglig oppdatering og relevans. 

 

Nord vurderer at re-organiseringen av programmet, og en tydeligere kobling til større 

bredde i forskningsmiljøene ved de to fakultetene, bidrar til å styrke faglig oppdatering, 

samt ivareta studiets relevans, både for samfunns- og næringslivet og for 

forskning/akademia. Litteraturlistene er oppdatert. Kravet i forskriften vurderes derfor å 

være tilfredsstillende oppfylt.   

 

Vedlegg nummer Tittel 

Vedlegg 14 Studieplan ph.d. i profesjonsvitenskap 

Vedlegg 18 Tabell kjernemiljø 
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(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være 1500–1800 timer per år for 

heltidsstudenter. 

 

Sakkyndig komité 2019 konkluderte at kravet til samlet omfang for studietilbudet var 

tilfredsstillende oppfylt.   

 

Ph.d.-programmets opplæringsdel består av emner på til sammen minimum 30 

studiepoeng. Opplæringsdelen skal gi kunnskap, ferdighet og generell kompetanse, som skal 

bygge opp under arbeidet med avhandlingen og videre forskningsarbeid. I tidligere planer 

(perioden 2009–2016) var opplæringsdelen en større del av den totale tidsrammen for ph.d.-

studiet. Justeringene i studieplanen legger til rette for mer tid til forskning og arbeid med 

avhandlingen.  

Opplæringsdelen bygger på den vitenskapelige kompetansen som ph.d.-kandidaten har 

opparbeidet gjennom tidligere studier.  Den sammenlagte tidsrammen for opplæringsdelen og 

arbeidet med avhandlingen tilsvarer en arbeidsinnsats på 1650 timer per år over tre år (vedlegg 

19). Eventuelt pliktarbeid, vanligvis ett år (25 %), kommer i tillegg. 

 

Nord vurderer den samlede estimerte arbeidsmengde i programmet til ca. 1650 timer 

per år over tre år for heltidsstudenter uten pliktarbeid. Arbeidsmengden oppfyller 

forskriftens krav til arbeidsomfang for ph.d.-program. 

 

Vedlegg nummer Tittel 

Vedlegg 19 Stipulert tidsbruk på læringsaktiviteter 

(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset 

læringsutbyttet for studietilbudet. 

 

Sakkyndig komité 2019 konkluderer med at studiekvalitetsforskriften ikke er møtt på en 

tilfredsstillende måte, og at universitetet må justere studieplanen i tråd med avgrensing 

og definisjon av fagområdet – herunder hvordan tverrfaglighet ivaretas. Komiteen 

konkluderte med at studietilbudets oppbygging og infrastruktur er tilpasset 

læringsutbyttet for studietilbudet. 
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Studietilbudets oppbygging 

Det er gjennomført justering av programmets studieplan, læringsutbyttebeskrivelser (LUB) og 

emneportefølje iht. revidert definisjon og avgrensing av fagområdet (punkt 2.3 (2)). Det er 

utviklet seks nye emner med LUB-er som støtter opp om det reviderte fagområdet. 

Obligatoriske emner tilbys hvert år.  Øvrige emner vil variere i frekvens, avhengig av behovene 

i kandidatgruppen. Alle emner tilbys på engelsk ved behov. 

For forskningsarbeidet stilles det krav om at kandidatene vektlegger ett eller flere av de 

sentrale begrepene språk, relasjoner og handlinger. Det obligatoriske substansemnet 

PRO9014 Profesjonsvitenskap med vekt på språk, relasjoner og handlinger (7,5 sp) tas tidlig 

i studieløpet. Dette bidrar til å sikre kandidatene en grunnleggende og tverrfaglig 

kunnskapsbase i profesjonsvitenskap. Undervisningsopplegget i emnet stiller krav om at 

kandidaten må relatere eget forskningsprosjekt til fagområdet. Kandidaten får på denne måten 

anledning til å fordype seg i fagområdet som har relevans for egen forskning. 

Øvrige emner dekker vitenskapsteori og forskningsmetode med relevans for 

profesjonsvitenskap (Figur 2). Det er gjennomført en kvalitetssikring av overenstemmelse 

mellom studieprogrammets LUB og de emner og aktiviteter som inngår i studiet (vedlegg 16). 

 

 

Figur 2: De sentrale elementene i studieplanen for ph.d. i profesjonsvitenskap.  
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For å kunne legge fram avhandlingen til bedømmelse må kandidatene, i tillegg til emnet i 

profesjonsvitenskap, gjennomføre emner i forskningsmetodikk (10 sp), vitenskapsteori (5 sp), 

samt minimum 7,5 sp selvvalgte emner (totalt 30 sp) (programmets utfyllende regler til ph.d.-

forskriften § 9-1).  

Kandidaten utarbeider (i samråd med veileder) en plan for opplæringsdelen som legges ved 

søknad om opptak til ph.d.-programmet. Ph.d.-emner ved annen institusjon kan innpasses i 

kandidatens emneportefølje. Endringer i opplæringsdelen skal godkjennes av Arbeidsutvalget 

AU). 

Etableringen av Doktorgradsutvalget (DU), som et faglig og strategisk utvalg med ansvar for 

videreutvikling av programmet, samt etablering av AU og Tverrvitenskapelig utviklingsforum 

(TUF), skal bidra til å sikre at programmet videreutvikles gjennom revisjon og nyutvikling av 

emner og andre faglige aktiviteter i tråd med fagområdets og kandidatenes behov (vedlegg 

8,13).  

Med utgangspunkt i fagmiljøets nettverk (vedlegg 18) er det etablert undervisningssamarbeid 

med en rekke andre institusjoner. For PRO9016 Videoobservasjon og -analyse (5 sp) er det 

etablert samarbeid med Åbo Akademi (Finland) og Karlstads universitet (Sverige). For 

PRO9017 Sekundæranalyse (5 sp) er det etablert samarbeid med JBI Center of excellence 

ved Aalborg Universitet (Danmark). Videre bidrar Nords fagmiljø i undervisning ved European 

Academy of Nursing Sciences (EANS). Denne type samarbeid bidrar til internasjonale 

perspektiver og fler- og tverrfaglighet i undervisningen, og øker både rekrutteringen og 

bærekraften i utdanningstilbudet i ph.d.-programmet.  

Det kan være tjenlig å integrere relevante forskningsprosjekter tettere til læringsaktivitetene i 

ph.d.-programmet, gjennom videreutvikling av eksisterende emner eller utvikling av nye. 

Eksempelvis har PRO9016 Videoobservasjon og -analyse (5 sp) en tett kobling til et prosjekt 

finansiert gjennom Forskningsrådet, som involverer et internasjonalt nettverk innen forskning 

på STEM-fag (Science, Technology, Engineering, Mathematics) i grunnopplæringen. 

Erfaringene fra dette arbeidet vil være et viktig utgangspunkt for videre utvikling av emnet. 

 

Studietilbudets infrastruktur  

Kandidater på ph.d.-programmet tilbys arbeidsplass i tilknytning til sitt aktuelle fagmiljø. Ved 

alle Nords studiesteder har kandidatene tilgang til undervisningsrom, grupperom og 

bibliotektjenester. Biblioteket har fasiliteter som stille lesesal, grupperom og åpent 

gruppearbeidsområde. IT-avdelingen tilbyr kandidatene PC med relevant software, 
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brukerstøtte, drift av nettverk og systemer. IT-tjenestens brukerstøtte kan nås via universitetets 

nettside, e-post, telefon eller en selvhjelpsportal. Nords Kompetansesenter for læring og 

teknologi (KOLT) tilbyr brukerstøtte og opplæring i digitale læringsverktøy.  

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

studiesteder. Den digitale læringsplattformen Canvas benyttes til kommunikasjon mellom 

ph.d.-kandidater og vitenskapelig ansatte, hvor det bl.a. legges ut informasjon om 

undervisningsplaner og fagstoff. Universitetets nettside har utstrakt informasjon om det som 

gjelder forskningsutdannelsen generelt og Ph.d. i profesjonsvitenskap spesielt. 

Alle studiesteder har Servicetorg som er tilgjengelig via e-post, telefon eller fysisk oppmøte. 

Både FLU og FSH har ansatte som ivaretar administrative oppgaver tilknyttet ph.d.-

programmet. 

 

Tverrfaglighet 

Alle emner ledes av en emneansvarlig fra ett av de to fakultetene. For å sikre tverrfaglighet, 

kontinuitet og bærekraft blir det i utvikling og gjennomføring av emner satt sammen en 

emnegruppe bestående av fire personer - to erfarne fagpersoner fra hvert fakultet som 

fortrinnsvis er professorer. Ved behov involveres også andre vitenskapelig ansatte som har 

kunnskap i emnet. Denne måten å utvikle og gjennomføre emner på stimulerer til tverrfaglig 

nytenkning og bidrar til å synliggjøre profesjonsfaglige problemstillinger som er felles for flere 

profesjoner. Emnegruppene sikrer på denne måten faglig tyngde i utvikling av emnene, 

samtidig som det tilrettelegger for å trekke med og videreutvikle fagpersoner som på sikt kan 

ta større ansvar i programmet. Dette legger til rette for å bygge ny kompetanse, gjør emnene 

mindre sårbare for endringer i fagstaben, og bidrar til vitenskapelig tverrfaglighet og god 

forankring i begge fakultetene.  

Det legges i tillegg til rette for tverrfaglighet i programmet gjennom etablering av faglige 

aktiviteter og arenaer for samarbeid mellom kandidater og fagmiljø på tvers av 

forskningsgruppene (2.2.1 (5)) i form av seminarer og ph.d.-forum. Et eget tverrfaglig 

utviklingsforum (TUF) er etablert for å sikre at programmets fler- og tverrvitenskapelige egenart 

videreutvikles gjennom å arrangere faglige møteplasser på tvers av forskningsgrupper. I disse 

møteplassene løftes felles problemstillinger som kan utløse tverrfaglige forskningsprosjekter 

og ph.d.-prosjekter.  
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Nord vurderer at studietilbudets innhold og oppbygging er tilpasset den reviderte 

studieplanen som er i tråd med avgrensingen av den faglige innretningen av ph.d.- 

programmet. Dette tydeliggjøres gjennom utviklingen av seks nye og tverrfaglige ph.d.-

emner, samt organisatoriske endringer og konkretiseringer som bidrar til å sikre den 

videre utvikling av tverrfaglighet i fagmiljø og studieprogram. Kandidatenes tilgang på 

infrastruktur og støttetjenester som kan bidra til at de når læringsutbyttet, vurderes som 

god. Forskriftens krav vurderes som ivaretatt. 

 

Vedlegg nummer Tittel 

Vedlegg 8 Mandat for Doktorgradsutvalget (DU) og Arbeidsutvalget (AU) 

Vedlegg 13 Mandat Tverrvitenskapelig utviklingsforum (TUF)  

Vedlegg 16 Matrise samlet læringsutbytte  

Vedlegg 18 Tabell kjernemiljø 

 

(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. 

 

Sakkyndig komité 2019 konkluderte at undervisning, lærings- og vurderingsformer er 

tilpasset læringsutbyttet og at det er lagt til rette for at studentene kan ta en aktiv rolle i 

læringsprosessen. Kravet var tilfredsstillende oppfylt. 

