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1. RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER 
 
 
Resultatindikator 2009 2010 
 Måltall Resultat Måltall 
Totalt antall disputaser 
 

30 21 27 

Antall uteksaminerte ph.d-
kandidater pr. vitenskapelig 
årsverk (prof./førsteam.)* 

0,17 0,12 0,15 

Antall nye 
doktorgradsavtaler** 
 

 19  

Antall aktive ph.d-
kandidater** 
 

 154  

Tilsatte i 
departementsfinansierte 
stipendiatstillinger* 

75 70,1 74 

Tilsatte i bidrags- og 
oppdragsfinansierte 
stipendiatstillinger* 

10 10,2 6 

Gjennomstrømming på 
disputerte ph.d-kandidater** 

 3,28  

Tilsatte i 
departementsfinansierte 
postdoktorstillinger* 

5 8,5 12 

Tilsatte i bidrags- og 
oppdragsfinansierte 
postdoktorstillinger* 

6 14,7 11 

*Basert på tall fra DBH pr. 01.10.09 
**Basert på tall fra FS 
 
 
 
 
2. KVALITATIVE VURDERINGER 
 
 
a) Kvalitativ omtale av hver resultatindikator 
 
Kommentarer til resultater 2009 
 
Etter et svært godt år i 2007 med hensyn til gjennomførte disputaser klarte ikke fakultetet å 
nå måltallet verken i 2008 eller 2009. Dette kan tyde på fakultetet på bakgrunn av 2007-
resultatet har satt seg litt for ambisiøse mål de siste årene. I 2009 ble det gjennomført kun 21 
disputaser, hvorav 20 ph.d. og 1 dr.philos. Tre avhandlinger ble refusert, en til dr.philos.-
graden og to til ph.d.-graden. Felles for kandidatene som fikk avhandlingene underkjent, er at 
de er eksterne, ikke tilsatt i stipendiatstillinger, og ikke har arbeidsplass i det fagmiljøet de er 
tilknyttet. Dette samsvarer med fakultetets oversikter for de siste 10 årene, som bekrefter en 
statistisk større sannsynlighet for underkjenning for kandidater utenfor fagmiljøene. Flere 
institutter melder om lavere antall innleverte avhandlinger og disputaser enn forventet, mens 
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andre er i en mellomfase med hensyn til kandidater ved at de har mange som er midt inne i 
løpet, og få som nærmer seg avslutning. Det er vanskelig å peke på noen spesifikk årsak til 
at måltallet ikke ble nådd. Det er imidlertid et faktum at det generelt brukes for lang tid til 
bedømmelsen. Gjennomsnittstiden fra innlevering til disputas i 2009 var 6,3 måneder, og 
ingen av kandidatene som leverte avhandlingen i andre halvår, fikk disputere innen utgangen 
av året. Vi har også flere unge kandidater enn tidligere, og 35 % kandidatene er kvinner. 
Mange er i en etableringsfase, og vi har registrert en god del fødselspermisjoner, som i seg 
selv nødvendigvis ikke medfører økning i nettotiden, men som fører til utsatt innlevering i 
forhold til opprinnelig plan. Vi har også registrert en tendens til at mannlige kandidater tar ut 
en større del av fødselspermisjonen enn tidligere. 
 
I 2009 var gjennomsnittsalderen ved disputas for ph.d.-kandidater 37,7 år. Justerer vi for 
kandidater med ekstern arbeidsplass var gjennomsnittsalderen 35,5 år. 
 
Det brukes generelt store veiledningsressurser på den enkelte kandidat, men samlet sett 
vurderer fakultetet det slik at det er et rimelig forhold mellom ressursbruk og gjennomføring. 
Avlagte disputaser pr. vitenskapelig årsverk er lavere enn måltallet. Det er imidlertid en 
direkte sammenheng mellom uteksaminerte kandidater per vitenskapelig årsverk og avlagte 
disputaser, og da må nødvendigvis forholdstallet gå ned når måltallet for disputaser ikke blir 
nådd og antallet stillinger er konstant. Antall disputaser pr. ansatt er likevel gått litt opp siden 
2008. Vi vil ellers påpeke at fakultetet har stor fagbredde, og forholdstallet vil variere mye fra 
fagmiljø til fagmiljø. Det vil også antallet kandidater. 
 
