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Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HS)

Retningslinjer for drift av fakultetets ph.d.- studium 

Endelig versjon  4.04 2016 

Det henvises til forskrift om graden Philosophiae doctor (ph.d.) ved 
Høgskolen i Sørøst- Norge, Studieplan for ph.d. i personorientert 

helsearbeid og det til en hver tid vedtatte budsjett for Fakultet for helse- 
og sosialvitenskap ved HSN

Driftsmidler for KD- stillinger: 

KD- stipendiater på fakultetet får inntil NOK 35 000,- pr år i tre (3) år, totalt maksimum NOK 105 000,-
. En stipendiat som har fått innvilget en stilling over mer enn 3 år, må fordele driftsmidlene over 
tilsvarende antall år (feks. en 4- årig stilling vil si NOK 105 000/4). Man kan fordele driftsmidlene 
ujevnt over årene om det er behov for det. Driftsmidlene skal gå til å dekke dokumenterte behov 
som er nødvendige for å gjennomføre ph.d.- arbeidet. Utgiftene føres på egne prosjektnr. pr 
stipendiat, som opprettes av controllere ved tiltredelse i stilling. Det er stipendiat sammen med 
faggruppeleder/instituttleder sitt ansvar å holde oversikt over utgiftene, og controller kan bistå med 
periodiske oversikter (halvårig eller årlig).  

Språkvask må dekkes av stipendiatene gjennom avsatte driftsmidler. Instituttleder skal informere 

stipendiaten om dette. Dersom driftsmidler er brukt opp må stipendiaten selv dekke kostnader til 

språkvask. 

Midler til trykking/ publisering i tidsskift: stipendiaten må følge de til en hver tid gjeldende 

retningslinjer ved HSN for trykking og publisering i tidsskrift, i samråd med veileder og/ eller 

forskningsgruppe. Dersom det kreves midler utover dette må stipendiaten bruke av sine driftsmidler 
til å dekke dette. I særskilte tilfeller kan det søkes om ekstra støtte. 

Trykking av avhandling: Fakultetet dekker trykking av avhandling på 60 eksemplarer. Kandidaten får 
20 eksemplarer.  
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Ønsker man flere enn 60 eksemplarer må stipendiatene dekke dette selv.  

Mottakelse etter disputas Fakultetet holder en hyggelig sammenkomst etter disputas og dekker 

utgifter til alkoholfritt sprudlevann/ Mozell, fruktfat og nøtter til de som kommer.  

Disputasmiddagen. Denne må dekkes og organiseres av stipendiaten selv.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-03-26-14/KAPITTEL_7-4#§6-43
http://www.skatteetaten.no/en/Radgiver/Rettskilder/Handboker/Lignings-ABC/

