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Hva inneholder opplæringsdelen for PhD?

• PhD-utvalget vurderer 
opplæringsdelen ved søknad 
om opptak

• Men hva med kvaliteten?
– Hva er god sammensetning av 

emner?

– Hva er kvaliteten (faglig 
dybde/bredde) på 9000-emner?

– 9000-emner vs. 5000-emner vs. 
forskerkurs vs. spesialpensum?

– Vurderer vi faktisk om 
læringsmålene oppfylles?



Klonede emner på IFI

• 52 9000-emner

• Men vi har bare ett «ekte» 9000-emne



Det «ekte» PhD-emnet

• INF9200 - Selected 
Theoretical Topics in 
Information Systems 
Development

• Bare for PhD-kandidater

• Undervises over 2 uker, en
ved UiO og en ved UiA

• Åpent nasjonalt og 
internasjonalt

https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF9200/


Hva sier regler og retningslinjer om opplæringsdelen?
NOKUT nivå 8: Ph.d. (3. syklus)

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale 

læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kandidaten (kunnskap):

- er i kunnskapsfronten innenfor sitt 

fagområde og behersker 

fagområdets vitenskapsteori og/eller 

kunstneriske problemstillinger og 

metoder

- kan vurdere hensiktsmessigheten 

og anvendelsen av ulike metoder og 

prosesser i forskning og faglige 

og/eller kunstneriske 

utviklingsprosjekter

- kan bidra til utvikling av ny 

kunnskap, nye teorier, metoder, 

fortolkninger og 

dokumentasjonsformer innenfor 

fagområdet

Kandidaten (ferdigheter):

- kan formulere 

problemstillinger for, planlegge 

og gjennomføre forskning og 

faglig og/eller kunstnerisk 

utviklingsarbeid

- kan drive forskning og faglig 

og/eller kunstnerisk 

utviklingsarbeid på høyt 

internasjonalt nivå

- kan håndtere komplekse 

faglige spørsmål og utfordre 

etablert kunnskap og praksis 

på fagområdet

Kandidaten (generell 

kompetanse):

- kan identifisere nye relevante 

etiske problemstillinger og utøve 

sin forskning med faglig integritet

- kan styre komplekse tverrfaglige 

arbeidsoppgaver og prosjekter

- kan formidle forsknings- og 

utviklingsarbeid gjennom 

anerkjente nasjonale og 

internasjonale kanaler

- kan delta i debatter innenfor 

fagområdet i internasjonale fora

- kan vurdere behovet for, ta 

initiativet til og drive innovasjon



• Kunnskapsmål
– Utdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og annet arbeid der det stilles høye 

krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning.

– En kandidat med fullført kvalifikasjon skal være i kunnskapsfronten innenfor sitt fagområde 
og beherske fagområdets vitenskapsteori, kunne vurdere hensiktsmessigheten og 
anvendelsen av ulike metoder og prosesser i forskning, kunne bidra til utvikling av ny 
kunnskap, nye teorier, metoder, fortolkninger og dokumentasjonsformer innenfor 
fagområdet.

• Ferdighetsmål
– Ved fullført program skal kandidatene ha innsikt i og beherske sentrale vitenskapsteoretiske 

og forskningsetiske problemstillinger og beherske fagområdets forskningsmetoder og deres 
relevans. De skal kunne vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder i 
forsknings- og utviklingsprosjekter, kunne bidra til utvikling av nye teorier, metoder og 
fortolkninger innenfor fagområdet og vurdere disse kritisk.

– Doktorene skal kunne formulere problemstillinger for, planlegge og gjennomføre forsknings-
og utviklingsoppgaver og gjennomføre forskning på høyt internasjonalt nivå. De skal være i 
stand til å analysere komplekse faglige spørsmål og utfordre den etablerte kunnskapen på 
området. Videre skal de kunne veilede andre i forsknings og utviklingsarbeid, kunne delta i 
og bidra til å videreutvikle egne forskningsmiljøer samt formidle eget fag på en konstruktiv 
måte både faglig og mot allmennheten.

