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Innmelding av ph.d.-emner ved HSL-fakultetet høst 2019/vår 2020
Innstilling til vedtak:
1. Følgende emne revideres:
ARK-8003 Vitenskapelige tekster og argumentasjon
GEN-8001 Take Control of your PhD Journey
SVF-8054 Vitenskapsteori
SVF-8059 Theorizing and Applying Critical Indigenous Philosophies
2. Følgende nye emner opprettes:
SVF-8061 Indigeneity and decolonisation
SVF-8062 Programvarebasert analyse av kvalitative data – innføring i NVIVI 12 TM
REI-8002 Sustainable Opportunities in Northern Tourism
HIF-8038 Aspect across languages and linguistic schools
KVI-8002 Bildekunst mellom historie, estetikk og praksis
HIF-8100 Litteratur og medisin
LIN-8010 MultiLing and UiT PhD Summer School 2019: Revitalisation And
Reclamation Of Indigenous And Minoritised Languages
SVF-8063 Society and Advanced Technology In The Arctic (SATA)
SOA-8012 Local / Indigenous Knowledge and Global Mechanisms
SVF-8064 Begrepsanalyse som metode i forhold til tradisjonell kunnskap og forståelse av
reindriften
SVF-8065 (Visual) Narratives And Anthropological Knowledge
3. Ph.d.-utvalget ber administrasjonen jobbe for at følgende emner arrangeres høst 2019:
GEN-8001 Take Control of your PhD Journey
SVF-8054 Theory of Science
SVF-8055 Fornemmelse for kjønn
SVF-8061 Indigeneity and Decolonisation
SVF-8062 Programvarebasert analyse av kvalitative data – innføring i NVIVI 12 TM
REI-8002 Sustainable Opportunities in Northern Tourism
HIF-8038 Aspect across languages and linguistic schools
HIF-8100 Litteratur og medisin
LIN-8010 MultiLing and UiT PhD Summer School 2019: Revitalisation and Reclamation
of Indigenous and Minoritised Languages
SVF-8063 Society And Advanced Technology In The Arctic (SATA)
SOA-8012 Local / Indigenous Knowledge and Global Mechanisms
SVF-8064 Begrepsanalyse som metode i forhold til tradisjonell kunnskap og forståelse av
reindriften
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4. Ph.d.-utvalget ber administrasjonen jobbe for at følgende emner arrangeres vår 2020:
ARK-8003 Vitenskapelige tekster og argumentasjon
GEN-8001 Take Control of your PhD Journey
KVI-8002 Bildekunst mellom historie, estetikk og praksis
SVF-8065 (Visual) Narratives And Anthropological Knowledge
SVF-8059 Theorizing And Applying Critical Indigenous Philosophies
Ph.d.utvalget ber om at det utarbeides et nytt obligatorisk emne i formidling på totalt 5
stp. Emnet skal tilbys hvert semester, med norsk som undervisningsspråk det ene
semesteret og engelsk som undervisningsspråk det andre semesteret. Arbeidet skal settes i
gang høsten 2019 og et nytt emne som tilbys første gang høsten 2020.
Ph.d.-utvalget vedtar følende nye felles emnekoder for ph.d.-studenter ved HSL-fak:
SVH-8803 Konferansedeltakelse med innlegg (3 stp)
SVH-8805 Konferansedeltakelse med innlegg (5 stp)
SVH-8880 Midtveisevaluering (0 stp)
SVH-8890 Ph.d. prøveforelesning i humaniora og samfunnsvitenskap
SVH-8900 Ph.d.-avhandling i humaniora og samfunnsvitenskap
ISKs to nye emner ‘Forskningsevaluering’ (5 stp) og ‘Vitenskapelig publisering’ (5 stp)
vil ikke bli vedtatt opprettet nå, og instituttet vil bli bedt om å enten vurdere å tilby disse
emnene som kurs eller som generiske emner under High North Academy’s paraply.

