PH.D. I HELSE- OG SOSIALFAG
Profesjonsutøving- vilkår og utvikling
Studiet er et samarbeid mellom Høgskulen i Volda og
Høgskolen i Molde – vitenskapelig høgskole i logistikk.
Ph.d.-studiet vil handle om
arbeidsvilkårene for de som jobber i helseog sosialtjenesten: Om relasjon og
kommunikasjon mellom yrkesutøver og
klient, profesjonelt skjønn, verdier
og etikk og hvordan administrasjon og
politiske system påvirker yrkesutøvelsen.
Utdannelsen vil legge vekt på relevante
vitenskapelige teorier og metoder for å
studere slike tema.
Målgrupper
Studiet retter seg mot studenter med
gjennomført masterutdannelse
(120 stp) innen relevante fagområder.
Både sykepleie, vernepleie, sosionom,
barnevernsutdanning og andre direkte
helse- og sosialrelaterte profesjoner er
relevante fagområder som gir god bakgrunn
for ph.d.-utdanningen.
Søknad og opptak
Søkere får opptak på studiet ved å sende
en prosjektbeskrivelse til ph.d.-utvalget.
Du må også ha en plan for finansiering
av ph.d.-studiet, som for eksempel en
stipendiatstilling, offentlig ph.d.-stilling fra
egen arbeidsgiver eller annen finansiering.

Ta kontakt med oss på forhånd for å få
mer informasjon. Ph.d.-studenter vil
kunne ha arbeidssted og få veiledning
på den ene eller begge høyskolene. De to
høyskolene deler på å gi undervisning
knyttet til studiet. Det blir oppfordret til å
gjennomføre utenlandsopphold som en del
av ph.d.-utdannelsen.
Krav til gjennomføring
For å gjennomføre studiet må ph.d.studentene både gjennomføre en
opplæringsdel og skrive en doktorgradsavhandling. Opplæringsdelen har
både obligatoriske og valgfrie emner.
Avhandlingen skal være et selvstendig
vitenskapelig arbeid på høyt faglig nivå
når det gjelder problemformuleringer,
begrepsmessig presisering, metodisk,
teoretisk og empirisk grunnlag,
dokumentasjon og fremstillingsform.
Avhandlingen kan skrives på norsk,
skandinavisk eller engelsk og enten som
monografi eller artikkelbasert.
Fagmiljø og relevans
Ph.d.-studiet omfatter både helse- og
sosialfag, fordi faggrupper i økende grad

møter sammensatte problem, og må
samarbeide for å utvikle gode tjenester.
En slik utvikling kan samles i begrep som
tverrfaglighet og tverrprofesjonalitet.
Studiet vil kritisk drøfte muligheter
og avgrensninger for å realisere slike
målsetninger.

PRAKTISK INFORMASJON
• Studiepoeng: 180 stp.
• Opplæringsdel: 20 stp obligatoriske
emner, 10 stp valgfrie emner
• Doktoravhandling: 150 stp
• Opptakskrav: Mastergrad eller
tilsvarende. Studieløpet må være
finansiert, for eksempel gjennom
stipendiatstilling.
• Søknadsfrist: Løpende opptak

Fagmiljøet rundt studiet er sammensatt av
erfarne og høyt kompetente fagfolk ved de
to høyskolene. Disse dekker fagområder
som sykepleievitenskap, psykologi,
sosialpedagogikk, litteraturvitenskap,
vitenskapsfilosofi, sosiologi,
statsvitenskap, religion, etikk og andre
fagområder.
Kontaktperson Molde:
Signe Williamsen Bugge
71 21 41 04
Signe.W.Bugge@himolde.no
Kontaktperson Volda:
Gunnvor Bakke
70 07 52 27
gunnvor.bakke@hivolda.no
www.hivolda.no/phd
www.himolde.no/studier/
PhDihelseogsosialfag

EMNER I OPPLÆRINGSDELEN AV PH.D.-STUDIET
Emnene er åpne for alle med masterutdannelse innen helse- og sosialrelaterte profesjoner.
Ph.d.-studiet består av to deler: En opplæringsdel på 30 studiepoeng, og en ph.d.avhandling på 150 studiepoeng.
Opplæringsdelen er satt sammen av emner på 5 studiepoeng, der 20 studiepoeng er obligatoriske og 10 studiepoeng er valgfrie. Emnene er åpne også for ph.d.-studenter fra andre
fagområder og ved andre institusjoner enn Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda.
Informasjon om hvilke emner som tilbys hvert semester finner du i studiehåndboka.

METODE, VITENSKAPSTEORI OG ETIKK:
Fordypning i kvalitativ forskningsmetode (5 stp)*
Emnet er en fordypning i kvalitative metoder som blir brukt i helse- og sosialforskning. Det blir lagt
vekt på teoretisk og metodologisk grunnlag og praktiske øvelser.
Fordypning i kvantitativ forskningsmetode og mixed methods (5 stp)*
Gruppegjennomsnittet er et bedrag, men kan det likevel brukes til å forklare ulikheter og sammenhenger? Emnet vektlegger multivariate metoder som logistisk regresjon og faktoranalyse.
Vitenskapsteori og etikk (5 stp)*
Emnet presenterer viktige vitenskapsteoretiske posisjoner og etiske modeller, og drøfter relasjonen mellom vitenskapsteori og etikk.
PROFESJONSUTØVING I HELSE- OG SOSIALFAG:

HVORDAN MAN KAN
OPPNÅ DOKTORGRAD

Strukturelle vilkår for profesjonsutøvelse (5 Stp)*
Emnet tar opp forskning og teoretiske perspektiv på forholdet mellom profesjonsutøvelse og ulike
rammevilkår.

• Opptakskrav er mastergrad i helseog sosialfag eller tilsvarende

Profesjonsteori, profesjon og skjønnsutøvelse (5 stp)
Om profesjoner, profesjonshistorie, kvalifisering, kompetanse og yrkesutøvelse

• Et felles doktorgradsutvalg tar opp
studenter til studiet

Profesjonell omsorg i skjæringspunktet mellom system og livsverden (5 stp)
Gjennom både teori og forskning blir utfordringer ved omsorgsutøvelse/ omsorgskrise i helse- og sosialsektoren belyst i spennet mellom en omsorgsrasjonell og en systemisk målrasjonell tankegang.

• Studiet tar 3 år på fulltid
• Studentene er vanligvis tilsatt i
stipendiatstilling ved en høyskole
eller et universitet
• Offentlig tilsatte utenom
høyskolesektoren kan også få opptak
gjennom en særlig ordning «Offentlig
PhD», der Forskningsrådet betaler
halvparten av kostnadene.
• Doktorgradsstudenten skriver
en doktorgradsavhandling som enten
kan være sammensatt av
3-4 vitenskapelige artikler, eller en
tradisjonell avhandling (monograﬁ)
• Når avhandlingen er godkjent
av en bedømmelseskomité må
doktorgradsstudenten gjennomføre
en prøveforelesning og et
muntlig forsvar av avhandlingen
(doktordisputas)

PERSPEKTIV PÅ HJELPERELASJONER:
Kommunikasjon i hjelperelasjoner (5 stp)
Sentralt i emnet er hvordan kommunikasjon kan fremme bedringsprosesser.
Aggresjon, vold og bruk av tvang (5 stp)
Er tvang og straff rett medisin for å stoppe volden?
Emnet er evidensbasert og vektlegger kontekstuell forståelse av de tre temaene.

* = obligatoriske emner i ph.d.-utdannelsen. Relevante emner fra andre høyskoler/universitet
kan innpasses.