I 2008 var det relativt store avvik mellom tall innrapportert til DBH og FS-tall både med 
hensyn til nye ph.d.-avtaler og totalt antall aktive ph.d.-kandidater ved fakultetet. Tallene for 
2009 viser stort samsvar mellom DBH og FS. Fakultetet har i 2009 gjort en betydelig innsats 
for å kvalitetssikre dataene som rapporteres til DBH og vil fortsatt ha fokus på å eliminere 
avvik mellom reelle tall og innrapporterte tall.  
 
Instituttenes framdriftsrapporter viser imidlertid fremdeles flere aktive kandidater enn 
registrert. Årsaken til dette er at instituttene tar med kandidater som er ferdige med perioden, 
men som ikke har levert avhandling, og som heller ikke har søkt om forlengelse eller på 
annen måte meddelt at de fremdeles er aktive med intensjon om å levere. Fakultetet vil følge 
opp i forhold til disse kandidatene. Fra og med vårsemesteret 2010 må alle aktive ph.d.-
kandidater ved Universitetet i Bergen registrere seg på studentweb hvert semester. Vi anser 
innføring av ph.d.-registrering som et godt hjelpemiddel for å få oversikt over aktive ph.d.-
kandidater. 
 
Antallet stipendiater med ulik finansiering er basert på årsverk i DBH pr. 01.10.09. Det vil 
derfor være et visst avvik mellom DBH-tall og fakultetets egne tall pr. 31.12.09 siden flere av 
de nye stipendiatene tiltrådte først etter rapporteringstidspunktet. Det vil dessuten være et 
avvik mellom DBH-tall og det reelle antallet personer i de ulike kategoriene fordi DBH teller 
årsverk.  
 
Fakultetet har i tillegg en rekke stipendiater med annen arbeidsgiver. Dette blir ikke 
gjenspeilet i DBH. Ifølge FS har fakultetet 31 stipendiater med finansiering fra Lånekassen 
og andre institusjoner, som for eksempel NHH og høgskoler. Fakultetet har dessuten en god 
del ph.d.-kandidater som er fast ansatt ved andre institusjoner, og som bruker 
forskningsdelen i stillingen sin til å arbeide med en doktoravhandling. 
 
Med hensyn til postdoktorer viser DBH at fakultetet ligger over måltallet både for 
egenfinansierte og eksternfinansierte stillinger. Fakultetet ser positivt på at det er gitt 
mulighet til å omdisponere et visst antall stipendiatstillinger til postdoktorstillinger. Dette gjør 
det mulig å ta vare på de beste forskerrekruttene samt bygge opp og styrke kompetansen 
innen satsingsområder. 
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Fakultetet har rullerende opptak til den organiserte forskerutdanningen og opererer derfor 
ikke med spesifikke ph.d.-kull. Det er således lite hensiktsmessig å angi gjennomstrømming 
for disputerte kandidater i forhold til kull. Gjennomsnittlig netto tidsbruk for de 20 kandidatene 
som var del av den organiserte forskerutdanningen, var imidlertid 3,28 år. Dette er en 
forbedring på 0,56 år sammenlignet med 2008. 16 av kandidatene hadde sin arbeidsplass i 
fagmiljøet ved fakultetet. Netto tidsbruk for disse var 3,12 år. Kjønnsfordelingen for de 20 
kandidatene var 7 kvinner og 13 menn. Av disse var 5 kvinner og 11 menn lokaliserte i 
fagmiljøene. Gjennomsnittlig netto tidsbruk for kvinnelige kandidater totalt var 3,30 år, mens 
mannlige kandidater brukte 3,27 år. For kandidater med arbeidsplass i fagmiljøene var 
gjennomsnittet 3,12 år for kvinner og 3,13 år for menn. Selv om det til dels er store forskjeller 
mellom kandidatene i netto tidsbruk, må vi totalt si oss tilfredse med forbedringen i 
gjennomstrømming fra 2008 til 2009 og konstaterer at snittiden nå nærmer seg normert. Vi 
erfarer at stadig flere av kandidatene i den organiserte forskerutdanningen leverer på 
normert tid korrigert for permisjoner av ulike slag. 
 