Begrunnelse:
Bakgrunn:
Utlysning om mulighet for å melde inn ph.d.-emner for studieåret 2019/2020 ble sendt på e-post
til institutt-/senterlederne med kopi til kontorsjefene 9. oktober 2018, med påminnelse 27.
november. Frist for innmelding var 15. januar 2019.
Instituttene/sentrene ble bedt om å fylle inn både vedlagt mal for ph.d.-emner, og skjema for
innmelding. Sistnevnte er nytt: I skjema for innmelding skal de opplyse om følgende:
- Hvilket institutt/senter melder inn emnet?
- Er emnet nytt? Ja/nei
- Emnekode og emnenavn
- Antall studiepoeng
- Fagansvarlig
- Studieadministrativt ansvarlig
- Når skal emnet tilbys – høst 2019 eller vår 2020 (sett kryss)
- Måned/dato for undervisning?
- Rekrutteringsgrunnlag
For hvert nye emne og reviderte emne følger det en emnebeskrivelse vedlagt her. Skjema for
innmelding av emne følger også. Det følger ikke emnebeskrivelse for emner som er godkjent og
opprettet tidligere, og som det ikke er meldt inn endringer på.

Regler for oppretting og innmelding av ph.d.-emner
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I fakultetets utfyllende regler til ph.d.-forskriften/ph.d.-programmet i humaniora og
samfunnsvitenskap, pkt. 15 Opplæringsdel (jf. forskriftens § 15), står det følgende om oppretting
og innmelding av ph.d.-emner:
«Eitt studiepoeng tilsvarar 25–30 arbeidstimar. For kvart emne må det gjerast ei
vurdering av arbeidsmengda som ein går ut frå at studenten vil bruke på emnet sine ulike
komponentar: Lesing av pensum, førebuing av plikter på kurset (som til dømes å
planlegge innlevering av skisse eller liknande i forkant av kurset, planlegge
presentasjonar, lesing av skriftlege innlegg frå medstudentar), oppmøte på emnet,
etterarbeid og eksamen. Oppretting av mindre emneeiningar enn 5 studiepoeng er ikkje
tilrådd av omsyn til studentens samla arbeidsbyrde. Vidare bør det ikkje etablerast store
emneeiningar på 10 studiepoeng då det gir færre kombinasjonsmoglegheiter innan bolken
‘fagspesifikk teori og metode/faglege tilnærmingar og posisjonar’.
Følgjande minimumskrav må innfriast for at eit ph.d.-emne skal godkjennast med eit
omfang på 5 studiepoeng:
 Emnet blir arrangert over minimum to heile dagar.
 Undervisninga skal vere på minimum 15 timar. Det blir oppmoda til å aktivisere
studentane, men omfattande studentarbeid under emnet bør kome i tillegg til
ordinær undervisning.
 Eksamensforma bør gir studenten øving i sjangrar som ofte blir nytta innan
forsking og formidling i faget. Døme kan vere vitskapleg artikkel, reviewartikkel, bokmelding, kronikk, blogg, refleksjonslogg. Det er viktig at
eksamensforma er tilpassa sjanger og innhaldet i emnet.
 Lengda på eksamen vil variere avhengig av sjanger, men for paper skal det
normalt vere ca.15 sider/6 000 ord.
 Litteraturomfanget kan variere, men bør minimum vere 700 sider. Eit ph.d.-emne
med mindre litteraturomfang kan godkjennast dersom det er særskilt grunngitt.
 Fagleg ansvarleg skal minimum ha doktorgrad/førstestillingskompetanse.
Institutta/sentra blir ein gong årleg bedne om å melde inn ph.d.-emne til fakultetet som
skal tilbydast kommande studieår (haust-/vårsemester).»
Administrasjonens kommentarer til innmeldte ph.d.-emner for studieåret 2019/2020
Administrasjonen har gjennomgått innmeldte emner opp mot de krav og anbefalinger som er satt i
regelverket og gitt sine innspill og kommentarer under omtalen av emnene der det er forhold som
må trekkes frem.
