Mandat og sammensetning for ph.d.-utvalg ved Høgskulen på
Vestlandet
Det sentrale ph.d.-utvalg
Det sentrale ph.d.-utvalg er oppnevnt av høgskolestyret. Ph.d.-utvalget har følgende mandat:
•
•
•

Utvalget skal utarbeide og forvalte felles retningslinjer og rutiner i henhold til forskrift for
graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskulen på Vestlandet.
Være strategisk, samordnende og rådgivende organ for styret og institusjonens ledelse når
det gjelder forskerutdanning.
Delegert myndighet fra styret i disse enkeltsakene:
o Fastsette søknadsskjema for opptak til ph.d.-utdanningen
o Fastsetter krav om residensplikt
o Fastsette kriterier for rangering mellom kvalifiserte søkere
o Revisjon av kvalitetssikringssystemet for ph.d.-utdanning ved Høgskulen på
Vestlandet (punkt 2.3-10) i tråd med høgskolens ph.d.-forskrift
o Oppnevner programkoordinator/fagansvarlig etter innstilling fra dekan
o Opprette komitéer for bedømmelse av avhandling og disputas etter innstilling fra
programutvalget
o Godkjenne endelig doktorgradsprøve
o Behandle spørsmål om policy og klager

Ph.d.-utvalget skal ha følgende sammensetning:






rektor, eller prorektor med ansvar for forskning er leder for utvalget
dekan fra hver enhet/fakultet/avdeling eller den dekan har har gitt myndighet
en professor fra hvert ph.d.-studium
to stipendiater, fra ulike ph.d.-studium
en ekstern professor fra annet ph.d.-miljø

Utvalgets sammensetning skal være i henhold til likestillingsloven § 13 om representasjon av begge
kjønn i utvalg.
Utvalgets sammensetning bør også tilstrebe en geografisk representativitet.
Forskningsadministrasjon er sekretær for utvalget
Utvalget oppnevnes for en periode på fire år, unntatt stipendiatrepresentant, som oppnevnes for to
år.
Studentparlamentet kan peke ut en masterstudent som observatør i utvalget.
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Programutvalg
Det opprettes et programutvalg for hver akkrediterte ph.d.-utdanning. Dekan oppnevner
medlemmene av utvalget i tråd med den sammensetning høgskolestyret har bestemt.
Programutvalget har følgende mandat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

være rådgivende organ til dekanat i spørsmål som angår ph.d.-programmet
godkjenne studieplan og emnebeskrivelser
Vedta hvilke utdanningsområder som kan godkjennes som grunnlag for opptak til det
aktuelle ph.d.-studiet
Godkjenner opptak til ph.d.-studiet
Godkjenne veiledere, prosjektbeskrivelse og framdriftsplan
Følge opp framdrift for ph.d.-kandidater som er tatt opp på studiet
Oppnevne ekstern representant i komité for midtveisevaluering
Gjennomføre tiltak for å kvalitetssikre ph.d.-utdanningen
Godkjenne opplæringsdel
Motta og behandle søknad om å få avhandlingen bedømt
Innstille medlemmer til bedømmelseskomite overfor sentralt ph.d.-utvalg
Avgjøre saker som angår den enkelte ph.d.-kandidat

Programutvalget har følgende sammensetning:
•
•
•

Dekan eller den vedkommende bemyndiger, er leder for utvalget
tre vitenskapelig tilsatte knyttet til undervisning, veiledning eller forskning rettet mot ph.d.studiet
en stipendiat

Totalt skal minst tre av medlemmene i utvalget ha professorkompetanse.
Fagansvarlig/programkoordinator for ph.d.-studiet er sekretær for utvalget.
Utvalget oppnevnes for fire år om gangen, unntatt stipendiatrepresentant, som oppnevnes for to år.
Et av utvalgets medlemmer utnevnes som vararepresentant for leder. Det oppnevnes minst en
vararepresentant for de vitenskapelige tilsatte og minst en vararepresentant for stipendiatene.
Sammensetning av utvalget skal følge reglene i Likestillingslovens § 13 om representasjon av begge
kjønn i utvalg.
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