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Revisjonshistorikk  
 
Hensikt/formål: Arbeidsbeskrivelsens hensikt er å beskrive de praktiske og administrative 

oppgavene som følger for opptak til et ph.d.-program. (jf. Forskrift. Kap.2)  
 
 
kt. 
Nr. 

Aktivitet (hva) Beskrivelse (hvordan) 
 

Hvem Når 

1  Søknad m/ skjema 
for opptak til et ph.d 
program fylles ut  

Søknaden for opptak til et ph.d-program skal 
inneholde: Skjema for opptak, beskrivelse av 
forskningsprosjektet, framdriftsplan, 
publiseringsplan. 
 
Når søknaden sendes avhenger av de ulike 
programmene, og dets forhold til potensielle 
kandidater. Søknadskjemaet fylles ut: 

a) ved søknad på stipendiatstilling, el 
b) rett etter oppstart i en stipendiatstilling 

(normalt senest innen 3 mnd.), el 
c) når ekstern finansiering er innvilget 

Ph.d.-kandidat Innen 3 mnd 
etter oppstart 

2  Søknaden 
kvalitetssikres, 
sendes til behandling 
og arkiveres 

Hvis søknaden mangler informasjon – etterspørres 
dette. Søknaden saksbehandles iht krav til opptak 
og vitnemål verifiseres.   
Søknaden sendes sammen med saksfremlegg til 
programutvalget for behandling.  
Søknaden og saksfremlegget arkiveres i p360 – se 
rutine for dokumenthåndtering. 

Ph.d.-koordinator Snarest etter 
mottak 

3  Behandling av 
søknad 

Programutvalget behandler søknad om opptak og 
innstiller til dekan. Spørsmålet om nødvendig 
infrastruktur (§2-3) fattes også i opptaksvedtaket.  

Leder for 
programutvalget 

Fortløpende 
eller iht 
møteplan 

4  Vedtak på søknad  Dekan fatter vedtak etter innstilling fra 
programutvalget. Vedtaket skal omfatte minst to 
veiledere, plassering av ansvar og avtaleperioden 
fastsettes med startdato og sluttdato (§2-4). 

Dekan  Snarest etter 
innstilling 
foreligger 

5  Arkivering  Vedtak om opptak, evt. avslag på søknad om 
opptak arkiveres på allerede opprettet sak i p360.  

Ph.d.-koordinator Fortløpende 

6  Ph.d.-avtalen 
signeres (§2-5) 

Opptaket formaliseres ved at det inngås en 
skriftlig avtale mellom ph.d.-kandidat, veileder(e) 
og institusjon.  
NB: andre retningslinjer/avtaler for ph.d-
kandidater med finansiering eller tilsetting ved en 
ekstern part og kandidater tilknyttet utenlandske 
institusjoner (§2.5) 
Avtale arkiveres på allerede opprettet sak i p360.   

Ph.d.-koordinator  Senest 3 uker 
etter opptak 

7  FS Registrere nye ph.d.-kandidater i FS (se egen FS-
brukerveiledning). 

Ph.d.-koordinator  Fortløpende 

 

https://lovdata.no/forskrift/2015-12-18-1893/%C2%A72-1