Generiske emner
Det er meldt in to nye emner fra ISK som kan regnes som generiske emner. Dette gjelder
‘Forskningsevaluering’ (5 stp), og ‘Vitenskapelig publisering’ (5 stp).
Begge emnene er på 5 studiepoeng, men har kun 10 timer undervisning hver.
Emnene skal ifølge fagmiljøet i medie- og dokumentasjonsvitenskap, samkjøres med et
tilsvarende masteremne (10 stp), med felles undervisning og eksamen. Fagmiljøet er gjort
oppmerksom på at eksamensbesvarelse på de to forskjellige nivåene må vurderes med hensyn til
hvilket nivå studieprogrammet er på, og undervisningen må tilrettelegges for begge grupper.
Fagmiljøet melder at tiltenkt foreleser, Helena Francke, ikke er her kommende studieår, og
alternative ansatte i fagmiljøet har forskningstermin. De undersøker nå om seniorrådgiver Jan
Erik Frantsvåg ved UB – Universitetsbiblioteket kan undervise i de nevnte emnene våren 2020.
Det må vurderes om foreleser er formelt kvalifisert til å undervise emner på ph.d.-nivå.
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Administrasjonen undersøker om disse kan knyttes til High North Academy som har finansiering
fra UiT for å organisere intensive kurs på tvers av fakultetene som et tilbud til ph.d.-studentene.
Mange av kursene i denne paraplyen er generiske der læringsmålet er å gi ‘transferable skills’.
Generiske emner har egen kode GEN-80xx. Det er ulik praksis ved fakultetene hvorvidt ph.d.studentene får slike emner godkjent med studiepoeng i opplæringsdelen sin. Ved HSL-fak har
praksis vært at generiske emner normalt ikke kan godkjennes med studiepoeng.
Ph.d.-utvalget må ta stilling i spørsmålet om de to emnene ved ISK er generiske emner og
anbefales opprettet med koden GEN-80xx, og videre hvorvidt programstudenter ved HSL-fak kan
få godkjent disse emnene med studiepoeng i opplæringsdelen.
Stor emneenhet
Det er meldt inn ett emne på 10 studiepoeng: ‘Begrepsanalyse som metode i forhold til
tradisjonell kunnskap og forståelse av reindriften’, begge fra ISV.
Opplæringsdelen i ph.d.-studiet er på 30 studiepoeng, hvorav 15 studiepoeng er innenfor
obligatoriske komponenter (vitenskapsteori, forskningsetikk og formidling) og 15 studiepoeng er
valgfrie emner innen fagspesifikk teori og metode av relevans for ph.d.-prosjektet. Det er
problematisk å skulle tilby programstudentene emneenheter på 10 studiepoeng da det gir mindre
fleksibilitet i å kombinere det med andre relevante emner i opplæringsdelen.
Undervisningsspråk på obligatoriske emner i opplæringsdelen
Fakultetet har ansvaret for de fire obligatoriske emnene i opplæringsdelen. De to emnene i
vitenskapsteori og etikk (7+3 stp) tilbys kun på engelsk og fakultetets to emner i formidling (2+3
stp) tilbys kun på norsk. I behandling av sak PHD-U 09/18 (Evaluering av SVF-8048
Allmennretta forskningsformidling, høst 2018) ble forslaget om endring av undervisningsspråk for
SVF-8048 fra norsk til engelsk, diskutert. Det ble besluttet å utsette vedtak i spørsmålet til saken
med innmelding av emnene for studieåret 2019/2020.
Ved opptak til ph.d.-utdanningen ved UiT stilles det ikke krav til norske språkferdigheter, mens
det er et krav om engelsk språkferdigheter. Omlag 60 % av ph.d.-studentene som tas opp er
norske statsborgere og 40 % er utenlandske borgere.