Instituttene og sentrene arbeider målrettet for å følge opp ph.d.-kandidatene og sørge for 
gode rammevilkår for både opplæringsdelen og arbeidet med avhandlingen. Viktigheten av å 
integrere kandidatene i fagmiljøet blir særlig understreket. Dette skal oppnås blant annet ved 
å trekke dem aktivt inn i forskningsgruppene, samt ved å legge til rette for og støtte annen 
faglig og sosial aktivitet som inkluderer kandidatene og den øvrige staben. Det rappoteres 
om sammenfall mellom tett oppfølging og gjennomføringsgrad. Eksterne kandidater har 
generelt svakere gjennomføring enn kandidater som er integrert i fagmiljøet. Dette bekreftes 
av gjennomstrømningstallene. Fakultetet ser integrering av eksterne kandidater som en stor 
utfordring. 
 
Fakultetet har nå tre forskerskoler, og i tillegg fungerer CMS som en forskerskole. Det finnes 
derved fakultære tilbud til de fleste som er tatt opp til den organiserte forskerutdanningen ved 
fakultetet. Fagmiljøet ved Griegakademiet – Institutt for musikk arbeider for tiden med å få 
etablert en regional forskerskole i musikk i regi av Musikknett Vest. SKOK har inngått avtale 
med de øvrige kjønnsforskningsmiljøene i Norge om oppretting av en nasjonal forskerskole i 
kjønnsstudier med rullerende lederskap fra og med 2011, mens SVT har som langsiktig mål 
å etablere en nasjonal eller internasjonal forskerskole i samarbeid med det nasjonale 
fagrådet i vitenskaps- og teknologistudier. 
 
 
Måltall for 2010 
 
Fakultetet vil fortsatt jobbe for å nå måltallene, spesielt med hensyn til gjennomføring. 
Gjennom tett oppfølging av framdriftsrapportene og medarbeidersamtaler med stipendiatene 
tar instituttene og sentrene sikte på å fange opp eventuelle problemer og få oversikt over 
progresjonen. Enhetene har god oversikt over hvem som vil sluttføre i løpet av året, og 
rapportene tyder på at måltallet for 2010 vil bli nådd. Det blir imidlertid påpekt at siden 
måltallene refererer til avlagte disputaser, er instituttene avhengige av at kandidatene leverer 
i vårsemesteret for at disputas skal kunne finne sted samme år. En forsinkelse i levering på 
et par måneder, vil derved ofte medføre at disputasen først kan finne sted det påfølgende 
året. Derfor vil muligheten for å nå måltallet i stor grad avhenge av antall innleverte 
avhandlinger ved utgangen vårsemesteret. Som tidligere nevnt var gjennomsnittstiden fra 
innlevering til disputas 6,3 måneder i 2009. Det blir en utfordring å få ned denne tiden slik at 
kandidater som leverer tidlig i høstsemesteret, får disputert innen årets utgang.  
 
Pr. 15.03.10 er tre disputaser for ph.d.-graden gjennomført. I tillegg er én ph.d.-avhandling 
og én dr.philos.-avhandling godkjent for disputas. 10 avhandlinger, hvorav 2 for dr.philos.-
graden, er under bedømmelse, mens 6 avhandlinger, alle ph.d., er underkjente. Det siste 
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tallet er urovekkende stort, og instituttene vil bli bedt om å vurdere om dette er tilfeldig eller et 
tegn på strukturelle svakheter ved utdanningsopplegget. 
 
Med hensyn til rekrutteringsstillinger har fakultetet pr. 15.03.10 tilsatt i 74 egenfinansierte og 
6,8 bidrags- og oppdragsfinansierte stillinger. Fakultetet har dessuten under tilsetting 8 
egenfinansierte stipendiatstillinger fordelt til instituttene. Fakultetet har videre tilsatt i 10,3 
egenfinansierte og 12,55 bidrags- og oppdragsfinansierte postdoktorstillinger. 
 
 
b) Generell kvalitativ presentasjon av resultat, planer, utfordringer og prioriteringer 
 
Status for oppfølging av handlingsplan for forskerutdanning 
 
I slutten av 2009 satte fakultetet ned et utvalg for implementering av universitetets 
handlingsplan for forskerutdanning. Utvalget har fått i mandat å lage en plan for fakultetets 
oppfølging av handlingsplanen, samt å gå gjennom opplæringsdelen og vurdere de 
organisatoriske rammene rundt denne. I mandatet heter det videre at dannelsesaspektet ved 
opplæringsdelen også bør vurderes. Utvalget er kommet godt i gang med arbeidet og vil 
legge fram en innstilling om opplæringsdelen i april. Deretter vil utvalget ta for seg de ulike 
tiltakene i handlingsplanen og foreslå hvordan og når hvert enkelt skal innføres. 
 