 

Undervisnings - og læringsaktivitetene er organisert i form av forelesninger, presentasjoner og 

seminarer og foregår både fysisk og via digitale plattformer. På denne måten tilpasses 

studietilbudet en geografisk spredt kandidatgruppe i et digitalisert samfunn. Ved behov er 

arbeidsspråket engelsk. Videre organiseres læringsaktivitetene og arbeidet med avhandlingen 

som selvstudier og selvstendig arbeid knyttet til planlegging, gjennomføring, vurdering og 

formidling av eget forskningsprosjekt. For å bidra til den fler- og tverrfaglige tilnærmingen i 

programmet forventes kandidatene å delta på faglige arrangementer i regi av fagmiljøet og 

forskningsgruppe tilknyttet programmet. Faglige aktiviteter og arrangementer omfatter: 
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Deltakelse i forskningsgruppe: For at kandidatene skal være en del av et aktivt 

forskningsmiljø, jf. Ph.d.-forskriften § 9-2, skal de være medlem i forskningsgruppe(r) innenfor 

relevant fagområde (vedlegg 5). 

Forskerskoler: Kandidatene oppfordres til å ta emner som tilbys av relevante forskerskoler.  

Emner i regi av forskerskolene kan etter søknad inngå i opplæringsdelen. Kandidater kan delta 

i ulike forskerskoler, blant annet: Praksisnær forskning på områdene helse, velferd og 

utdanning (PROFRES), Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL), Forskerskolen for 

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

CARE). Nord er partner i forskerskolen Norwegian Graduate School in Mathematics and 

Science Education ved UiA som nylig har fått tildelt midler fra Forskningsrådet.  

Årlig ph.d.-konferanse: For å gi kandidatene mulighet til å legge fram og diskutere egen og 

andres forskning, arrangeres det årlig en konferanse i regi av Tverrvitenskapelig 

utviklingsforum (TUF). Kandidatene oppfordres til å ta en aktiv rolle i planlegging og 

organisering av konferansen, slik at den utgjør både en viktig faglig og sosial arena (vedlegg 

13, 20).  

Internasjonalisering: Hvert semester arrangeres det seminar om internasjonalisering, hvor 

kandidatene får informasjon om ulike muligheter for mobilitet og internasjonalisering, samt 

inspirasjon til egne internasjonaliseringstiltak (vedlegg 21).   

De nasjonale forskningsdagene: Kandidatene oppfordres til å delta aktivt i forbindelse med 

Forskningsdagene ved Nord, blant annet gjennom populærvitenskapelig formidling av egen 

forskning. Eksempelvis har kandidater i programmet deltatt i arrangement som «Forskerbattle» 

og «Lån en forsker». 

Doktorgradsutvalget: Kandidatene har to representanter i Doktorgradsutvalget, noe som 

sikrer mulighet til medbestemmelse innenfor programmet (vedlegg 8). 

Oppstartseminar: Kandidatene gjennomfører et felles oppstartseminar i løpet av første 

semester. Her presenterer kandidatene planer for eget prosjekt, gis informasjon om rutiner, 

retningslinjer og organisering av ph.d.-programmet og blir kjent med andre kandidater i 

oppstartfasen. Kandidater får tilbakemelding på, og innspill til videre utvikling av, sine 

foreløpige problemstillinger og prosjektskisse. Oppstartseminaret er viktig for tverrfagligheten 

i prosjektet (vedlegg 6).  

Midtseminar: Kandidatene gjennomfører midtseminar (3. eller 4. semester) for å få evaluering 

og støtte til fremdrift underveis i studiet (vedlegg 6).  
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Sluttseminar: Kandidatene gjennomfører sluttseminar senest 3 måneder før planlagt 

innlevering av avhandlingen. Evalueringskomiteen som skal vurdere kandidatens arbeid, skal 

bestå av ett medlem fra Nord og ett eksternt medlem (vedlegg 6). 

Fagseminar: Kandidatene inviteres til å delta på ulike fagseminar som tar opp temaer som 

forskningsetikk, litteratursøk, artikkelskriving, kappeskriving, kandidaters psykiske helse, m.m. 

Fagseminarene organiseres av TUF (vedlegg 13), i samarbeid med nasjonale eller 

internasjonale partnere. 

Ph.d.-forum: Kandidatene organiserer selv et forum for kandidater i oppstarts-, midt- og 

sluttfasen av ph.d.-løpet. 

Gjennom programmets undervisnings- og læringsformer, faglige aktiviteter og kandidatenes 

tilknytning til forskningsgrupper legges det til rette for et godt studiemiljø, som bidrar til fler- og 

tverrfaglig samhandling mellom kandidater og fagmiljøet. Slik bidrar også organiseringen av 

læringsaktivitetene til oppnåelse av læringsutbyttet i studieplanen (vedlegg 14). De ulike 

aktivitetene evalueres fortløpende gjennom tilbakemeldinger fra kandidater og fagansatte.  

 

Veiledning og veileders rolle i læringsaktivitetene 

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

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

hovedansvaret for kandidaten. Alle veiledere oppnevnes i dekanvedtak, fortrinnsvis ved 

opptakstidspunktet, etter råd fra Arbeidsutvalget (AU). Dekaner, AU og veilederne har et felles 

ansvar for å sikre at kandidaten deltar i et aktivt forskningsmiljø, både nasjonalt og 

internasjonalt.   

Ansvarsfordelingen mellom veiledere er definert og skriftliggjort i et avtaleskjema. 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(e).  

Gjennom egne fagseminarer får veiledere tilbud om faglig oppdatering. For mer informasjon 

vises det til dokumentene «Veileders ansvar og oppgaver» (vedlegg 7) og «Ph.d.-

kandidatenes ansvar, plikter og rettigheter» (vedlegg 11). 

Det er også opprettet et eget veilederforum («Virtuell kaffekopp») ledet av programansvarlig, 

der ulike faglige tema relevant for veileders rolle i programmet blir tatt opp og drøftet. 

Eksempler på tema kan være «gestaltning av avhandling» og «veileders rolle». Her blir 

veiledere oppfordret til å komme med innspill til tema. 
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Nord vurderer at undervisnings-, lærings- og vurderingsformene i programmet er 

tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet. Det er lagt til rette for at kandidatene kan ta 

en aktiv rolle i læringsprosessen gjennom etablering av forum og seminarer som utgjør 

en større tverrfaglig arena for deltakelse i faglig utvikling. 

 

Vedlegg nummer Tittel 

Vedlegg 5 Programmets og kandidatenes tilknytning til forskningsgruppene 

Vedlegg 6 Retningslinjer for oppstarts-, midt- og sluttseminar 

Vedlegg 7 Veileders ansvar og oppgaver 

Vedlegg 8 Mandat for Doktorgradsutvalget (DU) og Arbeidsutvalget (AU) 

Vedlegg 11 Ph.d.-kandidatens ansvar, plikter og rettigheter 

Vedlegg 13 Mandat for Tverrvitenskapelig utviklingsforum (TUF) 

Vedlegg 14 Studieplan ph.d. i profesjonsvitenskap 

Vedlegg 20 Årshjul ph.d. i profesjonsvitenskap 

Vedlegg 21 Retningslinjer for internasjonalisering 

 

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

utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid. 

 

Sakkyndig komité 2019 konkluderer med at dette punktet i studietilsynsforskriften ikke 

er møtt på en tilfredsstillende måte, og at universitetet må sikre at forskningsgruppene 

og andre faglige arenaer ph.d.-kandidatene deltar i er relevante for programmet, og at 

ph.d.-enes tilknytting til forskningsgrupper bør formaliseres.  

 

Ph.d. i profesjonsvitenskap støtter opp om Nords strategi. Gjennom målrettet satsning på 

kompetanseheving ved fakultetene har programmet utdannet nye forskere innenfor 

profesjonsvitenskap, og fagmiljøet ved de to fakultetene har økt forskningsaktiviteten vesentlig 

de siste årene (antallet professorer og førsteamanuenser er hhv. 45 og 69 ved FLU og 19 og 

40 ved FSH). Dette har bidratt til utvikling av et sterkt fagmiljø som er godt egnet til å ivareta 

og sikre helhet i studieporteføljen.  
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Forskningsaktiviteten er organisert i forskningsgrupper. Ved de to fakultetene er det etablert 

ca. 40 forskningsgrupper, ledet av professorer eller førsteamanuenser. Beskrivelsen av 

forskningsgruppene er tilgjengelig på Nords nettsider. 

For å sikre relevant kobling mellom fagmiljøet og programmet, har de de to fakultetene definert 

et kjernemiljø med et særlig ansvar for å ivareta forskning i sentrale deler av fagområdet, og 

for gjennomføring og videreutvikling av programmet (vedlegg 18). I tillegg er det pekt ut syv 

sentrale forskningsgrupper som knyttes til faglig og strategisk ledelse av programmet gjennom 

at forskningsgruppelederne sitter i Doktorgradsutvalget (DU). For en nærmere oversikt og 

beskrivelse av hvordan de syv sentrale forskningsgruppene relaterer seg til fagområdet for 

ph.d.-programmet, vises det til beskrivelsen av forskningsgruppene (vedlegg 22).  

Kandidatene skal delta i en forskningsgruppe. Dette bidrar til å sikre at kandidatene integreres 

i forskningsmiljøet (vedlegg 5,11). Alle forskningsgruppene har etablerte nasjonale og 

internasjonale nettverk som kandidatene har tilgang til. Det tilrettelegges også for at 

kandidatene deltar i forskerskoler, noe som gir bredere faglig erfaring og mulighet for selv å 

etablere nasjonale og internasjonale nettverk. Videre har mange av kandidatene medveileder 

fra en annen norsk eller utenlandsk institusjon, som ytterligere bidrar til utvikling av 

kandidatenes nettverk. Oversikt over hvilke institusjoner medveilederne representerer framgår 

av kandidatoversikten (vedlegg 23). 

 

Nord vurderer at forskriftenes krav til relevant kobling mellom forskning og faglig 

utviklingsarbeid i programmet er ivaretatt gjennom at det stilles krav om at alle kandidater 

skal delta i forskningsgrupper med relevans for eget forskningsprosjekt, at det er definert 

et kjernemiljø av forskere med særlig ansvar for faglig utvikling, og ved at sentrale 

forskningsgrupper er gitt et særlig ansvar for kvalitet og strategisk utvikling i programmet 

gjennom representasjon i DU. 

 

Vedlegg nummer Tittel 

Vedlegg 5 Programmets og kandidatens tilknytning til forskningsgruppene 

Vedlegg 11 Ph.d.-kandidatenes ansvar, plikter og rettigheter 

Vedlegg 18 Tabell kjernemiljø 

Vedlegg 22 Beskrivelse av sentrale forskningsgrupper 

Vedlegg 23 Oversikt aktive kandidater  
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(7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset 

studietilbudets nivå, omfang og egenart. 

 

Sakkyndig komité 2019 konkluderte at programmet har ordninger for 

internasjonalisering som er tilpasset studietilbudets nivå, omfang og utviklingsarbeid. 

Kravet var tilfredsstillende oppfylt. 

 

Mål og aktivitet for internasjonalisering er beskrevet i Nords Strategi 2030, samt i institusjonelle 

og fakultetsvise handlingsplaner. I tillegg er dette beskrevet i Ph.d.-forskrift med utfyllende 

retningslinjer for ph.d. i profesjonsvitenskap (vedlegg 4). Det er utviklet egne retningslinjer for 

internasjonalisering i programmet (vedlegg 21) som er forankret i universitetets og fakultetenes 

øvrige arbeid med internasjonalisering. 