Administrasjonene får hvert semester flere spørsmål fra ikke-skandinaviske studenter om når våre
emner i formidling vil bli tilbudt på engelsk. Når de får vite at disse emnene kun tilbys på norsk er
neste spørsmål; hvilke emner kan vi da ta i stedet for. Studentene blir da henvist til BFE- og
HELSE-fak som begge tilbyr tilsvarende emner på engelsk. Noen velger også å ta emner i
formidling ved andre institusjoner. Når det gjelder våre engelskspråklige emner har
administrasjonen sjelden/aldri fått henvendelser fra norsk studenter. Det har vært enkelttilfeller
der studenter har bedt om å få skrive eksamensbesvarelsen på norsk, noe de også uten problemer
har fått lov til, men engelsk som undervisningsspråk har aldri vært rapporter som et problem.
Sammenslåing av emner i formidling til ett emne på 5 studiepoeng
I fakultetets utfyllende regler til ph.d.-forskriften/ph.d.-programmet i humaniora og
samfunnsvitenskap, pkt. 15 Opplæringsdel (jf. forskriftens § 15), står det i dag følgende om
oppretting og innmelding av ph.d.-emner: «Oppretting av mindre emneeiningar enn 5
studiepoeng er ikkje tilrådd av omsyn til studentens samla arbeidsbyrde.» De to emnene i
formidling (SVF-8048 og SVF-8049) er på 3+2 studiepoeng. Ph.d.-utvalget har i møte juni 2018
best administrasjonen jobbe for at emnene slås sammen og opprettes et nytt emne i formidling på
5 studiepoeng. Planlagt progresjon i dette arbeidet er oppstart i august 2019. Et slikt emne på 5
studiepoeng bør tilbys hvert semester, og vekselsvis med engelske og norsk som
undervisningsspråk. Det semesteret emnet tilbys på engelske bør internasjonale studenter ha
fortrinnsrett. I dag har emnene i formidling kun 15 studieplasser og er alltid fulltallige med
studenter på venteliste. Dette fører til at enkelte studenter ofte må vente et helt år før neste
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mulighet til å søke på emnet. Forslaget vil løse utfordringene med valg av undervisningsspråk og
ventetid for studenter som ønsker å ta formidlingsemnet tidlig i studieløpet. Det kan også vurderes
å åpne for muligheten til å skrive eksamensbesvarelser på norsk og/eller engelsk for å øke
fleksibiliteten og gjøre det enklere for norskspråklige studenter å gjennomføre emnet uansett
semester.
Oppretting av nye emnekoder i forbindelse med nedlegging av studieretninger i ph.d.utdanninga ved HSL-fak
Universitetsstyret bestemte i møte 19. juni 2018 (i sak S 13/18 Organisering av ph.d.-studiet), at
ph.d.-programmer ved UiT, ikke lengre skal ha studieretninger.
Vedtaket om nedleggelse av studieretninger, berørte spesielt ph.d.-programmet i humaniora og
samfunnsvitenskap, som hadde 14 studieretninger som opphørte fra og med 1. januar 2019.
I forbindelse med denne omleggingen, er det blitt foreslått opprettet nye felles emnekoder for alle
ph.d.-studenter tatt opp ved HSL-fak. Foreslåtte emnekoder er som følger:
SVH-8803 Konferansedeltakelse med innlegg (3 stp)
SVH-8805 Konferansedeltakelse med innlegg (5 stp)
SVH-8880 Midtveisevaluering (0 stp)
SVH-8890 Ph.d. prøveforelesning i humaniora og samfunnsvitenskap
SVH-8900 Ph.d.-avhandling i humaniora og samfunnsvitenskap
Oversikt innmeldte ph.d.-emner
KVINNFORSK – Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Høst 2019:
- SVF-8055 Fornemmelse for kjønn: (5 stp), faglig ansvarlig Kvinnforsk v/Katrin
Losleben, studieadministrativt ansvarlig Siv Aina Hansen, AHR.