Fakultetet ser på implementering av handlingsplanen som en prosess og anser det nyttig å 
utveksle erfaringer om blant annet midtveisevaluering med søsterfakultet som allerede har 
iverksatt dette. NTNU er spesielt aktuelt i denne sammenhengen. Fakultetet har ellers langt 
på vei allerede innført flere av tiltakene, som for eksempel tilsetting og opptak i én og samme 
prosess. I instituttenes forskningsstrategier legges det dessuten generell vekt på å styrke 
forskerutdanningen og en rekke tiltak er implementert eller under implementering på 
instituttnivå. Best mulig integrering i aktive forskningsgrupper framholdes som spesielt viktig, 
men forskningsgrupper er ennå så nye ved fakultetet at dette ennå ikke er et realistisk mål 
for alle stipendiatene. 
 
Doktorgradsprosjektene ved de ulike fakultetene kan være av svært forskjellig karakter. Ved 
Det humanistiske fakultet er individuelle prosjekt fortsatt det mest vanlige, mens det ved 
andre fakultet er vanligere med prosjekt som er tettere integrert i større forskningsprosjekter. 
Vi ser imidlertid at dette blir vanligere også ved vårt fakultet, særlig knyttet til eksternt 
finansierte prosjekter. Virkemidlene for å bedre gjennomstrømningen og få ned 
gjennomsnittsalderen må ut fra dette også kunne variere fra fakultet til fakultet. Vi vil i denne 
sammenhengen påpeke at stipendiatrekrutteringen er langt bedre innen humaniora enn for 
eksempel innen realfagene, og de prosjektene som blir finansiert, har ofte svært høy kvalitet 
på grunn av den store konkurransen. Instituttene melder at de fortsatt ønsker å satse på de 
mest lovende rekruttene gjennom åpne utlysinger, samtidig som en søker å styrke 
rekrutteringen gjennom større, ofte eksternt finansierte forskningsprosjekt. 
 
Fakultetet har som nevnt startet prosessen med å vurdere de organisatoriske rammene rundt 
forskerutdanningen. Forskerutdanningen skjer ikke lenger bare i et en-til-en-forhold mellom 
kandidat og veileder, men også innenfor rammene av forskningsgrupper og forskerskoler. I 
tillegg er SVT involvert i utdanningsløpet til den enkelte kandidat. Det er fortsatt behov for en 
rolleavklaring mellom disse, samt en klarere ansvarsfordeling. Diskusjoner om hva en ph.d. 
skal være og hva vi som institusjon vil med denne utdanningen, vil også kunne komme i 
kjølvannet av handlingsplanen. Implementeringsprosessen knyttet til det nasjonale 
kvalifikasjonsrammeverket vil kunne være en god anledning til å ta opp de overordnede 
spørsmålene om innhold og form. Kvalifikasjonsrammeverket muliggjør også en videre 
implementering av Dannelsesutvalgets anbefalinger. 
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Stipendiatene ved Det humanistiske fakultet har på eget initiativ og med støtte fra fakultetet 
dannet STIP-HF, som er et fagpolitisk og faglig-sosialt utvalg for ph.d.-kandidater på tvers av 
fag- og instituttgrenser. Det er stor aktivitet i gruppen, som blant annet er høringsorgan for 
saker som gjelder forskerutdanningen. STIP-HF er også representert i utvalg knyttet til saker 
som gjelder ph.d.-gruppen, som for eksempel utvalget for implementering av handlingsplan 
for forskerutdanning. 
 