Det er et mål for universitetet å øke internasjonalt samarbeid og mobilitet blant studenter og 

ansatte (se punkt 2.2.1(8)).  

Det arbeides med å sikre kvaliteten i internasjonaliseringsarbeidet gjennom å revidere 

eksisterende, og etablere nye, samarbeidsavtaler.  

Emnene i ph.d. i profesjonsvitenskap har et stort innslag av forelesere med internasjonal 

bakgrunn fra eksempelvis Sverige, Finland, Danmark, Irland, Nederland og Iran. Alle emner 

tilbys også på engelsk og er derfor tilgjengelig for innreisende internasjonale 

doktorgradskandidater. En del av programmets fagmiljø har internasjonal bakgrunn gjennom 

forskerutdanning eller ansettelse ved utenlandske universiteter eller forskningsinstitusjoner. 

Fagmiljøets deltakelse i internasjonale nettverk framgår av vedlegg 18. Internasjonal 

sampublisering de seneste årene framgår av kjernemiljøets CV (vedlegg 17). For øvrige 

ansatte ved FLU og FSH framgår internasjonalisering i ansatteprofilen på www.nord.no. 

Alle forskningsgruppene som er involvert i programmet har internasjonale nettverk, og mange 

forskere er medlemmer i internasjonale forskningsorganisasjoner. Videre er aktiviteten i 

forskningsgruppene, en arena for planlegging og gjennomføring av deltakelse på 

internasjonale konferanser, og i forskningsprosjekter med internasjonale partnere.  

Utdanningskvaliteten i doktorgradsprogrammet fremmes ved å engasjere internasjonale 

samarbeidspartnere i emnene i programmet, som undervisere, sensorer og i 

seminarvirksomhet. Det er et krav at bedømmelseskommisjonene skal ha et internasjonalt 

medlem. Fram til nå har internasjonale kommisjonsmedlemmer i hovedsak kommet fra ett av 

de nordiske landene, som følge av at de fleste avhandlingene har vært skrevet som monografi 
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på et skandinavisk språk (i perioden 2012-2015 var ni av ti avhandlinger monografier). Dette 

er imidlertid i endring, og de fleste avhandlinger er nå artikkelbaserte med betydelig innslag av 

engelskspråklige artikler (i 2020-2021 var 12 av 15 avhandlinger artikkelbaserte). Kandidater 

i ph.d. programmet eksponeres for ulike internasjonale perspektiver som en integrert del av 

programmet. Programmet forholder seg til en internasjonal forståelse av fagområdet, blant 

annet gjennom at det meste (70%) av faglitteratur som benyttes i emnene er engelskspråklig 

(vedlegg 15).  

Det forventes at ph.d.-kandidater deltar på internasjonale konferanser og, så langt som mulig, 

har et lengre forskningsopphold ved en utenlandsk institusjon. Hovedveileder skal bidra til at 

kandidaten kan knytte kontakt med øvrige fagmiljøer med relevans for kandidatens prosjekt. 

Kandidatene har i tillegg anledning til å bruke stipend fra fakultetet for å reise til 

partnerinstitusjoner og delta på seminar, ta emner og etablere forskningsnettverk (jf. pkt. 2.2.1 

(8)). Programmet har en årlig ph.d.-konferanse hvor internasjonalisering står sentralt, og hvor 

internasjonale forskere blir invitert til å delta.   

 

Nord vurderer at forskriftens krav om tilrettelegging for internasjonalisering er ivaretatt 

på en måte som er tilpasset programmet. 

 

Vedlegg nummer Tittel 

Vedlegg 4 Ph.d.-forskrift med utfyllende retningslinjer for Ph.d. i profesjonsvitenskap  

Vedlegg 15 Emnebeskrivelser  

Vedlegg 17 CV kjernemiljø 

Vedlegg 18 Tabell kjernemiljø 

Vedlegg 21 Retningslinjer for internasjonalisering  

 

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

studentutveksling. Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant. 

 

Sakkyndig komité 2019 konkluderte at doktorgradsprogrammet har ordninger for 

studentutveksling som er faglig relevant. Kravet var tilfredsstillende oppfylt.   
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Ved opptak til studiet skal kandidaten beskrive tiltak for internasjonalisering i 

prosjektbeskrivelsen. Det er en målsetning at alle ph.d.-kandidater gjennomfører et 

studieopphold i utlandet ved en anerkjent utdannings- eller forskningsinstitusjon med relevant 

fagmiljø, og hvor kandidaten kan arbeide med problemstillinger tilknyttet eget prosjekt. 

Oppholdet skal gi kandidaten innsikt i andre relevante fagmiljøers fag- og forskningstradisjoner 

relatert til prosjektets problemstillinger (vedlegg 21). Det er utarbeidet Diploma Supplement 

(vedlegg 24).  

Ph.d.-kandidater som ikke har anledning til å tilbringe en periode i utlandet, kan oppfylle krav 

om internasjonalisering ved å delta på internasjonale ph.d.-kurs eller forskerskoler, eller holde 

presentasjoner på internasjonale, vitenskapelige konferanser med fagfellevurdering. Andre 

ordninger som sikrer at kandidaten får innsikt i alternative fag- og forskningstradisjoner innen 

prosjektets fokusområde, kan også vurderes. Fakultetene henter inn gjesteforskere, og legger 

på den måten til rette for at kandidaten blir inkludert i internasjonale nettverk. Hovedveileder 

har et særlig ansvar for å introdusere kandidaten for relevante internasjonale fagmiljø. 

Programmet har ordninger for internasjonal kandidatutveksling og avtaler med internasjonale 

institusjoner som er faglig relevante for programmets fagområde, og som sikrer at 

doktorgradskandidatene tilbys utvekslingsopphold gjennom oppdaterte avtaler. Avtalene er 

knyttet til ulike profesjonsfaglige områder. Dette innebærer et bredt spekter av avtaler, slik at 

den enkelte kandidat kan finne områder som er faglig relevant for eget forskningsområde og 

problemstilling. Det jobbes kontinuerlig med å utvikle internasjonale studietilbud og 

utvekslingsavtaler. 

Den nye perioden for Erasmus+ (2021-2027) trer i kraft januar 2022, og følgelig skal alle 

avtaler innenfor programmet på nytt signeres mellom Nord og institusjonen som avtalen 

gjelder.  FLU og FSH skal ha nye (og fornyede) avtaler signert og klar til å ta i bruk i løpet av 

2022. 

Universitetet og de to fakultetene har avtale med ni ulike internasjonale institusjoner, der 

avtalen inkluderer ph.d.-nivå. Dette omfatter følgende institusjoner: 

• University of California, Berkeley, USA 

• Sorbonne University, Frankrike 

• University of Eastern Finland, Kuopio, Finland 

• Otto Friedrich University Bamberg, Tyskland 

• Karlsruhe University of Education, Tyskland 

• Tallinn University, Estland 

• University of Szczecin, Polen 
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• Deakin University, Australia 

• University of Sydney, Australia 

Avtalene er inngått fakultetsvis eller på institusjonsnivå. Blant de institusjonene som er listet 

ovenfor, har Berkeley og Sorbonne særlig velrennomerte fagmiljø og faglige tilbud med 

relevans for ph.d. i profesjonsvitenskap.  

Det er individuelt når det er relevant for kandidaten å gjennomføre et utenlandsopphold. Det 

er ønskelig å vente til kandidaten har innsamlet datamateriale som hen kan arbeide 

selvstendig med under oppholdet, og hvor det er nyttig med et utenfra-perspektiv. Disse 

aspektene, og hvilken institusjon kandidaten velger å oppholde seg ved, besluttes i dialog med 

veiledere ut fra vurderinger av faglig relevans. Det er en forutsetning at utvekslingen er relevant 

for kandidatens forskningsprosjekt. 

Det blir tildelt strategiske midler øremerket utenlandsopphold for kandidater som har minimum 

3 måneders opphold utenlands. Ved behov bistår fakultetenes forskningsadministrasjon 

kandidatene som skal søke intern eller ekstern finansiering av utenlandsopphold. For 

kandidater i løp er det tildelt stipend fra forskerskolene NAFOL, PROFRES, MUNI-HEALTH-

CARE, samt fra Forskningsrådet og andre støtteordninger for studentutveksling. De siste 

årene har flere kandidater i programmet fått Erasmus+ stipend for forskningsopphold i utlandet, 

til for eksempel sommerskole og forskeropphold.  

 

Nord vurderer at programmet har relevante ordninger og rutiner for internasjonal 

utveksling av kandidater. Avtaler med internasjonale institusjoner med forskningsmiljø 

av relevans for ph.d.-programmet foreligger. Forskriftens krav til relevante ordninger for 

internasjonal studentutveksling i ph.d.-programmet vurderes som oppfylt.   

 

Vedlegg nummer Tittel 

Vedlegg 21 Retningslinjer for internasjonalisering 

Vedlegg 24 Diploma Supplement 
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2.3 Krav til fagmiljøet  

(1) Institusjonen skal tilby utdanning og forsking 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. 

 

Sakkyndig komité 2019 konkluderer med at dette punktet i studiekvalitetsforskriften 

ikke er møtt på en tilfredsstillende måte, og at universitetet må dokumentere (1) at 

kravene til forskning på høyt vitenskapelig nivå og til vitenskapelig helhet i området for 

doktorgradstudiet er oppfylt og (2) at universitetet må avklare hvilke studietilbud på 

lavere og høyere nivå som utgjør bredden i tilbudet innenfor området for 

doktorgradsstudiet.  

 

Kvalitet og dybde i forskningsaktiviteten  

Revideringen av ph.d. i profesjonsvitenskap har bidratt til å engasjere aktive forskere innen 

fagmiljøet ved FLU og FSH. Gjennom målrettet kompetanseheving har Nord utdannet flere 

forskere innenfor profesjonsvitenskap, noe som bidrar til å styrke fagmiljøet rundt programmet.  

Med grunnlag i fagmiljøet har dekanene  pekt ut et kjernemiljø bestående av 27 vitenskapelige 

ansatte ved FLU og FSH. Kjernemiljøet har et særskilt ansvar for forskning, faglig utvikling og 

gjennomføring av programmets sentrale deler (2.2.1 (6); vedlegg 18).  

For ytterligere å styrke ph.d.-programmet har de to fakultetene i fellesskap valgt ut syv 

forskningsgrupper med særlig relevans for bredde og dybde i fagområdet profesjonsvitenskap 

(Figur 3; vedlegg 22). Lederne for forskningsgruppene inngår i Doktorgradsutvalget, som har 

det faglige og strategiske ansvaret for kvalitet og utvikling av programmet. Langt de fleste i 

kjernemiljøet er medlemmer i en eller flere av disse forskningsgruppene. Forskningsgruppenes 

relevans for fagområdet, samt utvalgte publikasjoner og forskningsprosjekter framgår av 

vedlegg 22.  

Alle ph.d.-kandidater skal delta i forskningsgrupper, hvor de inkluderes i et aktivt fag- og 

forskningsmiljø med profesjonsforskere. 
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Figur 3. Organisasjonsmodellen for ph. d. i profesjonsvitenskap. Doktorgradsutvalget (DU) har ansvar 

for den faglige og strategiske utviklingen av programmet og ledes av studieprogramansvarlig. 

