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MANDAT FOR PROGRAMRÅDET FOR PH.D.-UTDANNINGEN VED DET TEOLOGISKE FAKULTET 
 
Godkjent av dekanen 14.09.12 
 
Programrådet for ph.d.-utdanningen er et rådgivende organ som har som formål å arbeide for økt 
kvalitet og effektivitet i forskerutdanningen ved TF. 
 
 
1 Sammensetning 
 
Programrådet for ph.d.-utdanningen har følgende sammensetning: 
 

 Ph.d.-leder 

 En fast vitenskapelig ansatt med vara 

 En ph.d.-kandidat med vara  

 Forskningsrådgiver/forskningskonsulent 
 
Dekanen foreslår og oppnevner den fast vitenskapelig ansatte med vara. Representant for ph.d.-
kandidatene med vara foreslås av ph.d.-kandidatene, og oppnevnes av dekanen.   
 
Programrådets medlemmer har en funksjonstid på to år. Ph.d.-programmets faglige sekretær 
fungerer som sekretær for utvalget. 
 
 
2 Ansvarsområder og drift 
 
Programrådet for ph.d.-utdanningen skal med utgangspunkt i TFs strategier og mål initiere, gi råd om 
og fremme forslag om forhold vedrørende forskerutdanningen ved TF.  
 
Programrådet har særlig ansvar for følgende oppgaver: 
 

 Innholdet i den obligatoriske forskeropplæringen. 

 Kvalitetssikring av ph.d.-programmet.  

 Arbeide for at gjennomføringsgraden øker og at gjennomføringstiden reduseres.  

 Arbeide for økt mobilitet/internasjonalisering. 

 Arbeide for å styrke veilederkompetansen hos vitenskapelige ansatte. 

 Foreta en løpende evaluering av ph.d.-utdanningen. 
 
Programrådet for ph.d.-utdanning kan nedsette underutvalg når det vurderes hensiktsmessig. Et 
underutvalg gir råd til programrådet for ph.d.-utdanningen i tråd med mandatet. 
 
Ph.d.-leder kaller inn til møter i programrådet i samarbeid med sekretæren. Det skal utarbeides 
referat fra møtene som oversendes TF’s ledelse.  
 
 
3 Programrådsleders ansvarsområder 
 
Ph.d.-leder er leder for programrådet for ph.d.-utdanningen, og har dessuten særlig ansvar for 
følgende oppgaver: 
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 Gjennomføring av opptak av eksternt finansierte kandidater. 

 Oppstartssamtaler med alle nye ph.d.-kandidater. 

 Årlige fremdriftssamtaler med alle ph.d.-kandidater. 

 Ansvarlig for gjennomføringen av basiskurset for ph.d-kandidater. 

 Påse at alle doktorgradskandidater får attestasjon for sin deltagelse på programmets 
seminarer og annen virksomhet, og totalt sett har oppfylt gjeldende krav til 
opplæringsdelens omfang og sammensetning. 

 Foreta evaluering og godkjenning av evt. eksterne forskerutdanningstilbud som 
doktorgradskandidatene benytter seg av.  

 Orientere om relevante forskerutdanningstilbud ved andre institusjoner. 
 
Sammen med forskningsrådgiver/forskningskonsulent har lederen ansvaret for den løpende 
kommunikasjon med potensielle søkere, stipendiater og eksternt finansierte kandidater som er 
opptatt på ph.d.-programmet.  
 