 
Utfordringer med hensyn til vitenskapsteori og etikk 
 
Fakultetet har et godt samarbeid med Senter for vitenskapsteori. Ved Det humanistiske 
fakultet omfatter vitenskapsteori og etikk 15 studiepoeng, som er en obligatorisk del av 
forskerutdanningen og består av en kursdel og et vitenskapsteoretisk innlegg. Enkelte 
tilbakemeldinger har tydet på at opplegget kunne være mer fagspesifikt i forhold til de ulike 
disiplinene innenfor humaniora. Kontakten mellom fakultetets forskerskoler og SVT er god, 
og det pågår diskusjoner omkring dette. Utvalget for implementering av handlingsplan for 
forskerutdanning er blitt bedt om å se spesielt på omfanget av den vitenskapsteoretiske 
delen og forholdet mellom allmenn og fagspesifikk vitenskapsteori. Så langt tyder imidlertid 
alt på at det eksisterende opplegget fungerer godt, og at det er stor tilfredshet blant ph.d.-
kandidater og fagmiljø både med hensyn til kursdelen og det vitenskapsteoretiske innlegget. 
Det framheves at forberedelse og framlegging av innlegget har merverdi ved å være 
avhandlingsdrivende og gi overførbare ferdigheter. I samarbeid med forskerskolene kan det 
gjøres tilpasninger som møter behovet for mer fagspesifikk vitenskapsteori. Det er imidlertid 
en utfordring å få kandidatene til å gjennomføre vitenskapsteoretisk innlegg relativt tidlig i 
forskerutdanningen. Fagmiljøene framhever at det bør legges sterkere føringer for 
gjennomføring tidlig i utdanningsløpet, og at det bør settes inn tiltak som bidrar til at 
kandidatene ikke bruker mer tid på selve innlegget enn det det er normert til. Dette kan for 
eksempel gjøres ved å sette innleveringsfrister. 
 
Undervisning i etikk inngår i det obligatoriske kursopplegget ved SVT. Flere institutter har 
dessuten egne etiske komiteer som også vurderer spørsmål knyttet til forskerutdanningen, 
særlig forhold av fagspesifikk karakter. Fakultetets miljøer har stor bevissthet omkring etikk i 
alle tre utdanningssykluser, og det arbeides med ulike prosjekter i flere miljøer. 
 
 
Tiltak for å bedre gjennomstrømning og gjennomføring i 2010 
 
I de senere årene er det blitt langt større bevissthet både blant veiledere og kandidater om 
viktigheten av å fullføre forskerutdanningen på normert tid. Gjennomsnittstallene for 
gjennomføring viser at fakultetet er på rett vei. En enda bedre integrasjon av ph.d.-
kandidatene i forskningsmiljøene, blant annet ved tilknytning til forskningsgrupper på 
instituttnivå, anses som et viktig virkemiddel. Fagmiljøene har påbegynt dette arbeidet, men 
det er fremdeles en vei å gå, spesielt med hensyn til eksterne kandidater. Dette er en 
utfordring, og i 2010 må det jobbes videre med denne problematikken med tanke på å finne 
bedre løsninger for dem det gjelder. Prosjekter som ikke fullføres, er et tap både for 
kandidaten selv og for fakultetet, og det er ressursmessig viktig å få kandidatene til å fullføre 
og disputere. Generelt må tiltak for å bedre gjennomstrømmingen og gjennomføringen settes 
inn på et tidlig stadium i forskerutdanningsløpet. Flere institutter melder om at det er 
igangsatt ulike tiltak som forhåpentligvis vil gi effekt i 2010. 
 
Fakultetet anser innføring av midtveisevaluering som et viktig virkemiddel for å avdekke 
flaskehalser underveis for den enkelte kandidat og regner med at dette tiltaket vil kunne bidra 
positivt til både gjennomføring og gjennomstrømming når det blir implementert. Fakultetet vil 
ellers påpeke at utfordringene i forhold til bedre gjennomføring og gjennomstrømming ikke 
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bør ses separat fra innføringen av det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket spesielt og 
spørsmålet om hva UiB ønsker med forskerutdanningen sin generelt. 
 
Fakultetet har ph.d.-kandidater ansatt i 3-årige og 4-årige stillinger, de første uten 
arbeidsplikt, de siste med arbeidsplikt tilsvarende et årsverk. Tilbakemeldinger tyder på at 
arbeidsperioden organiseres svært ulikt fra institutt til institutt, og at enkelte fagmiljøer legger 
svært store arbeidsbyrder på ph.d.-kandidatene ved å gi dem ansvar for undervisningsemner 
med tunge veiledningsbyrder og mange studenthenvendelser. Det kan være behov for at 
fakultetet går inn med en ytterligere tydeliggjøring av retningslinjene for arbeidsperioden. 
Fakultetet planlegger videre å undersøke om arbeidsperioden påvirker avhandlingsarbeidet 
ved å sjekke om det er noen vesentlig forskjell i gjennomstrømning og gjennomføring for 
kandidater med og uten arbeidsplikt.  
 
