Utfyllende bestemmelser for graden philosophiae doctor (ph.d.) i
helsevitenskap ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT – Norges
arktiske universitet

Vedtatt av:

Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultetet, UiT Norges arktiske
universitet, 5.12.2019

Gjelder fra.

5.12.2019

Hjemmel:

§ 3 andre ledd i Forskrift for ph.d. ved UiT – Norges arktiske universitet

Bestemmelsene er utfyllende til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved UiT
– Norges arktiske universitet gjeldende fra 19. juni 2018

Verkeområde (jf. forskrifta §1)
De utfyllende bestemmelsene gjelder ph.d.-programmet i helsevitenskap ved Det
helsevitenskapelige fakultet. Bestemmelsene er utfyllende forskrift for graden philosopiae
doctor (ph.d.) ved UiT – Norges arktiske universitet.

Opptakskrav (jf. forskrifta § 6)
Søker må ha karakteren C eller bedre på masteroppgaven og som snitt på mastergraden.

Opptakskomité (jf. forskrifta § 8)
Opptak til 8000-emner behandles hovedsakelig administrativt, men i tilfeller hvor det er tvil
om søknad om opptak til 8000-emne skal innvilges eller det er fremsatt klage på opptak, må
opptakskomiteen gjøre vedtak i saken. Prodekan forskerutdanning kan ta saker på fullmakt
for opptakskomiteen i slike saker.

Studierett (jf. forskrifta § 12)
Ph.d.-studenter kan søke Seksjon for forskning, utdanning og formidling om forlengelse av
studierett. Søknaden skal inneholde en beskrivelse av gjenstående arbeid og en realistisk plan
for fullførelse innenfor tidsrommet som foreslås.

Permisjon (jf. forskrifta § 13)
Fakultetet kan i særlige tilfeller og etter en helhetsvurdering gi permisjon utover de to årene
fastsatt i § 13 tredje ledd.
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Opplæringsdelen (jf. forskrifta § 15)
Eksterne kurs uten vurdering (eksamen) kan bare godkjennes dersom de holder et høyt faglig
nivå og kandidaten holder en presentasjon med utspørring, i sitt fagmiljø ved UiT. Veileder
skal bekrefte at presentasjonen er gjennomført og godkjent, bekreftelsen legges ved søknad
om godkjenning av kurset.
Vedtak i enkeltsaker innenfor studieplanens generelle rammeverk godkjennes av Seksjon for
forskning, utdanning og formidling i henhold til ECTS-normeringen.
Vedtak i enkeltsaker med unntak fra rammeverket godkjennes av Programstyret eller på
fullmakt av prodekan forskerutdanning.

Rettleiing (jf. forskrifta § 16)
Veiledningen reguleres av "Avtale ved opptak til organisert doktorgradsutdanning", som
omfatter doktorgradsstudenter, veiledere, institutt og fakultetet.
Dersom det oppstår en konflikt mellom ph.d.-studenten og veileder, kan hver av partene
fremme sin sak for fakultetets konfliktråd.

Infrastruktur (jf. forskrifta § 18)
Retten til infrastruktur ved tap av studierett må særskilt vurderes.

Tilbaketrekking og retting av avhandling (jf. forskrifta § 28)
Erratalisten godkjennes administrativt og legges ved avhandlingen som sendes til komiteen.
Errata skal ikke føres inn i trykt/publisert versjon av avhandlingen.
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