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Bestemmelsene er utfyllende til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Til § 3 i ph.d.-forskriften, Ansvar for doktorgradsutdanningen
Forskningsutvalget er programstyre for doktorgradsutdanningen.

Til § 6 i ph.d.-forskriften, Opptakskrav
For søkere med utdanning fra en norsk utdanningsinstitusjon, skal veid
gjennomsnittskarakter på masterstudiet normalt være B eller bedre. Definisjon av
gjennomsnittskarakter er spesifisert på fastsatt beregningsskjema, jf. §37 i UiTs
eksamensforskrift.

I tilfeller hvor hele eller deler av utdanningen er godkjent med bruk av karakterene Bestått
/ Ikke bestått, eller dersom søkeren har sin utdanning fra en utenlandsk institusjon, tas
søkeren opp etter individuell vurdering. Søkeren bør legge ved søknaden GPA (grade point
average) og oversettingsregler til det europeiske standardiserte karaktersystemet.
Søkere med mastergrad uten masteroppgave er normalt ikke kvalifiserte for opptak til
ph.d.-programmet.

For søkere som finansieres av privat eller offentlig bedrift, må det foreligge en bekreftelse
fra bedriften på finansieringen, og at søker gis nødvendig tidsressurs til å gjennomføre
studiet. Denne tidsressursen må tilsvare minimum 75% av full stilling.

Til § 7 i ph.d.-forskriften, Søknaden
Søkeren må sende inn søknad om endelig opptak til Fakultet for ingeniørvitenskap og
teknologi senest to måneder etter tiltredelse i stipendiatstilling.

Til § 8 i ph.d.-forskriften, Opptakskomité
Forskningsutvalget er opptakskomite. Tilsettingsutvalget gis myndighet til å foreta
midlertidig opptak til ph.d.-studiet.
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Til § 12 i ph.d.-forskriften, Studierett
Studenter som ikke har fullført utdanningen to år utover normert tid, kan søke om forlenget
studierett. Søknaden må inneholde en begrunnelse for forsinkelsen, samt en plan for
avslutningen. Den må være underskrevet av både studenten og hovedveileder.
Til § 15 i ph.d.-forskriften, Opplæringsdelen
Opplæringsdelen er beskrevet i studieplan for ph.d. i ingeniørvitenskap.

Til § 16 i ph.d.-forskriften, Veiledning
Som hovedregel bør hovedveileder være fast ansatt ved UiT. Minst en av veilederne skal
være ansatt ved IVT-fakultetet.

Til § 19 i ph.d.-forskriften, Krav til ph.d.- avhandlinga
Programstyret bestemmer om en monografi som er produsert av flere i fellesskap, kan
innleveres til bedømmelse dersom de individuelle bidragene kan identifiseres.

Hvorvidt flere studenter skal kunne skrive monografiavhandlingen sammen skal avgjøres av
programstyret.

Til § 27 i ph.d-forskriften, Oppnevning av komité
Programstyret oppnevner bedømmelseskomite. Forslag til bedømmelseskomité fra
instituttene skal normalt foreligge når avhandlingen leveres inn.

Til § 32 i ph.d-forskriften, Behandling Innstilling
Programstyret behandler bedømmelseskomiteens innstilling når den er enstemmig negativ
eller det er delt innstilling.

Til § 34 i ph.d-forskriften, Prøveforelesning
Bedømmelseskomitéen skal oppgi tittel på prøveforelesning til fakultetsadministrasjonen,
samtidig med den ferdigstilte evalueringsrapporten.
Det oppfordres til at prøveforelesningen streames, men kandidaten har anledning til å
reservere seg.

Til § 35 i ph.d-forskriften, Forsvar av avhandlingen
Etter doktorandens presentasjon, som ikke bør vare mer enn 45 minutt, starter drøftingen
av avhandlingen. To av medlemmene i komiteen fungerer som opponenter, og kandidaten
gis anledning til å forsvare arbeidet. Drøftingene bør ikke vare ut over 2 timer.
Kopier av avhandlingen skal være tilgjengelig der disputasen foregår.

Det oppfordres til at disputasen streames, men kandidaten har anledning til å reservere seg.
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