Fakultetet vil påpeke at for å få en god oversikt over årsakene til svak gjennomføring og 
frafall trengs det likevel noe mer enn analyse av kvantitative data. Kunnskapsgrunnlaget om 
årsakene til dårlig gjennomføring og frafall må økes, gjennom samtaler med kandidatene i 
forhold til hvilke problemer de møter underveis i forskerutdanningen. Innføring av 
midtveisevaluering i tillegg til de årlige medarbeidersamtalene som gjennomføres på 
instituttnivå med utgangspunkt i framdriftsrapportene, vil kunne gi viktig informasjon for 
kartlegging av eventuelle avvik og årsaken til disse. 
 
I den sisten tiden har antall underkjenninger som nevnt ovenfor økt betydelig, og fakultetet 
ser med bekymring på denne utviklingen. Det er helt nødvendig å forstå 
årsakssammenhengen for å kunne sette inn eventuelle tiltak, og fakultetet vil utrede mulige 
årsaker. Fakultetet er kjent med at dette synes å være et økende fenomen også på nasjonalt 
plan. 
 
 
Forholdet mellom forskerutdanning og forskningssatsinger 
 
Fakultetet har de siste årene utlyst stipendiat- og postdoktorstillinger øremerket tematiske 
satsinger og større eksternfinansierte prosjekter. De fleste egenfinansierte 
stipendiatstillingene er imidlertid utlyst som åpne, og instituttene har rangert søkerne i forhold 
til kvaliteten på prosjektbeskrivelsen, grunnkvalifikasjoner og muligheten til å bli integrert i et 
godt forskningsmiljø. Den endelige rangeringen av alle de aktuelle søkerne ble tidligere gjort 
på fakultetsnivå. I 2010 er imidlertid de ledige stipendiatstillingene fordelt til instituttene, som 
også gjør den endelige rangeringen ut fra egne prioriteringer. Det blir da opp til instituttene 
om de ønsker å ta hensyn til konkrete forskningssatsinger innen eget fagmiljø. 
 
 
Forskerskoler som virkemiddel i forskerutdanningen og i forhold til forskningssatsinger 
 
Som tidligere nevnt, prioriterer fakultetet forskerskolene høyt. Alle som blir tatt opp til den 
organiserte forskerutdanningen får tilbud om å knytte seg til en forskerskole, og 
tilbakemeldingene fra fagmiljøene er entydige med hensyn til forskerskolenes positive rolle 
som faglig arena for ph.d.-kandidatene. Deltakelse i forskerskoler er imidlertid valgfritt, og 
fakultetet må vurdere om det skal bli krav om tilknytning for alle kandidater. 
 
Fagmiljøene understreker imidlertid at det er for tidlig å trekke vidtrekkende konklusjoner om 
forskerskolenes betydning. De fleste av fakultetets institutter er flerfaglige, og det framheves 
at det i mange tilfeller er mer rasjonelt å søke å få dekket behovet for fagspesifikke og 
fleksible opplæringstilbud ved andre universiteter, nasjonalt og internasjonalt, enn ved de 
lokale forskerskolene. 
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Som tidligere nevnt, understreker fagmiljøene i sine rapporter at det er sammenfall mellom 
tett oppfølging og gjennomføringsgrad. Eksterne kandidater har generelt svakere 
gjennomføring enn kandidater som er integrert i fagmiljøene. CMS har skilt seg spesielt ut 
med hensyn til gjennomføring på normert tid. Ph.d.-kandidatene ved CMS har sine veiledere 
ved faginstituttene, men senteret fungerer på mange måter som en forskerskole, der 
kandidatene også oppholder seg rent fysisk. På denne måten blir kandidatene del av et tett, 
større forskningsmiljø som går på tvers av tradisjonelle faggrenser, og som har stor 
internasjonal aktivitet. Det kan synes som en slik organisering omkring satsinger kan virke 
spesielt stimulerende. Det kan således diskuteres om tettere tilknytning mellom forskerskoler 
og gode og aktive forskningsmiljøer kan være en vei å gå. 
 
