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En ph.d.-koordinators erfaring 

med bibliotekets tjenester for 

ph.d.-kandidater
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Ph.d.-utdanning ved USN
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• Anvendte mikro- og nanosystemer

• Kulturstudier

• Markedsføringsledelse

• Nautiske operasjoner

• Pedagogiske ressurser og 
læreprosesser

• Personorientert helsearbeid

• Prosess-, energi- og 
automatiseringsteknikk

• Økologi

• Doctor philosophiae

Ca. 250 
ph.d.-

kandidater

8 ph.d.-
koordinatorer

https://www.usn.no/forskning/doktorgradsutdanning/vare-ph-d-utdanninger/anvendte-mikro-og-nanosystemer/
https://www.usn.no/forskning/doktorgradsutdanning/kulturstudier/
https://www.usn.no/english/research/postgraduate-studies-phd/our-phd-programmes/marketing-management/
https://www.usn.no/forskning/doktorgradsutdanning/nautiske-operasjoner/
https://www.usn.no/forskning/doktorgradsutdanning/pedagogiske-ressurser-og-lareprosesser/
https://www.usn.no/forskning/doktorgradsutdanning/vare-ph-d-utdanninger/personorientert-helsearbeid/
https://www.usn.no/forskning/doktorgradsutdanning/prosess-energi-og-automatiseringsteknikk/
https://www.usn.no/forskning/doktorgradsutdanning/okologi/
https://www.usn.no/forskning/doktorgradsutdanning/vare-ph-d-utdanninger/doctor-philosophiae/


Ph.d.-koordinatorene ved USN

• Plassert på fakultet (nytt etter fusjonen 
2016)

• Ulike roller ved ulike program (ulike 
kulturer ved de tidligere høgskolene)

• Oppfølging av hver enkelt kandidat fra 
ansettelse til disputas (og noen ganger 
lenger….)
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Økologiprogrammet (og koordinatoren)

• Økologi NOKUT-akkreditert 2011

• Lokalisert hovedsakelig campus Bø

• +- 25 kandidater i programmet til enhver tid

• 24 disputert så langt (første i 2013)

• Adferdsøkolog

• Stipendiat fra 2010 (HiT, disputerte ved HSN 2017)

• Ph.d.-koordinator fra 2011

– Involvert i 3 av 8 ph.d.-program

• Jobbet med ph.d.-utdanning, forskningsdata og 
forskningsetikk i USNs forskningsseksjon

• Brenner for ph.d.-kandidatene!
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Ph.d.-kandidatene ved USN
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Økende press på 

produksjon av 

kandidater

Tre år er 

ingenting!

Ikke bare 

forskning

Bruker mye tid på 

å finne frem

Systemet rundt må 

fungere



Hvordan komme seg helskinnet gjennom et ph.d.-løp?
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https://www.forskerforum.no/priyank-nimje-phd-overlever-
psykisk-helse/

https://www.forskerforum.no/priyank-nimje-phd-overlever-psykisk-helse/
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Ansvar i gjennomføringen av ph.d.-løpet ved USN

➢ Det er styret ved USN som har det øverste ansvaret for ph.d.-utdanningene
➢ Den daglige driften av ph.d.-utdanningene er lagt til fakultetene
➢ Forskningsutvalget koordinerer på tvers av USNs ph.d.-programmer og skal sikre en   

enhetlig og god forskerutdanning ved USN
➢ Kandidaten er tatt opp på et ph.d.-program, og samtidig tilsatt ved et institutt ved USN eller 

en annen institusjon. Er kandidaten ansatt ved USN har instituttleder ansvaret for 
tilsettingen og ansettelsesforholdet

➢ Hvert ph.d.-program har et programutvalg som har ansvar for faglig innhold, utvikling og 
undervisning ved programmet innenfor vedtatte rammer og retningslinjer. Leder for 
programutvalget har det faglige ansvaret og fungerer som programkoordinator. Hvert 
program har også en administrativ ph.d.-koordinator

https://www.usn.no/forskning/doktorgradsutdanning/ta-en-doktorgradsutdanning-ph-d-article129673-12847.html


Gjøre livet så «enkelt» som mulig for ph.d.-kandidatene!
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USN-biblioteket har en 

viktig rolle i å gjøre 

ph.d.-tilværelsen enklere
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Alle elsker 
biblioteket!

USNs ph.d.-kandidatundersøkelse



Et stipendiatminne fra 2010…..

Piechocki R. 1977. Ökologische 
todesursachenforschung am Elbebiber (Castor 
fiber albicus). Beiträge zur Jagd- und 
Wildforschung 10: 332–341.

Biblioteket finner alt!
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Forskerstøtte

Mye har skjedd 2010!

Økt fokus på bibliotek og 
forskerstøtte

Gode nettsider (bibliotek)

Økt fokus på ph.d.-
utdanning

Alle nye ph.d.-kandidater
får et møte med „sin“ 
bibliotekar
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Førstehjelp for ph.d.-kandidater

• Litteratursøk og referansehåndtering

• Formatering av manuskripter

• Hjelp til publisering

• Bestill en bibliotekar

06.05.2021 16



Referansehåndtering
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Open access

• USNs Open Access-politikk

– USN vil iverksette en politikk som 
innebærer ubegrenset tilgang til og 
gjenbruk av publiserte forskningsresultater 
og underliggende datasett
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Vitenarkivet

• Åpent for alle

• Ph.d.-avhandlinger 

• Spredning via Oria og NORA

• Økt synlighet, også internasjonalt og for 
forskere i utviklingsland
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Gode råd
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Akademisk 

skrivesenter
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Håndtering av forskningsdata

• Eierskap

• Arkivering

– Valg av arkiv

– Dokumentasjon

– Tilgang

• Datahåndteringsplaner

• Forskerens ansvar

• USNs ansvar
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http://bibliotek.usn.no/guidelines-for-the-management-of-research-
data/category32813.html

http://bibliotek.usn.no/guidelines-for-the-management-of-research-data/category32813.html


Forskningsdata
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Datahåndteringsplaner!

• Forskningsprosjekter ved USN, som genererer 
eller bruker data, skal utstyres med en egen 
datahåndteringsplan

• Skal foreligge så tidlig som mulig i prosessen 
og senest innen seks måneder etter oppstart

• Ansvaret for innholdet i 
datahåndteringsplanen ligger hos 
prosjektleder
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Egne ph.d.-kurs

• Literature Management and Scientific 
Communication – 5 ECTS – suksess!

– Datahåndtering

– Publisering

– Synliggjøring av forskning

• Kandidatene ønsker seg kurs som gir 
studiepoeng

• USN ønsker seg flere generiske kurs på 
tvers av ph.d.-program

• Hurra for ph.d.-kompetanse hos 
biblioteket!
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Gjesteopptredener

• Theory of Science and 
Ethics

– Obligatorisk 5 ECTS

• Shut up and Write!

– Fast tilbud 
annenhver torsdag
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Utforming av avhandling

• Den store dagen – filene sendes til
ph.d.-koordinator og bibliotek!
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Ønskeliste ☺

• Enda tettere samarbeid !

• Flere kurs på tvers av program!

• Introduksjons- og overlevelseskurs 
for alle ph.d.-kandidater!
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Spørsmål?
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