Arbeidsutvalget (AU), som utgår fra Doktorgradsutvalget, står for den daglige driften av programmet. 

Tverrvitenskapelig utviklingsforum (TUF) ivaretar videreutvikling av fagområdet gjennom å være en 

felles arena for fagområdet profesjonsvitenskap. TUF bidrar også til at forskning innenfor 

profesjonsvitenskap holder høy internasjonal kvalitet. Vedtatt i dekanvedtak 14.10.2021. 
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Bredde i studietilbudene 

Institusjonen har betydelig bredde i studietilbudet på lavere og høyere grad innenfor området 

for ph.d.-programmet (vedlegg 25). De vitenskapelige mastertilbudene ved FLU og FSH som 

kvalifiserer for opptak til ph.d. i profesjonsvitenskap ved FSH er: master i klinisk sykepleie, 

master i helsevitenskap og master i spesialsykepleie, og ved FLU: master i tilpasset opplæring, 

master i kroppsøving og idrettsvitenskap, master grunnskolelærerutdanning 1-7 (inkl. lule- og 

sørsamisk), master i grunnskolelærerutdanning 5-10, master i logopedi, master i musikk og 

ensembleledelse og master i praktisk kunnskap. Alle masterprogrammene understøtter ett 

eller flere av fokusområdene språk, relasjon og handling. Fakultetene tilbyr masterprogram 

utover disse, både vitenskapelige og erfaringsbaserte. 

Samtlige masterprogram er rettet mot og utdanner studenter til ulike profesjoner i 

velferdsstaten. Samlet sett omfatter de aktuelle masterprogrammene ved FLU og FSH et stort 

antall studenter, som utgjør et viktig grunnlag for rekruttering til ph.d. i profesjonsvitenskap. I 

tillegg er programmet relevant for eksterne søkere. De vitenskapelig ansatte som utgjør 

kjernemiljøet i ph.d.-programmet, underviser i utstrakt grad også på mastergradsnivå. Dette 

bidrar til helhet og forankring i det totale tilbudet som gis ved FLU og FSH. 

Gjennom pågående videreutvikling av masterstudier innenfor profesjonsutdanningene, styrkes 

rekrutteringsgrunnlaget til ph.d.-programmet. For å videreutvikle tverrfagligheten i 

programmet, vil det blant annet utredes om det er tjenlig å søke større samarbeid med 

fagmiljøet knyttet til profesjonsutdanninger ved Fakultet for samfunnsvitenskap, som 

barnevern og sosialt arbeid. Den praksisnære profilen er svært relevant for profesjonsfagene, 

og ph.d.-programmet kan derfor forventes å tiltrekke seg flere forskere, både nasjonalt og 

internasjonalt.  

 

Nord vurderer at reorganiseringen av ph.d.-programmet formaliserer koblingen til 

forskning på høyt vitenskapelig nivå, gjennom utpekingen av et forskningsaktivt 

kjernemiljø, og relevante forskningsgrupper innenfor fagområdet med definerte 

oppgaver i ph.d.-programmet. Forskriftens krav om fagmiljøets forskningskvalitet og 

omfang på høyt vitenskapelig nivå vurderes som oppfylt.  

Nords studieportefølje, på lavere og høyere grad, har stor bredde innenfor 

profesjonsutøvelse som bygger opp mot fagområdet for ph.d. programmet. 

Studieporteføljen vurderes å oppfylle forskriftens krav til bredde i studietilbudene på 

lavere og høyere grads nivå innenfor området for doktorgradsstudiet. 
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Vedlegg nummer Tittel 

Vedlegg 18 Tabell kjernemiljø 

Vedlegg 22 Beskrivelse av sentrale forskningsgrupper 

Vedlegg 25 Relevant studieportefølje BA og MA 2017-2021  

 

(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. 

 

Sakkyndig komité 2019 konkluderer med at dette punktet i studietilsynsforskriften ikke 

er møtt på en tilfredsstillende måte, og at universitetet må definere og avgrense området 

for doktorgraden, og vise hvilke deler som inngår og hvordan disse til sammen utgjør en 

helhet.  

 

Ph.d. i profesjonsvitenskap  

Ph.d.-programmets område er profesjonsvitenskap (eng.: Science of professions).  

Profesjonsvitenskap er vitenskap i, om og for profesjoner, og defineres her som en praksisnær 

og profesjonsrettet vitenskap som bygger på et fler- og tverrfaglig kunnskapsområde (Smeby 

& Terum, 2011). Profesjonsvitenskapens mål er å utvikle kunnskap, predikere, og i noen 

tilfeller kontrollere fenomener med relevans for profesjoner og profesjonsutøvelse. Forskning 

og teoriutvikling innen profesjonsutøvelse er sentralt, fordi det innenfor utdanningssystemer 

og i praksisfeltet alltid vil være behov for fornying, revitalisering og transformasjon av 

profesjonene i en verden i rask endring.  

 

Ph.d. programmet møter dermed et behov i samfunnet for ny, forskningsbasert kunnskap om 

profesjoner og profesjonsutøvelse. Det legges således til rette for praksisnære, vitenskapelige 

studier med stor relevans for regional og nasjonal politikkutvikling innen både helse-, sosial- 

og utdanningssektoren.    

 

Et viktig aspekt ved profesjonsvitenskap er at det bygger på et fler- og tverrfaglig vitenskapelig 

kunnskapsgrunnlag og forskningsfelt, som kjennetegnes av et rikt teori- og metodemangfold. 



 

 

33 

I lys av dette vil utdanninger for de tre profesjonssektorene (helse, sosial og utdanning) som 

Nord har i sin portefølje ha en fler- og tverrfaglig tilnærming, og den enkelte ph.d.-kandidat vil 

gjennom programmet komme inn i et faglig miljø som omfatter flere ulike fagområder, samt 

ulike metodologiske og teoretiske tilnærminger. Det enkelte profesjonsfags kunnskapsbase, 

og tilsvarende praktiske virksomhetsområde, er imidlertid et viktig faglig fundament for ph.d.-

prosjektene og utgjør det monofaglige aspektet i kandidatenes studier. Det enkelte prosjekt 

kan dermed ta utgangspunkt i problemstillinger relevant for kandidatens fagfelt. For å 

eksemplifisere kan vi ta norskfaget i grunnskolen som utgangspunkt. Siden studien skjer i en 

praksisnær profesjonskontekst (lærerprofesjon), kommer det flerfaglige aspektet inn ved at 

studien bygger på flere fagfelt, som pedagogikk og didaktikk, i tillegg til det rent norskfaglige. 

Den kunnskapen som utvikles gjennom programmet kan overføres og gjenkjennes i andre 

profesjoner, fordi den har relevans utover den spesifikke konteksten studien er gjennomført i, 

og utgjør dermed den tverrfaglige dimensjonen. For å ytterligere styrke det fler- og tverrfaglige 

aspektet i programmet, får kandidatene allerede på oppstartsseminaret innspill til sine 

prosjekter fra forskere som kommer fra andre fagområder og vitenskapstradisjoner. Dette 

følges opp på midtseminaret, der opponentene fortrinnsvis skal komme fra både FLU og FSH. 

I den grad det vil styrke den enkelte kandidats prosjekt, oppnevnes veiledere fra begge 

fakulteter.  

 

Ph.d. i profesjonsvitenskap skal, foruten å utdanne forskere innen fagområdet, også 

frembringe ny kunnskap. Programmets innretning legger større vekt på individets oppfatninger 

og uttrykk, enn på system eller samfunn, og studiene innen programmet avgrenses derfor til 

praksisnære, empiriske studier. På denne måten avgrenses programmet fra eksempelvis 

Nords egen ph.d. i sosiologi og fra OlsoMets ph.d. i profesjonsstudier, som begge er mer 

innrettet mot profesjonenes rolle og rammer i samfunnet. Forskningsprosjektene innen ph.d. i 

profesjonsvitenskap bør imidlertid drøfte implikasjoner av studiene for system og samfunn. 

 

Forskningsområdet profesjonsvitenskap blir videreutviklet gjennom nasjonalt og internasjonalt 

forskningssamarbeid, publisering av forskningsresultater i profesjonsspesifikke og tverrfaglige 

vitenskapelige kanaler på nivå 1 og 2 i NVI-systemet, og gjennom forskningskonferanser 

(vedlegg 18, 22, 26).  

 

Profesjonsvitenskap 

Innenfor profesjonsforskningen har det vært vanskelig å gi en presis definisjon av hva en 

profesjon er. I stedet er det vanlig å beskrive trekk som karakteriserer de fleste profesjoner 
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(Abbott, 1988; Freidson, 2001). Ph.d. i profesjonsvitenskap baserer seg på den latinske 

forståelsen av termen profession som definerer profesjon som en type arbeidsaktivitet som 

krever spesifikke kunnskaper og ferdigheter som opparbeides gjennom opplæring og praktisk 

aktivitet (Jakubel, 2014). Et annet sentralt trekk ved en profesjon, er at profesjonsutøveren har 

en posisjon der vedkommende kan utøve makt, oppnå tillit og foreta sine profesjonelle 

fortolkninger i den aktuelle situasjonen (Fauske, 2010). Graden av autonomi avhenger 

av profesjonsutøverens kunnskaper og den tilliten utøveren er gitt fra samfunnet (Grimen, 

2010). Profesjoner forutsettes å ha et eget vitenskapelig kunnskapsgrunnlag (Grimen, 2010), 

en etisk kodeks (Tveit & Cameron, 2016), være del av en organisasjon som ivaretar 

profesjonens interesser, og ha legitimitet for et samfunnsoppdrag. Slik utvikles profesjonene 

ut fra et politisk tildelt mandat, en kunnskapsbase, arbeidsbeskrivelse og et sett av verdier. Det 

å være profesjonell betyr å tilegne seg kunnskaper som skal anvendes i praktisk virke, å kunne 

fortolke mandatet, samtidig som man er forpliktet til å kontinuerlig foreta etiske 

refleksjoner (Hanssen, 2018; Molander & Terum, 2008).  

 

Språk, relasjoner og handlinger 

Karakteristisk for profesjoner er at de bygger på en blanding av teoretisk innsikt fra ulike 

vitenskaper, praktiske ferdigheter og fortrolighet med konkrete situasjoner, og at utøvelsen 

formes av språk, relasjoner og handling. Ph.d.-programmet profilerer seg ved å vektlegge de 

deler av profesjonsvitenskapen som omhandler språk, relasjoner og handlinger, innen 

profesjonsutøvelse. Disse områdene avgrenser det vitenskapelige fagområdet som det 

enkelte prosjekt skal ta utgangspunkt i. Forskningsprosjektenes innretning kan være 

deskriptive, normativt forklarende og kritisk analyserende, der formålet er å forstå, forklare, 

utvikle og/eller utfordre praksis.   

   

De tre tematiske områdene innen profesjonsutøvelse forstås som menneskelig aktivitet, der 

deltakerne deler en felles forståelse av praksis. I dette inngår felles forståelse av aktiviteter 

(handlinger), den karakteristiske diskursen, samtalen og tankene rundt aktiviteten (språk), og 

forhold mellom mennesker og objekter involvert i praksisen (relasjoner). Slik inngår språk, 

relasjoner og handlinger i en form for helhetlig forståelse av praksis. Profesjonsutøverne 

reproduserer ikke bare tidligere handlinger og forståelser, men utvikler også ny kunnskap 

gjennom samspillet med strukturer og handlinger (Kemmis et al., 2014).  