Fakultetet vil avslutningsvis påpeke at forskerskolebegrepet nå er blitt så mangfoldig at det 
på institusjonsnivå ikke kan sies noe entydig om hvordan forskerskolene fungerer som 
virkemiddel i forskerutdanningen. Fakultetet er derfor av den oppfatning at et mer kvalitativt 
utredningsarbeid vil være viktig for å få et bedre kunnskapsgrunnlag for veien videre. 
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 1) RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER 
 
Resultatindikator 2009 2010 
 Måltall Resultat Måltall 
Totalt antall disputaser 81 70 80 
Antall uteksaminerte 
ph.d-kandidater pr. 
vitenskapelig årsverk 
(prof./førsteam.) 

 0,34  

Antall nye 
doktorgradsavtaler  

 109  

Antall aktive ph.d-
kandidater  

 482  

Tilsatte i 
departementsfinansierte 
stillinger 

129 135 125 

Tilsatte i 
forskningsrådsfinansierte 
stillinger 

 22  

Tilsatte i andre 
eksternfinansierte 
stipendiatstillinger 

44 41 58 

Gjennomstrømming på 
disputerte ph.d-
kandidater (år) 

 4,0  

 
 
2) KVALITATIVE VURDERINGER 
 

a) Kvalitativ omtale av hver resultatindikator 
 

Totalt antall disputaser:  
Det ble avlagt 70 nye doktorgrader ved Det medisisk-odontologiske fakultet i 2009. 
Av disse var 2 dr.philos., og de resterende 68 ph.d. Antallet disputaser har gått ned fra 
90 i 2008. Til dette må det sies at det i 2008 var eksepsjonelt mange disputaser ved 
fakultetet – markant flere enn noen gang tidligere. Dette skyldtes nok bl.a. avvikling 
av de gamle dr.med. og dr.odont.-gradene. 2009 har vært mer et ”normalår” i så måte, 
og en del av de som ellers ville disputert på de gamle gradene i 2009 gjorde nok en 
stor innsats for å bli ferdig i 2008. Slik sett var en nedgang forventet. Selv om 
måltallet på 81 disputaser ikke ble nådd, settes det likevel et måltall på 80 nye 
disputaser i 2010. Dette synes realistisk, bl.a. sett i lys av det økende antall 
doktorgradskandidater i programmet.  
 
For å nå forventet måltall i 2010 er det lagt vekt på tett oppfølging av kandidatene fra 
instituttenes side, både faglig og administrativt. Det er også opprettet en arbeidsgruppe 
som skal utarbeide et nytt kurs for veiledere, noe vi håper vil øke kvaliteten på den 
faglige veiledningen ytterligere.    
 
 
Antall uteksaminerte kandidater per vitenskapelig årsverk 
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Det er 0.34 uteksaminerte kandidater per førsteamanuensis / professorer er i 2009. 
Dette er en nedgang fra 0.48 året før, noe som nok også skyldes det høye antallet 
disputaser i 2008, jfr. over. En av forklaringene til at det ikke er flere uteksaminerte 
kandidater per vitenskapelig årsverk ved fakultetet kan være at vi har en stor andel 
vitenskapelig ansatte i små stillingsbrøker (professor II-stillinger).   
 
 
Nye doktorgradsavtaler 
Det ble tatt opp 109 nye ph.d.-kandidater ved fakultetet i 2009. Antallet nye kandidater 
har økt jevnt de siste årene, fra 98 i 2007, 108 i 2008 til 109 i 2009.  
 
 
Antall aktive ph.d.-kandidater 
Pr. 31.12.09. var det registrert 482 aktive doktorgradskandidater ved fakultetet. Dette 
er en rimelig stor økning fra 418 året før. Det medisinsk-odontologiske fakultet er 
dermed et av de største fakultetene ved UiB målt i antall aktive kandidater. En slik stor 
kandidatportefølje stiller store krav både til faglig veiledning og oppfølging, samt 
administrativ oppfølging. Dette blir diskutert under punktet ”tiltak for å bedre 
gjennomføring og gjennomstrømming”.  
 
Det skal nevnes at en stor del av våre ph.d.-kandidater arbeider med doktorgraden på 
deltid, i tillegg til andre arbeidsoppgaver.  
 
I 2009 valgte tre kandidater å avslutte ph.d.-programmet uten disputas, mens to 
avhandlinger ble underkjent. Den ene av disse har nå levert revidert avhandling, som 
er anbefalt for disputas i 2010. Den andre ble underkjent for andre gang, og er dermed 
endelig refusert.   
 
