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Opptakskrav/utfyllende bestemmelser for ph.d.-studiet 
Helse, funksjon og deltakelse  
ved Høgskulen på Vestlandet 

 
 
 
Alle avsnittene under henviser til de tilhørende paragrafene i Forskrift for graden 
philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskulen på Vestlandet. 

 
Ansvarsforhold  
Se beskrivelse under de generelle bestemmelsene for ph.d.-utdanning.  
 
Opptak  
Opptak skjer fortløpende gjennom hele året. Programutvalget vurderer søknader 
om opptak.  
 
For å bli tatt opp på doktorgradsstudiet Helse, funksjon og deltakelse må søker ha 
fullført mastergrad med 120 studiepoeng, med eller uten profesjonsutdanning, og 
ha et helserelatert forskningstema for sitt ph.d.-arbeid. Vanligvis vil det være en 
forutsetning at søker har en toårig mastergrad eller hovedfag med tilsvarende 
karakter (Jfr. Utfyllende bestemmelser for ph.d.-studier ved HVL). Søker må 
dokumentere gode studieresultater. Normalt vil det være en forutsetning at 
studenten har følgende karakterer: 

• Masteroppgave eller tilsvarende: karakter normalt B eller bedre  
• Masterstudie, gjennomsnitt for studiedelen: karakter normalt B eller bedre  

 
I utdanningsløpet som skal kvalifisere til opptak til studiet kan det inngå en 
profesjonsutdanning, men det er ingen forutsetning utover at søker må ha et 
helserelatert forskningstema for sitt ph.d.-arbeid. Følgende mastergradsstudier er 
relevant for opptak til ph.d.-studiet: Klinisk sykepleie (herunder Klinisk helse- og 
omsorgsvitenskap og Jordmorfag), Klinisk fysioterapi, Idrettsvitenskap/ Idrett og 
folkehelse, Kunnskapsbasert praksis i helsefag, Samhandling innen helse- og 
sosialtjenester og Psykisk helse- og rusarbeid. Forskerutdanningen kan også være 
relevant for kandidater med mastergrad i Samfunnsarbeid, Fysisk aktivitet og 
kosthold i et skolemiljø, og Organisasjon og ledelse: Helse og velferdsledelse. 
Studenter med tilsvarende bakgrunn fra andre utdanningsinstitusjoner nasjonalt og 
internasjonalt er også relevante studenter for denne ph.d.-utdanningen.  
 
Opplæringsdel  
Programutvalget har ansvar for at de ulike kursene i opplæringsdelen regelmessig 
tilbys til stipendiatene. Det skal lages en plan for hvilke valgfrie kurs som til enhver 
tid vil bli gitt de to neste år.  
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Programutvalget kan godkjenne andre aktiviteter som del av opplæringsdelen 

med inntil 5 stp. Dette gjelder aktiviteter som populærvitenskapelig 

forskningsformidling, presentasjoner på vitenskapelige konferanser eller 

lengre opphold ved andre forskningsinstitusjoner. Hva som godkjennes som 

poenggivende aktiviteter og antall studiepoeng som tildeles for den enkelte 

aktivitet bestemmes av programutvalget. 

 
Opplæringsdelen utgjør til sammen 30 studiepoeng. Alle kurs i opplærings-
delen skal bestås. Det obligatoriske profilemnet Helse, funksjon og deltakelse 
på 5 studiepoeng kan ikke byttes ut eller søkes fritak fra. 
 
Rapportering  
Kandidat og veileder skal årlig levere individuell fremdriftsrapportering til 
programutvalget. Fagansvarlig holder om nødvendig  oppfølgingssamtaler 
med stipendiat og veileder€. De individuelle rapportene og samtalene danner 
grunnlag for samlet rapportering til programutvalget.  
 
Ph.d.-avhandlingen  
Avhandlingen skal skrives på engelsk eller et skandinavisk språk. 
Programutvalget kan godkjenne at andre språk enn norsk eller engelsk kan 
benyttes i avhandling. I slike tilfeller skal det fremgå allerede i søknaden om 
opptak at stipendiaten ønsker å benytte annet språk. Dersom stipendiaten 
underveis i studiet ønsker annet språk enn norsk eller engelsk og dette ikke 
er søkt om ved opptak, må stipendiaten sende søknad til programutvalget 
med anbefaling fra veiledere. 
 
Avhandlingen skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid i henhold til 
internasjonal standard. Vanligvis er avhandlingen satt sammen av et 
sammendrag/kappe, samt tre til fire vitenskapelige artikler som er publisert 
eller innsendt til fagfellebedømte vitenskapelige tidsskrift. Alternativt kan 
monografi skrives. 
 
I sammendraget plasserer kandidaten forskningsarbeidet sitt inn i en bredere 
vitenskapsteoretisk og forskningsmetodisk ramme. Kappen består vanligvis 
av en innledning, teoretisk rammeverk for studien og de arbeidene som 
inngår, presentasjon av problemstillingene for hver av publikasjonene/ 
artiklene, presentasjon og diskusjon av design og forskningsmetode, 
presentasjon av hovedresultater, og en diskusjon av de viktigste kunnskaps-
bidragene dette arbeidet bidrar med. Nøyaktig antall artikler er avhengig av 
kvalitet og omfang og skal avklares med veileder. Det forutsettes at minst 
halvparten av artiklene er publisert eller antatt for publisering i anerkjente 
fagfellevurderte tidsskrift ved innlevering av avhandlingen. Kandidaten skal 
være førsteforfatter på minst to artikler.  