 

Praksisen formes også av eksterne strukturer som veves inn i den og holder den sammen. 

Dette kan være kulturdiskursive aspekter som formidles gjennom språkets semantiske 
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dimensjon, som f.eks. språk og diskurser som muliggjør og begrenser karakteristiske ytringer 

i en praksis. Det kan være materiell-økonomiske aspekter som formidles gjennom handlinger 

i en fysisk dimensjon, som f.eks. bygninger og gjenstander (bøker, digitale hjelpemidler, etc.), 

som muliggjør og begrenser handlinger som kjennetegner en praksis eller sosial-politiske 

aspekter som formidles gjennom relasjoner i en sosial dimensjon, som f.eks. hierarkier, 

solidaritet og makt som muliggjør og begrenser praksis (Kemmis et al., 2014; Langelotz, 

Rönnerman & Mahon, 2019). Gjennom en slik innramming av profesjonsvitenskap åpnes det 

for å studere praksisen fra ulike tverrvitenskapelige perspektiver.   

Under utdypes de tematiske områdene: Språk, relasjoner og handlinger ytterligere, slik de skal 

forstås og fortolkes innen ph.d. i profesjonsvitenskap. Begrepsavklaring og avgrensing av 

fagområdet har vært en svært viktig del av utviklingen av programmet, og hele fagmiljøet har 

vært involvert i prosessen.  Betydningen av sentrale tverrgående tema som etikk, skjønn og 

teknologi i profesjonsvitenskap, kommenteres også. 

 

Språk 

På et overordnet nivå er språk både et symbolsystem, et kommunikasjonsmiddel, en 

identitetsmarkør og et maktmiddel (Kristoffersen, 2021). I snever forstand kan språk forstås 

som kunnskap om konkrete og abstrakte objekter, hendelser og relasjoner, det vil si innhold. 

Videre er språk også redskap for å synliggjøre et innhold gjennom tale, tegn og skrift, altså 

form. Språk karakteriseres også gjennom bruk, der en anvender erfaringer og kunnskaper om 

ulike regler for språklige handlinger ut fra ulike situasjoner, emner og personer (Bloom 

& Lahey, 1978). Språk uttrykker og stimulerer det enkelte menneskes tenkning og den 

enkeltes indre dialog og dermed samvittigheten, med utgangspunkt i tidsperioden vi lever i.   

Språk skaper grunnlag for erfaringer som er mulig å uttrykke både verbalt (ord som utveksles) 

non-verbalt (mimikk, gester, kroppsspråk), og som læres i samhandling med andre 

mennesker (von Tetzchner, 2019). Imidlertid kan språk også omfatte mening som skapes i et 

samspill av tekst, lyd og bilde i en verden med rask teknologisk utvikling, hvor vi i økende grad 

kommuniserer på digitale plattformer.   

En profesjon har eget fagspråk og bruker begreper som skiller den fra andre profesjoner 

(Schnurr, 2013). Fagspråket som tilegnes i en profesjonsutdanning, er basert på profesjonelle 

standarder for praksis, som legger vekt på å se brukere som individer som har unike kognitive, 

fysiske og sosiale behov (Dahlke & Hunter, 2020). I kraft av å tilhøre og forvalte en profesjon 
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bruker utøvere fagspråk og har en intersubjektiv kommunikasjon seg imellom som andre ikke 

umiddelbart kan ta del i. Gjennom deltagelse i et felles språk, og gjennom undring, kan 

aktørene utvikle forståelse for seg selv og den verden de beveger seg i, og på denne måten 

kan det bidra til utvikling av profesjonsutøvelsen i et kollektivt perspektiv (Hansen & Jørgensen, 

2020). En annen side ved profesjonsutøveres kommunikasjon foregår i møte med for 

eksempel elever, studenter eller pasienter. Dette innebærer at studier innenfor språk ikke bare 

omhandler profesjonsutøveren, men også de som omfattes av praksisen.    

Profesjonsspråket består av vitenskapelige begreper, samt fortellinger og metaforer som kan 

relateres til profesjonsutøvelsen. Hvordan språket brukes og forstås av profesjonsutøvere og 

de som omfattes av profesjonsutøvelsen, underbygges av teori og forskning, etiske normer og 

verdier (Eik, 2014; Mosvold & Ohnstad, 2016). Hendelser og begreper innenfor en profesjons 

yrkesutøvelse kan dermed utdypes, diskuteres og analyseres (Colnerud & Granström, 2002), 

og på denne måten bidra til å belyse og videreutvikle kunnskapen innenfor et felt. Med 

utgangspunkt i Grimen (2008) kan profesjoners samlede kunnskapsbase beskrives som 

«praktiske synteser», der deler av denne kunnskapen kan omtales som en form for «taus 

kunnskap», fordi den er vanskelig å uttrykke gjennom språket. Studier av den tause 

dimensjonen ved profesjonsspråket kan derfor bidra til utvikling av kunnskap som ellers er 

vanskelig tilgjengelig. Grimen peker videre på at profesjonsspråket alltid inneholder 

profesjonsetiske overveielser og et moralsk skjønn som kommer til uttrykk gjennom hvordan 

språket brukes og forstås (Mosvold & Ohnstad, 2016). 

 
Forskning som dreier seg om språk i profesjonsutøvelse, er et viktig bidrag til kunnskap som 

har betydning for kommunikasjonen mellom profesjonsutøvere og aktørene de samhandler 

med, samt profesjonsutøvere seg imellom. Metodologisk kan empiri om språk aktivt samles 

inn gjennom den helt åpne fortellingen, til den helt strukturerte innsamlingen av konkrete data, 

for å teste hypoteser, eller besvare et forskningsspørsmål. 

 

Relasjoner 

Relasjoner omhandler forhold mellom mennesker og dermed ulike måter å forholde seg til 

andre på. Relasjoner spiller en betydningsfull rolle i menneskets kognitive, emosjonelle og 

sosiale utvikling (Schibbye, 2009). Mellommenneskelige relasjoner står sentralt i 

profesjonsutøvelse, da all menneskelig aktivitet, og dermed profesjonspraksis, forutsetter 

relasjoner på ulike nivå.     
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Profesjonelle relasjoner kan ha en asymmetrisk form når en profesjonsutøver har en 

overordnet ekspertposisjon overfor dem som omfattes av profesjonsutøvelsen (Mahon et al., 

2017), blant annet på grunn av profesjonsutøverens fagspesifikke kunnskaper, ressurser de 

rår over, og ikke minst ansvaret og makten de er tildelt. Dette gjelder for eksempel forholdet 

mellom lærere og elever, eller mellom sykepleiere og pasienter. Imidlertid kan profesjonelle 

relasjoner også være symmetriske, mellom kolleger som for eksempel lærere 

eller sykepleiere, og også med pasienter eller elever, hvor de gjennom felles mål oppnår nye 

resultater. Utvikling av profesjonelle relasjoner får sin form og endres av målene, vilkårene, 

rammene og mulighetene som den profesjonelle har i sin praksis. Dermed har konteksten 

betydning for den profesjonelles vilkår og muligheter i møte med andre, og er slik med på å 

forme relasjonene (Overton, 2014).    

Relevant for profesjonsutøvelse er tilegnelse av relasjonskompetanse som dreier seg om valg 

som tas i møte med andre i ulike kontekster og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger 

som utvikler, vedlikeholder og reparerer relasjoner mellom mennesker (Spurkland, 2013). 

Profesjonsutøveres relasjonskompetanse har betydning for kommunikasjon og relasjonens 

kvalitet mellom deltakere, for eksempel i et læringsmiljø, og handler blant annet om å være 

en profesjonsutøver som ser den enkelte (Valle, 2017).  

Vilkårene for og konteksten profesjonsutøvelsen foregår i, er i rask endring og skaper 

utfordringer for relasjonene mellom profesjonsutøverne og de som omfattes av 

profesjonsutøvelsen. Spesielt relevant er hvordan digitale verktøy påvirker relasjonene og 

profesjonsutøvelsen.  Relasjoner kan utforskes med ulike fokus, som f.eks. hvordan relasjoner 

etableres og vedlikeholdes, hva som er profesjonelle relasjoners innhold, eller hvordan 

pasienten, studenten eller eleven opplever relasjonen. Hensikten kan også være å utforske 

profesjonsutøverens holdninger til dem som omfattes av profesjonsutøvelsen.       

 

Handlinger 

Handlinger i en profesjonsvitenskapelig sammenheng kan forstås fra ulike perspektiver. 

Handlinger kan være aktiviteter, engasjement, samt uttrykk for menneskets tenkning (Pahuus, 

2001), og kan slik forstås som både individers handlinger og som strukturer som styrer 

individene. Handlinger foregår i tid og rom og er sterkt knyttet til den konteksten de foregår i.  

Handlinger i profesjonsutøvelse dreier seg om de valgene som tas, der målet kan være elever 

og studenters læring, eller behandling og pleie av pasienters sykdom eller skade. I så måte vil 

kunnskap om handling, og hva som fremmer og hemmer handlinger og begrunnelser for 
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handlinger, utgjøre viktige aspekter i profesjonsutøvelse. I denne sammenhengen kan en 

snakke om handlingskompetanse. Det kan omfatte valg av spesifikke, metoder og oppgaver 

for å kunne skape og gjennomføre gode opplegg på en hensiktsmessig måte og gi for 

eksempel elever eller pasienter nødvendig hjelp og støtte.    

Profesjonsutøveren kan selv handle eller samhandle, for eksempel med elever, studenter eller 

pasienter. Meninger, verdier og hensikter som ligger bak handlinger er ikke observerbare, men 

kan eventuelt utledes fra måten profesjonsutøvere samhandler, forklarer og rettferdiggjør sine 

handlinger (Kemmis et al., 2014).  

Den ikke-artikulerte kunnskapen som kreves for å utføre en handling, kan ikke artikuleres av 

den handlende personen selv under handlingen, uten å påvirke utførelsen av den (Polyani, 

2009; Grimen, 2010). Det kan ofte være utfordrende å artikulere denne kunnskapen i etterkant. 

Det tause aspektet av kunnskap er til stede i vår persepsjon, i våre handlinger og i 

kommunikasjon. Når beslutninger skal tas, når situasjoner skal vurderes ut ifra det som er 

faglig riktig, er det ikke nok med én form for kunnskap, den teoretiske. Kunnskap er situert 

(Lave & Wenger, 2002) og utvikles innenfor en spesifikk kontekst, der kunnskapen er vevd 

sammen med den konkrete situasjonen og de erfaringene vi tar med oss derfra, noe som 

påvirker framtidige handlinger i andre, sammenlignbare kontekster. Profesjonelle handlinger 

foretas slik med bakgrunn i situert kunnskap og innen en spesifikk kontekst.   

Forskning knyttet til handlinger kan sette søkelys på profesjonsutøveres aktiviteter, kombinert 

med utøvernes språklige og kroppslige uttrykk i lys av konteksten, og gi et innblikk i 

meningene som ligger bak handlingene. Videre kan forskningen avdekke profesjonsutøvernes 

egne oppfatninger, erfaringer, motiver, verdiprioriteringer, kunnskaper og 

tenkemåter. Ved forskning på handlinger er også perspektivet til andre deltakere i en 

profesjonell praksis interessante. Det kan for eksempel gjelde elevperspektiver eller hvordan 

pasienter eller brukere opplever og forstår handlinger. Handlinger kan, når de studeres som 

aktivitet, engasjement og menneskelig tekning, peke på innovative muligheter for fornyelse av 

profesjonsutøvelse og kunnskap. Aksjonsforskning eller intervensjonsforskning kan være 

relevante tilnærminger. 

