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Beskrivelse av oppgaver for fakultetets ph.d.-leder
•
•

Fakultetets ph.d.-leder oppnevnes på åremål, for tre år med mulighet for 2 års forlengelse.
Ph.d.-leder frikjøpes normalt tilsvarende antall timer undervisning som
professor/førsteamanuensis.

Oppgaver
HFs kurstilbud til ph.d.-kandidater består av fakultetets obligatoriske felleskurs, samt ulike typer
faglige kurs og kurs i generiske ferdigheter arrangert av instituttene hver for seg eller av flere
institutter i samarbeid. Flertallet av kursene arrangeres på instituttnivå, men gitt HFs store faglige
bredde og sammensatte kandidatgruppe er det viktig å se hele kurstilbudet under ett slik at det
sikres et tilstrekkelig tilbud som samtidig er bærekraftig.
Fakultetets ph.d.-leder skal:
•
•
•
•

Lede fakultetets ph.d.-programråd (se mandat for rådet)
I samarbeid med instituttenes ph.d.-ledere koordinere, planlegge og kvalitetssikre
instituttenes forskerutdanningstilbud,
Utvikle, planlegge og arrangere fakultetets obligatoriske felleskurs og felleskurs i
forskerferdigheter (generiske kurs)
Følge opp eventuelle veiledersamlinger og -nettverk

Fakultetets ph.d.-leder har hovedansvaret for å følge opp helheten i forskerutdanningstilbudet og
sikre at tilbudet holder høy kvalitet og er i tråd med programplanen og ph.d.-forskriften. Både krav til
ph.d.-kandidatene og tilbudet skal være forutsigbart. og dekke kandidatenes opplæringsbehov.
Fakultetets ph.d.-leder skal, i samarbeid med programrådet, se til at instituttenes kurstilbud dekker
kandidatenes opplæringsbehov, bidra til en hensiktsmessig arbeidsdeling mellom instituttene, og
sikre at vi utnytter vår faglige bredde samtidig som instituttene kan nyttiggjøre seg hverandres tilbud
og kompetanse. Dette koordineringsarbeidet innebærer både å passe på at instituttene blir spart
dobbeltarbeid (f.eks. ved at flere institutter samtidig tilbyr kurs i samme generiske ferdigheter), og å
bestille kurs der det er hull i opplæringstilbudet.
Fakultetets ph.d.-leder er ansvarlig for fakultetets obligatoriske felleskurs i etikk, vitenskapsteori og
formidling. Disse kursene skal tilbys to ganger i året. Til stillingen ligger også oversyn med og
koordinering av instituttenes kurstilbud.
Ph.d.-lederen rapporterer til prodekan for forskning og forskerutdanning. Som et ledd i
kvalitetssikringen av ph.d.-programmet leverer ph.d.-lederen en årsrapport om
forskerutdanningstilbudet som behandles av ph.d.-utvalget sammen med instituttenes årsrapporter.