AHR – Institutt for arkeologi, historie og religionsvitenskap og teologi:
Vår 2020:
- ARK-8003 Vitenskapelige tekster og argumentasjon, (5 stp), fagansvarlig Charlotte
Damm, adm. ansvarlig Marie Berger Nicolaysen. Det er foreslått justeringer i
emnebeskrivelsen, markert i vedlegg her.
IBS – Institutt for barnevern og sosialt arbeid:
Høst 2019:
- SVF-8061 Indigeneity and Decolonisation: nytt, (5 stp), fagansvarlige Britt Kramvig,
Ida Hydle, Kjell Olsen, Jan Erik Henriksen, Niklas Labba, Christine- Smith Simonsen,
studieadm. ansvarlig Bjørg Malmo.
- SVF-8062 Programvarebasert analyse av kvalitative data – innføring i NVIVI 12 TM:
nytt, (5 stp), fagansvarlig Walter Schönfelder, studieadm. ansvarlig Bjørg Malmo
IRNS – Institutt for reiseliv og nordlige studier:
Høst 2019:
- REI-8002 Sustainable Opportunities in Northern Tourism (5 stp), faglig ansvarlig
Britt Kramvig, studieadm. ansvarlig: navn kommer. Venter på info om eksamensordning.
ISK – Institutt for språk og kultur: ønsker å tilby følgende, eksisterende emner, uten endringer:
Studieadministrativt ansvarlig for alle ph.d.-emner på ISK er Kari Mathisen fram til 1. mars 2019,
deretter Kristian Osnes Aambø.
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Høst 2019:
- HIF-8038 Aspect across languages and linguistic schools (5 stp), fagansvarlig Anna
Endresen.
- HIF-8100 Litteratur og medisin (5 stp), fagansvarlig Henrik Johnsson.
- LIN-8010 MultiLing and UiT PhD Summer School 2019: Revitalisation and
reclamation of Indigenous and minoritised languages (5 stp), fagansvarlig Åse Mette
Johansen (UiT), Haley De Korne (UiO), Pia Lane (UiO og UiT), Hilde Sollid (UiT).
Våren 2020:
- KVI-8002 Bildekunst mellom historie, estetikk og praksis (5 stp), fagansvarlig Elin
Haugdal.
- XXX-XXXX Forskningsevaluering (5 stp) – generisk emne?
- XXX-XXXX Vitenskapelig publisering (5 stp) – generisk emne?
ISV – Institutt for samfunnsvitenskap:
Høst 2019:
- SVF-8063 Society and Advanced Technology in the Arctic (SATA) (5 stp),
fagansvarlig Rasmus Gjedssø Bertelsen, studieadm. ansvarlig Magnus Lyngra
- SOA-8012 Local / Indigenous Knowledge and Global Mechanisms (5 stp),
fagansvarlig Jennifer Hays, studieadm. ansvarlig Catrine Stenvold / Studiesentret i Paris
- SVF-8064 Begrepsanalyse som metode i forhold til tradisjonell kunnskap og
forståelse av reindriften (10 stp), faglig ansvarlig Dr. Inger Marie G Eira, studieadm.
ansvarlig Magnus Lyngra.
Våren 2020:
- SVF-8065 (Visual) Narratives and Anthropological Knowledge (20 stp), fagansvarlig
Trond Waage, studiadm. ansvarlig Magnus Lyngra.

SESAM – Senter for samiske studier:
Vår 2020:
- SVF-8059 Theorizing And Applying Critical Indigenous Philosophies (5 stp),
fagansvarlig Deatra E. Walsh, studieadm. ansvarlig Hildegunn Bruland. Det er lagt inn
noen revideringer i teksten om innhold («content») i emnebeskrivelsen.