• Generelle kompetansemål
– Ved fullført program skal kandidatene kunne identifisere nye relevante og etiske 

problemstillinger og utøve sin forskning med faglig integritet, styre komplekse tverrfaglige 
arbeidsoppgaver og prosjekter, formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente 
nasjonale og internasjonale kanaler, delta i debatter innenfor fagområdet i internasjonale 
fora, vurdere behovet for, ta initiativet til og drive innovasjon innenfor sitt fagområde.

https://www.mn.uio.no/forskning/phd/oppbygging/hva-lerer-du/

Hva sier regler og retningslinjer om opplæringsdelen?
Matnat læringsmål PhD

https://www.mn.uio.no/forskning/phd/oppbygging/hva-lerer-du/


§8 Opplæringsdel (UiO forskriften)

“Opplæringsdelen skal, sammen med avhandlingsarbeidet, 
gi utdanning på høyt faglig nivå, med gjennomføring av et 
vitenskapelig arbeid, trening i faglig formidling og innføring i 
forskningsetikk, vitenskapsteori og vitenskapsmetode.”

§8.1.1 Opplæringsdelens omfang, sammensetning og 
innhold (Matnat utfyllende regler)

“Innholdet av opplæringsdelen må være slik at det sammen 
med arbeidet med avhandlingen gir faglig bredde og 
fordypning. Inntil 10 studiepoeng med karakter A eller B kan 
dekkes av mastergradsemner. Opplæringsdelen skal 
normalt bestå av minst 20 studiepoeng i 
faglige/vitenskapelige emner.”

Hva sier regler og retningslinjer om opplæringsdelen?
Forskriftene om opplæringsdelen for PhD



Kort oppsummert (sånn jeg ser det)

• Opplæringsdelen består for de fleste i realiteten av emner på 
5000-nivå

• Kloning til 9000-emner er spill for galleriet – «noe ekstra» som 
ikke nødvendigvis blir fulgt opp

• Når vi (PhD-utvalget) vurderer opplæringsdelen for den enkelte 
kandidat:
– Begrenset fokus på totaliteten av faglig fordypning og bredde

– Begrenset fokus på generell kompetanse

– Begrenset fokus på sammenhengen mellom avhandlingsarbeidet og 
opplæringsdelen

• Oppnår våre kandidater læringsmålene?

• Er læringsmålene gode nok?

• Tilbyr vi en attraktiv forskerutdanning med høy kvalitet?



Refleksjoner: Tre mulige veier videre

1. Stramme opp klonene slik de er

– Sikre høyt faglig nivå

2. Designe «9000-komponenter» til kloner

– Sikre høyt faglig nivå og/eller bredde

– Generell kompetanse

3. «Tenke nytt»



Refleksjoner: «Tenk nytt»

• Revider læringsmålene
– Plukk fra hverandre og tydeliggjør

– Bredde, dybde og generell kompetanse

• Fjern klonene og gi mer rom for 5000-emner

• Etablere mindre portefølje av «ekte» 9000-emner

• Videreutvikle porteføljen av kurs for generell kompetanse
– MNSES9100, formidling, forskningsmetode, prosjektledelse, 

pedagogikk, etc.

• Knytt avhandlingsarbeidet og opplæringsdelen mot 
læringsmålene
– For hver enkelt PhD-kandidat, balansere avhandlingsarbeidet 

og opplæringsdelen for å oppnå læringsmålene

– Men når kan vi vurdere det – ved opptak, eller 3. semester?



Refleksjoner: Elementer i utdanningen

Faglig bredde Faglig dybde Generell  kompetanse

Avhandlingsarbeidet
Noen publiserer også artikler 

på siden av eget fagfelt

I forskningsfronten «Artikkelsamling» gir øvelse i 

formidling

5000-emner

Emner utenfor kjernen av 

oppgaven

Kan være ved at 5000-

emnene er på høyt nivå 

eller utenfor egen fagkrets

Kan være å håndtere fag 

utenfor egen fagkrets

9000-emner
I kunnskapsfronten (3. 

syklus)

Kan ha elementer av generell 

kompetanse i seg

«Generell 

kompetanse emner»

Kan være med f.eks. 

forskningsmetode

Vitenskapsteori, formidling, 

forskningsmetode, prosjekt-

ledelse, pedagogikk, etc.

Læringsmål

1.

2.

3.

4.

5. 

6.


