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Reviderte Utfyllende regler for Forskriften for graden ph.d. ved Det medisinske
fakultet.

Bakgrunn
Universitetsstyret vedtok den 22.juni 2010 en ny Forskrift for graden ph.d. ved
Universitetet i Oslo. Dette medførte et behov for å oppdatere de Utfyllende reglene
for Det medisinske fakultet fra 2009.
Revidert forslag til utfyllende regler er utarbeidet av Seksjon for forskerutdanning
og doktorgrader med utgangspunkt i de gjeldende reglene fra 2009 og UiOs ph.d
forskrift av 22.juni 2010.

Endringer i Utfyllende regler
I tillegg til mindre grammatiske korrekturer i språket er følgende endringer
foretatt:
Ansvaret for doktorgradsutdanningen:
Utfyllende regler til forskriftens §3 fjernes da det ikke er behov for spesifisering av
den praktiske ansvarsfordelingen innen Fakultetet i dette dokumentet.
Opptaksperioden:
§5.3 Det gis ikke forlengelser utover 8 år beregnet fra opptaksdato (lovhjemlede
avbrudd medregnes ikke). En avhandling som ferdigstilles etter opptaksperioden
kan imidlertid innlevers for bedømmelse for graden Dr.philos.
Opplæringsdel:
§8 Den obligatoriske delen består av et introduksjonskurs (5 studiepoeng) og en
midtveismodul (5 studiepoeng).

-

Minimum 15 stp skal bestå av ph.d.emner ved en norsk eller internasjonal
utdanningsinstitusjon.
Emner på masternivå kan unntaksvis godkjennes.
Andre relevante forskerkurs godkjennes med studiepoengberegning iht.
ECTS.

§10.2 Arbeider som ikke godtas
-

Publiserte arbeid som er eldre enn 10 år ved innlevering godtas normalt
ikke.

§13 Oppnevning av bedømmelseskomité
-

Ett av komitémedlemmene i bedømmelseskomiteen bør ha et
ansettelsesforhold til Universitetet i Oslo.

§14.2 Omarbeiding av innlevert avhandling
-

I henhold til UiOs forskrift av 22.juni 2009 tillater fakultetet kun mindre
omarbeidinger.

Iverksetting
Den nye forskriften trådte i kraft 22.juni 2010 og alle som er tatt opp på
Doktorgradsprogrammet etter denne datoen er underlagt den nye forskriften.

Forslag til vedtak
Fakultetsstyret godkjenner forslaget til de reviderte utfyllende reglene for graden
ph.d. ved Det medisinske fakultet.
Vedlegg
• Forskrift for graden ph.d. ved Universitetet i Oslo av 22.juni 2010
• Revidert versjon av de utfyllende regler for graden ph.d. ved Det medisinske
fakultet.

