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Ny doktorgrad – ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid. 

Kunnskapsdepartementet viser til høringsbrev av 06. juli 2017 om etablering av en ny 

doktorgrad basert på utøvende og skapende kunstfag.  

 

Vi vil med dette orientere om at Kunnskapsdepartementet har besluttet å etablere ph.d. i 

kunstnerisk utviklingsarbeid, som blir en ny grad på tredje syklus i Bologna-rammeverket. 

Kunstutøvelsen skal stå i sentrum for doktorgradsarbeidet. Samtidig skal kunstutøvelsen 

følges av en eksplisitt refleksjon som ved presentasjon av prosjektet gjør det mulig for andre 

å ta del i den arbeidsmåten og innsikten som det kunstneriske utviklingsarbeidet genererer. 

Institusjonene som skal gi ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid, må fastsette kravene til graden 

i forskrift. Kunnskapsdepartementet er kjent med at institusjonene i dette arbeidet baserer 

seg på UHRs veiledende retningslinjer for doktorgradsutdanning. 

 

Departementet mottok 32 høringsinnspill og av dem som hadde merknader, var det full 

oppslutning om gradsetablering. Av de 23 som hadde merknader, var det særlig 

kommentarer til navnet på graden og det skarpe skillet mellom kunst og vitenskap. I tillegg 

fremkom det et uttalt behov for å fortsette stipendiatprogrammet i Program for kunstnerisk 

utviklingsarbeid (PKU) i ett til to år til for å få tid til å etablere doktorgradsprogrammer.  

 

Departementet kjenner til at navnet har vært drøftet og at kunstnerisk forskning i økende 

grad brukes i sektoren. Flere høringsinstanser ønsker imidlertid fortsatt å benytte kunstnerisk 

utviklingsarbeid. Departementet vil fastholde hensynet med å benytte et etablert begrep 

fremfor å innføre et nytt, noe som for øvrig innebærer at navnet blir likt både aktiviteten og 

den administrative kategorien. Kunnskapsdepartementet oversetter ikke grader, så 

gradsbetegnelsen på andre språk vil være opp til institusjonene å avgjøre.  
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Side 2 
 

Hensikten med graden er at det kunstnerisk utøvende og skapende står sentralt som 

metode, men at dette ikke utelukker inkludering av vitenskapelige metoder eller artikler i 

arbeidet. Det er ikke ment at graden skal virke begrensende for tverrfaglighet, men tvert om 

gi utøvende og skapende kunstnerisk virksomhet en rettmessig plass i det høyere 

utdannings- og forskningssystemet, og anerkjenne de utøvende og skapende kunstfagenes 

selvstendige bidrag i kunnskapsproduksjon.  

 

En vesentlig endring fra høringsforslaget Kunnskapsdepartementet sendte ut, er at vi ønsker 

å imøtekomme behovet for fortsatt å kunne ta opp kandidater til stipendiatprogrammet i 

Program for kunstnerisk utviklingsprogram (PKU) mens etableringen av doktorgrader pågår.  

 

Det vil i en overgangsperiode frem til 2020 være mulig å ta opp kandidater til 

stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid i PKU med diplom som mål. Kandidaters 

overgang fra deltakelse i stipendiatprogram i PKU til doktorgradsutdanning vurderes av 

institusjonene og kan skje inntil 2025. Kunnskapsdepartementet mener at det er tilstrekkelig 

med frist til 2025 for fullføring av stipendiatprogramutdanning i PKU som er normert til tre år, 

og eventuell overgang til ph.d.-program, også med tanke på eventuelle permisjonsbehov 

som måtte oppstå. Disse overgangsløsningene fremgår av endringer i 

studiekvalitetsforskriften og i forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, 

stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat, jf. kunngjøring i Lovdata 4. januar. 

 

Å gjøre det mulig med både doktorgradsetableringer og et aktivt stipendiatprogram i PKU i 

en periode, innebærer ingen endringer i tildelingen av stipendiatstillinger som ble gjort i Prop 

1 S. Dette gjenspeiler kun en praktisk løsning for å få nok tid til å etablere bærekraftige 

doktorgradsutdanninger.  

 

Departementet har ikke til hensikt å innsnevre muligheten til å opprette grader basert på 

fagområdene listet opp ansettelsesforskriftens § 1-1 annet ledd, ei heller innsnevre 

institusjonenes muligheter for å kalle fagområdet noe annet enn det som er listet opp. 

 

Videre vil vi også informere om at § 1-4 annet ledd i ansettelses- og opprykksforskriften ikke 

trenger å endres som følge av forskriftsendringene, fordi graden vil falle inn under det vi 

forstår som norsk doktorgrad, jf. § 1- 4 første ledd i samme forskrift. 

 

Vi ønsker institusjonene til lykke med ny grad og arbeidet som gjenstår, og vil i samme 

anledning takke for gode innspill og konstruktivt samarbeid. 

 

 

Med hilsen 

 

Toril Johansson (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Izabela Ewa Buraczewska 

seniorrådgiver 
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