 

Tverrgående tema 

Profesjonsvitenskap har noen øvrige, tverrgående tema med relevans for studier av 

profesjoner. Etikk, skjønn og teknologianvendelse er områder som har stor aktualitet i 

samfunnet og er derfor vektlagt i programmet. Profesjonsetikk og utøvelse av skjønn ses 
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innebygd i hverdagspraksisen for alle de aktuelle profesjonene og forskningsmiljøene ved FLU 

og FSH, og kan både forstås og studeres gjennom språk, relasjoner og handlinger. 

Teknologisk utvikling gir nye språklige uttrykk, nye måter å handle på, og nye måter å utvikle 

relasjoner på. Dermed utfordres tradisjonelle arbeidsmetoder, teoretiske tilnærminger, og 

måter å organisere arbeidet på.  

Etikk og moralske spørsmål er knyttet til møtet med den andre. Profesjonsetikk 

omhandler sammenhengen mellom moralsk ansvarlighet og utvikling av profesjonell 

dømmekraft. Profesjonsutøvelse er alltid gjenstand for etiske tema og dilemma i praksis 

(Banks, 2004). De siste 20 årene er det stadig kommet flere argument for å utvide perspektivet 

på profesjonsetikk, fra den dominerende, prinsippbaserte tilnærmingen, særlig influert av 

biomedisinsk etikk (Beuchamp & Childress, 2009), til å inkludere integritet, følelser og 

relasjoner (Banks, 2016; Banks & Gallagher, 2009; Koggel & Orme, 2010). Dreiningen 

kan eksempelvis ses i sammenheng med økt interesse for omsorgsetikk og i større grad 

situerte tilnærminger, spesielt feministisk etikk (Tronto, 2012; Walker, 2007). I tillegg er det 

kommet stadig flere empiriske studier om hvordan mennesker uttrykker seg, tenker og 

handler, sett i lys av etikk (Levy, 2008; Haidt, 2013). Mens den tradisjonelle profesjonsetikken 

i hovedsak har befattet seg med individuelle beslutningstakere og konformitet til etiske koder 

og retningslinjer, er trenden nå å plassere dilemmaer og beslutninger i en bredere sosial, 

politisk og kulturell kontekst, og se ansvar i mer relasjonell forstand (Banks, 2016).  

Skjønn er et mangfoldig begrep (Molander & Terum, 2008) og er én side ved 

profesjonsutøvelse som innebærer en frihet til, men også et ansvar for, å ta 

avgjørelser. Skjønnet tar utgangspunkt i den enkelte profesjonens regler og normer og handler 

om vurderingene en gjør når en skal fatte beslutninger i en spesifikk situasjon. Skjønnet 

utøves gjennom språk, relasjoner og handlinger, for å finne det beste svaret blant mange 

mulige, når det ikke finnes en eksakt oppskrift på hva som er riktig.  

Teknologi åpner for muligheter, men også utfordringer. Utfordringene kan bestå i 

at språk, relasjoner og handlinger endres når de skifter fra å være direkte mellom mennesker, 

til å bli et informasjons- og kommunikasjonsteknologisk mellomværende. Endringer i retning 

av et stadig mer høyteknologisk samfunn de siste tiårene, medfører endrede betingelser for 

profesjonsutøvelse (Vetlesen, Willig & Sommerfelt, 2018). Profesjonene tar i økende grad i 

bruk informasjons- og kommunikasjonsteknologiske hjelpemidler, med mål om å nå flere 

brukere bedre og på kortere tid. Undersøkelser innenfor områder som eksempelvis 

anvendelse av robotisering, e-helse, kunstig intelligens og digitale læringsressurser, og 

hvordan disse påvirker og utvikler profesjonsutøvelsen, kan derfor være aktuelle områder å 



 

 

40 

forske på. Norges satsing på informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), er blant annet 

i tråd med EUs rammeprogram for forskning og innovasjon (Meld. St. 4, 2018-2019). Prosjekter 

innen ph.d. i profesjonsvitenskap bidrar til å utvikle ny, forskningsbasert kunnskap om hvordan 

teknologi påvirker, endrer og utvikler profesjonsutøvelse og -kunnskap.  

 

Helhet og sammenheng i fagområdet og programmet 

Fagområdet profesjonsvitenskap ved Nord avgrenses tematisk til praksisnære studier av 

profesjonsutøvelse, særlig innrettet mot helse-, sosial- og utdanningsprofesjonene. 

Fagområdet bindes sammen av at profesjonenes språk, relasjoner og handlinger gjøres til 

gjenstand for forskning på tvers av profesjoner og disipliner ved de to fakultetene. Dette er 

synliggjort gjennom hvordan de sentrale forskningsgruppenes forskningsinteresser og 

aktiviteter kommer til uttrykk (vedlegg 22), og hvordan disse forskningsmiljøene er tett koblet 

til den strategiske utviklingen av ph.d. i profesjonsvitenskap (Figur 3).  Sammenhengen mellom 

fagområdet, forskningen og undervisningsdelen i programmet, ivaretas ved at emnene er 

utviklet av tverrfaglige grupper av aktive forskere innen profesjonsvitenskap (vedlegg 18), med 

utgangspunkt i studieprogrammets LUB (vedlegg 14). Det obligatoriske substanskurset i 

profesjonsvitenskap (PRO9014) bidrar særlig til et felles faglig fundament på tvers av 

fagdisiplinene. Øvrige emner som tilbys i programmet konkretiserer og synliggjør andre 

sentrale deler av fagområdet. Kandidatenes forskningsprosjekt skal innrettes mot ett eller flere 

av profesjonsvitenskapens områder: språk, relasjoner og handlinger. For en oversikt over 

hvordan fagområdet ivaretas i programmet, vises det til studieplan og til sammenhengen 

mellom fagområdet og læringsutbyttebeskrivelsene (vedlegg 14,16, Figur 3). 

 

Nord vurderer at fagområdet for ph.d. i Profesjonsvitenskap er tydelig definert, utgjør 

en vitenskapelig helhet som er hensiktsmessig avgrenset og at det er en tydelig 

sammenheng mellom delene studieprogrammet består av. 

 

Vedlegg nummer Tittel 

Vedlegg 14 Studieplan ph.d. i profesjonsvitenskap  

Vedlegg 16 Matrise samlet læringsutbytte 

Vedlegg 17 CV kjernemiljø 

Vedlegg 18 Tabell kjernemiljø 

Vedlegg 22 Beskrivelse av sentrale forskningsgrupper 

Vedlegg 26 Relevante publikasjonskanaler 
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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.  

 

Sakkyndig komité 2019 konkluderte av kravet ikke er møtt på tilfredsstillende måte og 

at 1) universitetet må definere og avgrense området for doktorgraden og dokumentere 

høy kompetanse, 2) universitetet må dokumentere forskningsresultater på høyt 

internasjonalt nivå med en kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for et 

doktorgradsstudium, og 3) universitetet må vise til resultater fra samarbeid med andre 

fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt. 

 

Dokumenterte forskningsresultater på høyt internasjonalt nivå 

De senere årene har fagmiljøet ved FLU og FSH hatt en betydelig økning i 

forskningsaktiviteten. For FLU har antall publiseringspoeng per UFF (undervisnings-, 

forsknings- og formidlingsstillinger) i perioden 2017-2020 økt med 50 % (fra 0,46 til 0,69). For 

førstestillinger har økningen vært på 31 %. I samme periode har FSH hatt en økning i 

publiseringspoeng per UFF på 56 % (fra 0,43 til 0,67) og en økning på 40 % for førstestillinger 

(kilde: DBH). Endelige resultater for publiseringspoeng for 2021 foreligger ikke før april 2022, 

men prognosen indikerer at den positive utviklingen fortsetter. I løpet av de siste fem årene 

har en tredjedel av publiseringene ved FLU og FSH vært internasjonal sampublisering (kilde: 

Cristin).  

Kjernemiljøet i ph.d.-programmet består av 17 professorer og 10 førsteamanuenser som alle 

har hovedstilling ved ett av de to fakultetene (vedlegg 18).  I perioden 2017-2021 hadde 

kjernemiljøet totalt 491 publiseringer på NVI-nivå 1 og/eller nivå 2. Inkludert i disse tallene er 

tre monografier og 101 bidrag i antologier. Totalt var 20 % av publikasjonene på nivå 2. 

Forskningsproduksjonen i kjernemiljøet tilsvarer et gjennomsnitt for perioden på 3,6 

publikasjoner per år per forsker.   

Kompetansehevingstiltak som blant annet professorprogram og bruk av postdoktor-stillinger 

bidrar til å styrke fagmiljøet.  
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Samarbeid med andre fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt 

Ph.d. i profesjonsvitenskap bidrar til et internasjonalt forskningsfelt, hvor mange av de 

vitenskapelig ansatte er tilknyttet både nasjonale og internasjonale forskningssamarbeid og 

nettverk (vedlegg 17, 18). Det er en målsetting å stadig utvikle internasjonalt orientert 

forskningsaktivitet og internasjonale sampubliseringer på de to fakultetene. Kandidatene 

oppfordres til å publisere i internasjonale tidsskrift. Videre er det avsatt strategiske midler til 

internasjonal mobilitet og aktivitet i forskningsgruppene (vedlegg 5). Undervisningssamarbeid 

i ph.d.-programmet er redegjort for under 2.2.1 (4).  

Fagområdet for doktorgradsprogrammet er definert og avgrenset i pkt. 2.3 (2). 

 

Nord vurderer at kjernen i fagmiljøet har høy kompetanse og betydelig 

forskningsaktivitet innenfor fagområdet. Publisering i velrennomerte kanaler 

dokumenterer forskningsresultater med et omfang og nivå som er tilfredsstillende. Det 

er også dokumentert resultater for eksternt samarbeid, både nasjonalt og internasjonalt.  

 

Vedlegg nummer Tittel 

Vedlegg 5 Programmet og kandidatens tilknytning til forskningsgruppene 

Vedlegg 17 CV kjernemiljø 

Vedlegg 18 Tabell kjernemiljø 

(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. 

 

Sakkyndig komité 2019 konkluderer med at dette kravet i studietilsynsforskriften ikke 

er møtt på en tilfredsstillende måte. Universitetet må definere og avgrense området for 

doktorgraden, og dokumentere at fagmiljøet har tilstrekkelig bredde og dybde innenfor 

alle vesentlige deler.  

 

Bredde og dybde i opplæringsdelen av programmet er sikret gjennom at både utvikling og 

gjennomføring av emner skjer i flerfaglige grupper av aktive forskere på internasjonalt nivå (se 

Figur 3). Eksempelvis har fire vitenskapelige ansatte med omfattende forskningsaktivitet 

innenfor områdene språk, relasjoner og handlinger i profesjonspraksis hatt hovedansvaret for 
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utvikling av det obligatoriske emnet Profesjonsvitenskap med vekt på språk, relasjoner og 

handling (PRO9014). I tillegg har andre vitenskapelige ansatte med kompetanse for å 

undervise i emnet, også blitt involvert. Denne arbeidsmåten sikrer at både utviklingen og 

gjennomføringen av emnene i studieplanen trekker på et bredt sammensatt fler- og tverrfaglig 

fagmiljø som balanserer bredde og dybde i fagområdet.  