Faste ph.d.-emner i regi av fakultetet
Høst 2019:
- GEN-8001 Take Control of your PhD Journey – fagansvarlig Helene N. Andreassen,
UB - universitetsbiblioteket, studieadm. ansvarlig Nina Norum Anda. Det er foreslått
revideringer i emnebeskrivelsen, som følger vedlagt her. Endringer er markert i teksten.
- SVF-8054 Theory of Science – fagansvarlig IFF, ISK og ISV, studieadm. ansvarlig Nina
Norum Anda. Det er meldt inn mindre revideringer i teksten om eksamen, etter spørsmål
om mer eksakt informasjon fra ekstern sensor. Emnebeskrivelse med markerte endringer
følger vedlagt her.
- SVF-8048 Allmennretta forskningsformidling – fagansvarlig Torjer Olsen / studieadm.
ansvalig Nina N. Anda
Vår 2020:
- GEN-8001 Take Control of your PhD Journey – fagansvarlig Helene N. Andreassen,
UB, studieadm. ansvarlig Nina Norum Anda
- SVF-8038 Research Ethics – fagansvarlig Kjersti Fjørtoft/ studieadm.ansvalig Nina
Anda
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-

SVF-8049 Vitenskapelig forskningskommunikasjon – fagansvarlig Brynhild Granås/
studieadm.ansvalig Nina Anda

Plan og rutine for evaluering av ph.d.-emner
Hvert emne som arrangeres jevnlig skal evalueres én gang i løpet av programperioden, det vil
hvert tredje år. Den vanlige praksisen er at et nytt emne eller vesentlig revidert emne, evalueres
etter første gangs gjennomføring. Emner som tilbys kun én gang, skal også evalueres.
Det er ulike former for evaluering av emnene. Hvilken form som passer det enkelte emnet best
avgjøres av faglig ansvarlig. Det kan dreie seg om muntlig evaluering i plenum, skjema utlevert
direkte til studentene eller bruk av Nettskjema. Faglig ansvarlig (og faglærer på evt. undergrupper
på emnet) leverer også evalueringsrapport.
For de fagspesifikke emnene skal administrativ kontaktperson ved instituttet/senteret oversende
fakultetet student- og faglærerevaluering etter gjennomført ph.d.-emne. Emneevalueringene vil
legges frem for ph.d.-utvalget som ledd i kvalitetssikringen av ph.d.-studiet. PhD-emneevaluering
har felles saksmappe i ePhorte 2019/727.

Ann Therese Lotherington
prodekan forskning
–

Olav Skare
seksjonsleder
–

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
Saksbehandlere:
seniorrådgiver Anne Kjøsnes, rådgiver Nina Norum Anda og seniorrådgiver Mayvi B. Johansen
Vedlegg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Samlet oversikt over innmeldte ph.d.-emner for studieåret 2019/2020
ARK-8003 Vitenskapelige tekster og argumentasjon
SVF-8061 Indigeneity and decolonisation
SVF-8062 Programvarebasert analyse av kvalitative data – innføring i NVIVI 12 TM
REI-8002 Sustainable Opportunities in Northern Tourism
HIF-8038 Aspect across languages and linguistic schools
HIF-8100 Litteratur og medisin
LIN-8010 MultiLing and UiT PhD Summer School 2019: Revitalisation And Reclamation Of Indigenous And
Minoritised Languages
KVI-8002 Bildekunst mellom historie, estetikk og praksis
XXX-80XX Forskningsevaluering
XXX-80XX Vitenskapelig publisering
SVF-8063 Society and Advanced Technology In The Arctic (SATA)
SOA-8012 Local / Indigenous Knowledge and Global Mechanisms
SVF-8064 Begrepsanalyse som metode i forhold til tradisjonell kunnskap og forståelse av reindriften
SVF-8065 (Visual) Narratives And Anthropological Knowledge
SVF-8059 Theorizing and Applying Critical Indigenous Philosophies
GEN-8001 Take Control of your PhD Journey
SVF-8054 Vitenskapsteori
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