Retningslinjer for behandling av søknader om opptak til
ph.d.-studier ved Høgskulen på Vestlandet
vedtatt 28.09.2017

Vedrørende opptak på ph.d. -program har styret for Høgskulen på Vestlandet
delegert til programutvalget for det aktuelle studiet å ha ansvaret for:



opptak av ph.d.-kandidater
godkjenne veiledere, prosjektbeskrivelse, plan for opplæringsdel og
fremdriftsplan

For å få opptak til ph.d.‐utdanningen må søkeren normalt ha en fullført mastergrad,
jamfør beskrivelsene i kvalifikasjonsrammeverkets andre syklus. Det skal normalt
søkes om opptak innen 3 måneder etter oppstart av det forskningsprosjektet som
skal lede frem til ph.d.‐graden. Programutvalget vedtar hvilke mastergrader som
godkjennes som grunnlag for opptak til det aktuelle studiet, og kan stille ytterligere
krav til kvalifikasjoner for det aktuelle ph.d.-studiet. For nærmere informasjon om
kvalifikasjonskrav, se studieplanen til det enkelte ph.d-studiet.
Minstekrav til søknadens innhold fremgår av Forskrift for graden philosophiae doctor
(ph.d.) ved Høgskulen på Vestlandet § 5.1.

Generelle vurderingskriterier og avgjørelse om opptak
Avgjørelse om opptak baseres på en samlet vurdering av søknaden.
Opptaket kan skje med forbehold om finansiering, opptakskapasitet,
tilleggsutdanning og immaterialrettslige avtaler.
I opptaksvedtaket skal minst én veileder oppnevnes, ansvaret for håndtering av
andre behov som er skissert i søknaden plasseres, og avtaleperioden fastsettes med
startdato og sluttdato. Eventuell forlengelse av avtaleperioden må relateres til
rettighet som arbeidstaker eller avklares spesielt.
Opptak skal nektes dersom opphavsrettslige avtaler er til hinder for publisering og
åpen disputas, de immaterialrettslige avtaler som er inngått er så urimelige at
høgskolen ikke bør medvirke i prosjektet, eller dersom søkeren ikke vil kunne
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oppfylle kravet om at minimum ett år av prosjektet skal gjennomføres etter at
vedkommende er tatt opp til ph.d.‐utdanningen.

I behandling av søknader om opptak til ph.d.-programmer ved Høgskulen på
Vestlandet skal seks hovedkriterier vektlegges. Disse går frem av tabellen under.
Alle kriteriene er nødvendige betingelser for opptak.
Hovedkriterier

Kvalifikasjonskrav

1. Forutdanning

Høy faglig standard, normalt dokumentert med gode
karakterer, spesielt på hovedfags-/masteroppgaven
Høy kvalitet på prosjektbeskrivelsen, faglig plan for
gjennomføring av prosjektet
Søknaden er klart relevant for fagområdet i ph.d.-studiet
det søkes opptak til.
Søknaden må inneholde forslag til kurs ved HVL eller
andre institusjoner med relevans for ph.d.-studiet det
søkes opptak til
ph.d.-studiet må kunne tilby veiledere med tilstrekkelig
kompetanse og kapasitet for å ta på seg den veiledning
prosjektbeskrivelsen krever.
Prosjektet er gjennomførbart innen en netto tidsramme
på tre år. Finansiering må være i orden. Startdato for
opptaksperioden er startdato for finansiering.

2. Prosjektbeskrivelse
3. Relevans
4. Plan for opplæringsdel

5. Veiledningskompetanse

6. Fremdriftsplan og
finansiering

Forskningsadminstrasjonen formidler programutvalgets vedtak i forbindelse med
søknad om opptak på ph.d.-studiet. Hvem som er oppnevnt som hoved- og eventuelt
medveileder(e) vil fremgå av vedtaket.

Etter opptak skal ph.d.-kandidaten, veiledere, høgskolen og eventuelle
samarbeidspartnere fylle ut Avtale ved opptak til ph.d.-utdanning ved Høgskulen på
Vestlandet. Avtalen regulerer partenes rettigheter og plikter i opptaksperioden.

I brev om tilbakemelding om opptak skal det oppgis frist for innlevering av signert
avtale. Kandidaten har ansvar for at egen opptaksavtale er utfylt og signert, og for å
sende den til arkiv. Forskningsadministrasjonen har ansvar for eventuelt å etterlyse
svar fra ph.d.-kandidaten. Forskningsadministrasjonen har ansvar for at ferdig utfylt
og signert avtale oversendes avtalepartene.
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