Bredden i fagmiljøet ivaretas i så måte av at forskningsgruppenes sammensetning bidrar til en 

bred tilnærming til profesjonsvitenskapelig forskning. I tillegg bidrar hele bredden av fagmiljøet 

i utviklingen av programmet gjennom bl.a. undervisning, veiledning, seminarer og andre faglige 

aktiviteter, samt gjennom utvikling av ph.d.-programmet i Tverrvitenskapelig utviklingsforum 

(TUF).  

Dybden i fagmiljøet ivaretas ved at de vitenskapelige ansatte i programmets kjernemiljø hver 

for seg bidrar med spisskompetanse innen profesjonsvitenskap (2.3 (3), 2.3 (4), vedlegg 18). 

I tillegg er de syv sentrale forskningsgruppene koblet til den faglige og strategiske ledelsen og 

utviklingen av programmet (Figur 3, vedlegg 22). 

Kandidatene involveres i bredden av fagmiljøet gjennom opplæringsdelen av programmet, 

faglige aktiviteter og gjennom deltagelse i forskningsgruppene (vedlegg 5, 11). Et bredt 

sammensatt fler- og tverrfaglig forskningsmiljø, med ulike fag- og forskningstradisjoner, bidrar 

i så måte til at ulike perspektiver på profesjonsvitenskap ivaretas i fagmiljøet. Mer utfyllende 

informasjon om bredden og dybden av forskningsgruppene ved de to fakultetene finnes på 

hhv. FLU og FSH sine nettsider på nord.no. 

Fagområdet er definert og avgrenset i 2.3 (2). 

 

Nord vurderer at fagmiljøet har tilstrekkelig bredde og dybde innenfor fagområdet slik 

det er definert og avgrenset. 

 

Vedlegg nummer Tittel 

Vedlegg 5 Programmets og kandidatens tilknytning til forskningsgruppene 

Vedlegg 11 Ph.d.-kandidatens ansvar, rettigheter og plikter 

Vedlegg 18 Tabell kjernemiljø 

Vedlegg 22 Beskrivelse av sentrale forskningsgrupper 

http://nord.no/
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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. 

 

Sakkyndig komité 2019 konkluderer med at dette punktet i studietilsynsforskriften ikke 

er møtt på en tilfredsstillende måte, og at universitetet må (1) definere og avgrense 

området for doktorgraden, og (2) dokumentere at fagmiljøet har kompetanse som dekker 

de fag og emner og den veiledning studiet består av.  

 

Vitenskapelig ansatte som er involvert i gjennomføring av ph.d.-programmet representerer 

bredden av underliggende masterstudier ved FLU og FSH. Samtlige ansatte i fagmiljøet har 

hovedstilling ved Nord, jfr. Tabell kjernemiljø (vedlegg 18), og underviser ved underliggende 

studier ved universitetet.  

Fagmiljøet har dermed et omfang som sikrer at det er et tilstrekkelig antall ansatte med 

professor- og førsteamanuensiskompetanse, både i det totale fagmiljøet og i kjernen av 

fagmiljøet, noe som sikrer en kvalitetsmessig god gjennomføring av programmet.  

Fagmiljøet har kompetanse innen flere profesjoner, og kompletterer hverandre med ulike 

teoretiske, vitenskapsteoretiske og empiriske tilnærminger, som skaper bredde og dybde i 

både forskning og undervisning. Den faglige bredden er dermed med på å sikre tilstrekkelig 

kompetanse innen de ulike fag og emner som tilbys i programmet. I tillegg bidrar dette til å 

kunne tilby veiledning for ph.d.-kandidatene innen ulike profesjoner, og med ulike 

vitenskapsteoretiske og empiriske tilnærminger (vedlegg 17). Bredden i studietilbudet ivaretas 

også gjennom at kvalifiserte vitenskapelige ansatte utenom kjernen i fagmiljøet, samt 

vitenskapelige ansatte ved eksterne institusjoner, både nasjonalt og internasjonalt, veileder 

kandidater i programmet (vedlegg 27). 

Stabiliteten i programmet, er godt ivaretatt gjennom forankring i aktive forskningsgrupper ved 

begge fakultetene. De syv sentrale forskningsgruppenes forskning er rettet inn mot 

profesjonenes språk, relasjoner og handlinger (vedlegg 22). Forskningsgruppene har vært 

bemanningsmessig og kompetansemessig stabile over tid. Sammensetningen av 

forskningsgruppene og kjernemiljøet bidrar således til stabiliteten i fagmiljøet. Rekruttering til 
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forskningsgruppene, bidrar til et bærekraftig miljø, ved at nye forskere kan rekrutteres inn i 

programmets kjernemiljø ved behov og over tid.  

Fagområdet er nærmere definert og avgrenset i punkt 2.3 (2). Fagmiljøets kompetanse er også 

redegjort for i punkt 2.3 (1), 2.3 (3) og 2.3 (4). 

 

Nord vurderer at fagområdet er definert og avgrenset, og at fagmiljøet har kompetanse 

til å dekke behovene innen programmets fag og emner. Forskriftens krav vurderes å 

være møtt. 

 

Vedlegg nummer Tittel 

Vedlegg 17 CV kjernemiljø 

Vedlegg 18 Tabell kjernemiljø 

Vedlegg 22 Beskrivelse av sentrale forskningsgrupper 

Vedlegg 27 Oversikt kandidater 2008-2022  

 

(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. 

 

Sakkyndig komité 2019 konkluderte at kravet til 15 kandidater i løp og at minst 8 har 

hovedarbeidsplass ved universitetet er tilfredsstillende oppfylt.  

 

Programmet har per 01.01.2022 73 aktive ph.d.-kandidater. 49 er tilknyttet FLU og 24 FSH 

(vedlegg 27, 28). 47 av kandidatene er tatt opp med ansettelse i internfinansierte 

stipendiatstillinger (KD-finansiering), og ni er finansiert over ordningen med nærings- og 

offentlig-ph.d. Resterende kandidater er finansiert gjennom andre ordninger.  

Programmet hadde over 15 stipendiater i løp fem år etter oppstart av programmet, og har siden 

opprettholdt et ph.d-miljø med minst 15 stipendiater. I og med at programmet årlig tildeles 
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internfinansierte stillinger, vurderes det at størrelsen på doktorgradsmiljøet også i fremtiden vil 

være vesentlig høyere enn forskriftens krav. 

Langt de fleste kandidater har sin arbeidsplass ved institusjonen. 

Nord tilbyr masterstudier som rekrutterer til programmet (2.3 (1)). I tillegg rekrutteres det 

kandidater nasjonalt og internasjonalt til programmet.  

Gjennomstrømmingen av ph.d.-kandidater er tilfredsstillende. I årene fra og med 2018 til og 

med 2021 har det vært i alt 24 disputaser (gjennomsnittlig 6 per år).  

 

Nord vurderer at forskriftens krav om at programmet skal kunne opprettholde et 

doktorgradsmiljø på minimum 15 kandidater, hvor minimum åtte har sin arbeidsplass ved 

institusjonen vurderes som oppfylt. 

  

Vedlegg nummer Tittel 

Vedlegg 27 Oversikt kandidater 2008-2022 

Vedlegg 28 CV aktive ph.d.-kandidater 

2.3.1 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. 

 

Sakkyndig komité 2019 konkluderer med at forskriftens krav ikke er møtt på en 

tilfredsstillende måte, og at universitetet (1) må definere og avgrense området for 

doktorgradsstudiet og (2) dokumentere at fagmiljøet har kompetanse som dekker de fag 

og emner og den veiledning studiet består av.  

 

Fagområdet er beskrevet og avgrenset i punkt 2.3 (2). Fagmiljøets omfang, stabilitet og 

relevans for fagområdet er beskrevet i 2.3 (4) og 2.3 (5). 
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Fagmiljøet tilknyttet ph.d. i profesjonsvitenskap har sin tilhørighet ved profesjonsutdanningene 

ved FLU og FSH. Som tidligere nevnt består selve kjernemiljøet i programmet av 27 

vitenskapelige ansatte; 17 professorer og 10 førsteamanuenser som har ansvar for forskning 

innen fagområdet, samt gjennomføring og kvalitetssikring av programmet. I tillegg til 

kjernemiljøet bidrar også andre vitenskapelig ansatte ved Nord som veiledere, og deltar i 

aktivitetene som programmet gjennomfører (vedlegg 20). For å kunne veilede kandidater i 

ph.d.-program ved Nord er det satt som internt krav at forskningsaktiviteten må oppfylle 

minimum middels nivå (min. 1 publiseringspoeng siste tre år). Alle i kjernemiljøet oppfyller 

dette kravet. Bredde og dybde i programmet sikres dermed ved at man i både undervisning, 

veiledning og forskning kan mobilisere kompetanse fra hele bredden av forskningsgruppene 

ved FLU og FSH.  

Veilederutviklingskurs (VUK) for ph.d.-veiledere gjennomføres årlig og sikrer at programmet 

har et tilstrekkelig antall veiledere med formell veilederkompetanse (vedlegg 18). VUK er et 

samarbeid mellom Nord og Universitetet i Agder. Siden oppstarten i 2013 har 33 

vitenskapelige ansatte ved FLU og 24 ved FSH gjennomført kurset.  

Veilederkompetanse sikres også gjennom at aktive forskere med relevant fagkompetanse, 

men uten erfaring fra veiledning på ph.d.-nivå, involveres som biveiledere for kandidater i 

programmet. I tillegg arrangeres det jevnlige møteplasser der veiledere møtes på tvers av 

forskningsgrupper og fakultet (se pkt 2.2.1(5), vedlegg 20). 

 

Nord vurderer at fagmiljøet har nødvendig kompetanse og størrelse for å kunne gi et 

tilbud med høy kvalitet i veiledning av kandidater og de ulike emnene som tilbys innen 

programmet.  

 

Vedlegg nummer Tittel 

Vedlegg 18 Tabell kjernemiljø 

Vedlegg 20 Årshjul ph.d. i profesjonsvitenskap  

 

(2) Fagmiljøet knyttet til studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig 

kompetanse 
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Sakkyndig komité 2019 konkluderte at fagmiljøet tilknyttet programmet møtte kravet 

om relevant utdanningsfaglig kompetanse tilfredsstillende. 

 

Av de 27 som defineres som kjernen i fagmiljøet, har 23 formell pedagogisk kompetanse. Blant 

de resterende, er det to professorer med lang erfaring fra UH-sektoren, samt to 

førsteamanuenser som er i ferd med å skaffe seg formell kompetanse (vedlegg 18). 

Vitenskapelig ansatte ved Nord tilbys kurs i universitetspedagogikk på 200 timer (10 sp. på 

masternivå). Kurset ble innført i 2014 og gir kunnskap om sentrale emner og kvalifiserer 

ansatte innenfor temaene undervisning, læring, veiledning, bruk av digitale verktøy, samt 

kunnskap om formelle og pedagogiske og didaktiske forhold knyttet til emneplanlegging og -

gjennomføring. Kurset tilbys både på norsk og engelsk og er et krav for alle nyansatte, samt 

ansatte uten tilsvarende kompetanse. I tillegg er det gjennomført et basiskurs på 40 timer for 

ansatte med erfaring fra undervisning, men som ikke har behov for å ta det mer omfattende 

kompetansegivende kurset. 

Nord har etablert et tverrfakultært universitetspedagogisk nettverk. Dette skal utvikle og 

dokumentere pedagogisk kompetanse i fagmiljøene, herunder etablering av en 

meritteringsordning for fremragende undervisere. 

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 i Uniped-kurset med hjelp til pedagogiske metoder og 

gjennom bruk av digitale verktøy å tilrettelegge for nettbaserte studier, samt produksjon av 

videoforelesninger og tilrettelegging for nettbaserte aktiviteter. Kompetansesentret tilbyr også 

digital kompetanseheving til undervisere, gir råd og veiledning og både medvirker og 

avholder kurs, seminarer og webinarer (jfr. 2.2.1 (4)).  

For å styrke toppkompetansen blant ansatte tilknyttet ph.d.-programmet er det utviklet 

professorprogrammer, som gir kollegial støtte og kompetanseutvikling i form av veiledning, 

mentorskap og seminarer. Programmene er utviklet for å støtte førsteamanuenser og 

postdoktorer som ønsker å utvikle sin kompetanse, blant annet som veileder på ph.d.-nivå.   

 

Nord vurderer at forskriftens krav om relevant utdanningsfaglig kompetanse i fagmiljøet 

knyttet til ph.d.-programmet er oppfylt. 
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Vedlegg nummer Tittel 

Vedlegg 18 Tabell kjernemiljø 

 

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

kvalitetssikring av studiet. 

 

Sakkyndig komité 2019 konkluderte med at programmet møtte kravet om tydelig faglig 

ledelse med et definert ansvar for kvalitetssikring tilfredsstillende. 

 

Nords styre har det overordnede ansvaret for ph.d.-utdanningene. FLU og FSH har et felles 

ansvar for ph.d. i profesjonsvitenskap. Dekan har delegert ansvar for organisering og 

gjennomføring av ph.d.-programmet, inkludert økonomiske forhold, og vedtar studieprogram 

og emnebeskrivelse. Alternerende ledelse mellom fakultetenes dekaner skal effektivisere 

saksbehandlingen og tydeliggjøre ledelsen av ph.d.-programmet (vedlegg 29). 

Doktorgradsutvalget (DU) er utøvende organ med delegert ansvar for ph.d.-programmet 

(vedlegg 8). Utvalget har ansvar for faglig utvikling, og skal påse at programmet bidrar faglig 

til kunnskapsfronten nasjonalt og internasjonalt, samt gir ny kunnskap til de øvrige 

studieprogrammene. En annen viktig oppgave er å sikre at kvaliteten i ph.d.-programmet, 

inkludert beskrivelsen av programmet, til enhver tid er i tråd med ph.d.-programmets 

fagområde, og at programmet drives iht. akkreditering og gjeldene lover og forskrifter. DU 

ledes av studieprogramansvarlig (SPA) med assisterende SPA som nestleder (vedlegg 9). 

Begge skal normalt være professorer og være ansatt på hvert sitt fakultet. Ledelsen er 

alternerende med virketid på to år. Utover SPA-ene består DU av de syv lederne for sentrale 

forskningsgrupper i  fagmiljøet, begge prodekanene for forskning, en stipendiat fra hvert 

fakultet, samt administrativ koordinator fra hvert fakultet. DU møtes minimum to ganger hvert 

semesteret og utferdiger dekanvedtak der det er nødvendig. 

Arbeidsutvalget (AU) har ansvaret for den daglige driften av programmet. Medlemmene i AU 

er SPA og assisterende SPA, og administrativ ph.d.-koordinator ved hvert fakultet. AU 

utferdiger dekanvedtak i de vedtaksaker de er delegert myndighet for, og holder DU orientert 

om sin aktivitet. Prodekan for forskning trer inn dersom SPA eller ass. SPA er inhabil, eller ved 

behov for styrket faglig kompetanse. 
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Nord vurderer at programmets organisering og faglige ledelse er betydelig 

videreutviklet i etterkant av forrige egenrapport og tydelig konkretisert gjennom 

utarbeidelse av tydeligere mandater. Forskriftens krav vurderes å være oppfylt. 

 

Vedlegg nummer Tittel 

Vedlegg 8 Mandat for Doktorgradsutvalget (DU) og Arbeidsutvalget (AU) 

Vedlegg 9 Studieprogramansvarlig (SPA) ansvar og oppgaver 

Vedlegg 29 Arbeidsdeling mellom de to fakultetenes dekaner 
 

(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: 

c) for studietilbud på doktorgradsnivå skal fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av 

ansatte med førstestillingskompetanse, hvorav minst 50 prosent med 

professorkompetanse. 

 

Sakkyndig komité 2019 konkluderte at programmet møtte kravet til 50 prosent ansatte 

med professor- eller dosentkompetanse tilfredsstillende, men det var ikke dokumentert 

om det var ansatte med førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studietilbudet. 

Universitetet må derfor 1) definere og avgrense området for doktorgradsstudiet og 2) 

dokumentere kompetanse innen de sentrale delene av studiet. 

 

Kjernen i fagmiljøet består av 27 vitenskapelige ansatte, alle ansatt ved Nord, hvorav 17 eller 

63 % har professorkompetanse (vedlegg 18). Kompetansen tilknyttet programmet speiler den 

fler- og tverrfaglige kompetansen som kreves for å dekke sentrale deler av studietilbudet. Den 

definerte kjernen i fagmiljøet har særskilt ansvar for kvaliteten i de sentrale delene av studiet 

(2.2.1 (6)). Defineringen av et faglig kjernemiljø bidrar til styrking av både kompetansenivået 

og stabiliteten i fagmiljøet. 

Studieprogrammets emner er utviklet av forskere fra ulike fagmiljø ved FLU og FSH, med 

spesifikk kompetanse på det fagområdet emnet omfatter (vedlegg 15). Samtlige fagansatte 

som er involvert i gjennomføring av ph.d.-programmet, er deltakere i aktive forskningsgrupper. 

Denne sammensetningen bidrar til å skape ett bærekraftig fagmiljø (vedlegg 18, 22). 
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Kandidatene inkluderes i fagmiljøet både gjennom emnene de tar, gjennom deltagelse i 

forskningsgrupper og gjennom de andre faglige aktivitetene i programmet. For en nærmere 

beskrivelse av fagmiljøet vises det til punkt 2.3 (4) og (5) ovenfor. Fagområdet er definert og 

avgrenset i punkt 2.3 (2). 

 

Nord vurderer at forskriftens krav vurderes som oppfylt gjennom at fakultetene har 

definert et faglig kjernemiljø med kompetanse innen, og med ansvar for, de sentrale 

delene av studiet. Kjernemiljøet utgjøres av 17 professorer og ti førsteamanuenser 

med hovedstilling ved Nord.  

 

Vedlegg nummer Tittel 

Vedlegg 15 Emnebeskrivelser  

Vedlegg 18 Tabell kjernemiljø 

Vedlegg 22 Beskrivelse av sentrale forskningsgrupper 

 

(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. 

 

Sakkyndig komité 2019 konkluderer med at disse punktene i studiekvalitets- og 

studietilsynsforskriften ikke er møtt på en tilfredsstillende måte, og at universitetet må (1) 

definere og avgrense området for doktorgraden, og dokumentere at fagmiljøet har høy 

kompetanse. I tillegg må universitetet (2) dokumentere forskningsresultater på høyt 

internasjonalt nivå med en kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for et 

doktorgradsstudium, samt (3) vise til resultater fra samarbeid med andre fagmiljøer 

nasjonalt og internasjonalt.  

 

Fagmiljøets kompetanse er redegjort for under 2.3 (1) og fagområdet for ph.d. programmet er 

definert og avgrenset under 2.3 (2). Det er definert et kjernemiljø med særlig ansvar for 

forskning og læringsaktiviteter i programmet. Forskningsresultatene i kjernemiljøet er 

dokumentert under 2.3 (3) og i vedlegg 18, og vurderes å ha omfang og kvalitet som 
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tilfredsstiller kravene for et doktorgradsstudium. Kjernemiljøet kan vise til betydelige 

forskningsresultater fra samarbeid med andre nasjonale og internasjonale fagmiljø. Videre er 

det pekt ut syv forskningsgrupper med aktivitet i de sentrale delene av fagområdet og som 

bidrar til programmets fler- og tverrfaglighet. Disse gruppene er gitt ansvar for strategisk 

utvikling og kvalitetssikring i programmet gjennom sin representasjon i Doktorgradsutvalget 

(Figur 3, vedlegg 8, 22). 

Begge fakultetene som deler ansvaret for ph.d. i profesjonsvitenskap har hatt en klar økning i 

forskningsaktiviteten de siste årene (2.3 (3)).   

 

Nord vurderer at forskriftens krav til fagmiljøets forskningsaktiviteter, resultater og 

samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsmiljø er oppfylt. 

Justeringene i definisjon og avgrensing av fagområdet for programmet og etableringen 

av et faglig kjernemiljø og forskningsgrupper med særlig ansvar for forskning, 

undervisningsaktiviteter, utvikling og kvalitet i programmet ivaretar kandidatenes behov 

for tilgang til et fagmiljø med kvalitet og omfang som tilfredsstiller ph.d.-studier.  

 

Vedlegg nummer Tittel 

Vedlegg 8 Mandat for Doktorgradsutvalget (DU) og Arbeidsutvalget (AU) 

Vedlegg 18 Tabell kjernemiljø 

Vedlegg 22 Beskrivelse av forskningsgruppe 

(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. 

 

Sakkyndig komité 2019 konkluderte med at fagmiljøet møtte kravet om aktiv deltakelse 

i relevante nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk på en tilfredsstillende 

måte. 

 

Relevante ordninger for studietilbudets internasjonale kontekst er beskrevet i avsnitt 2.2.1 (7). 

Dette viser samarbeid og nettverk som er relevante og bidrar til høy utdanningskvalitet. 

Gjennom samarbeidsavtaler som Erasmus+, forskerskolene og andre lignende avtaler og 

aktiviteter knyttet til forskerskoler, er det lagt et godt grunnlag for langsiktig og stabilt samarbeid 

og bærekraftige nettverk for ph.d.-programmet. Alle forskerne har faglige- og 
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forskningsnettverk som både ph.d.-kandidater og forskningsgruppe drar nytte av og kan 

involveres i (vedlegg 5). I tillegg er mange deltakere i eller ledere av nasjonale og 

internasjonale forskningsprosjekter som involverer partnere fra andre UH-institusjoner, 

nasjonalt og internasjonalt. For en oversikt over dette, vises det til kjernemiljøtabellen (vedlegg 

18).  

Det er et løpende arbeid for å videreutvikle eksisterende samarbeidsavtaler med 

internasjonale institusjoner, samt inngå nye (jf. pkt. 2.2.1 (7) og (8)).  

 

Nord vurderer at forskriftens krav om fagmiljøets deltagelse i samarbeid og nettverk 

med relevans for ph.d.-programmet er oppfylt.  

 

Vedlegg nummer Tittel 

Vedlegg 5 Programmets og kandidatens tilknytning til forskningsgrupper 

Vedlegg 18 Tabell kjernemiljø 
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