 
Tilsatte i departementsfinansierte, forskningsrådsfinansierte og andre 
eksternfinansierte stipendiatstillinger 
Tilsatte i departementsfinansierte stillinger har økt fra 109 i 2008 til 135 i 2009. 
Fakultetets måltall for 2010 er 125 departementsfinansierte stipendiater. Bakgrunnen 
for det høye tallet i 2009 er at fakultetet over tid har overoppfylt stipendiatmåltallet 
noe, og har måttet justere ned tilsettingstakten i disse stillingene i 2009. 
 
Både når det gjelder forskningsrådsfinansierte og eksternfinansierte stipendiatstillinger 
ser vi en økning fra 2008, henholdsvis 17 til 22, og 38 til 41 kandidater. Måltallet for 
eksternfinansierte stipendiatstillinger for 2010 er satt til 58.  
 
I tillegg skal det nevnes at ca 2/3 av fakultetets ph.d.-kandidater har ekstern 
arbeidsgiver og finansiering, med Samarbeidsorganet som den største aktøren.  
 
 
Gjennomstrømming på disputerte ph.d.-kandidater 
Fakultetet rapporterer en god gjennomstrømming på sine ph.d.-kandidater – 4.0 år. 
Datagrunnlaget for disse tallene er imidlertid noe usikkert. På den ene side skyldes 
dette at en del kandidater søker opptak til ph.d.-programmet etter at de allerede har 
jobbet en god stund med forskningsprosjektet sitt, og dermed får en unaturlig lav 
nettotid i programmet. På den annen side mangler vi informasjon om permisjoner, 
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sykemeldinger og perioder med arbeid utenom forskerutdanningen for en god del 
kandidater. Dette gjelder særlig kandidater med ekstern arbeidsgiver. Disse vil dermed 
registreres med en for høy nettotid i forskerutdanningsperioden. Det arbeides med å 
forbedre kvaliteten på disse dataene, bl.a. ved å etterspørre personalopplysninger fra 
eksterne arbeidsgivere.  
 
 

b) Generell kvalitativ presentasjon av resultat, planer, utfordringer og 
prioriteringer 
 
Status for oppfølging av handlingsplan for forskerutdanning 
Handlingsplan for forskerutdanning ble i 2009 lagt fram som orienteringssak for 
fakultetets programutvalg for forskerutdanning, samt for forskningsutvalget.  
 
Arbeidet med midtveisevaluering er godt i gang ved fakultetet. Forslag til opplegg for 
midtveisevaluering ble behandlet av programutvalg for forskerutdanning i møte i juni -
09. Forslaget ble deretter sendt på høring til instituttene. Etter innspill fra disse ble 
revidert forslag til opplegg behandlet av fakultetets forskningsutvalg i september -09. 
Med utgangspunkt i dette, ble det opprettet en arbeidsgruppe med følgende oppgaver:  

 Avklare krav til omfang av midtveisevalueringen 

 Avklare ansvars- og oppgavefordeling 

 Lage rutinebeskrivelser for gjennomføring av midtveisevaluering, 
inkludert konkret oppgavefordeling mellom institutter og fakultet. 

Gruppen planlegger å ha et førsteutkast ferdig i mars 2010. Dette skal sendes på 
høring til instituttene, for deretter å behandles i programutvalg for forskerutdanning i 
juni 2010. Miljøer fra tidligere Det odontologiske fakultet hadde allerede innarbeidet 
ordning med midtveisevaluering for sine kandidater i forkant av Handlingsplan for 
forskerutdanning. Denne ordningen er videreført ved Institutt for klinisk odontologi, 
som viderefører disse fram til nye rutiner foreligger.  
 
Et annet tiltak knyttet til Handlingsplan for forskerutdanning er å innføre tilsetting i 
stipendiatstilling og opptak til ph.d.-programmet i en og samme prosess. Dette 
arbeides det med sentralt på UiB. Det medisinsk-odontologiske fakultet ser fram til 
resultatet av denne prosessen, og vil følge opp dette.  
 
Fakultetet vil arbeide videre med oppfølging av Handlingsplan for forskerutdanning i 
2010.  
 
 
Utfordringer i forskerutdanningen med hensyn til vitenskapsteori og etikk 
Vitenskapsteori og etikk er obligatorisk i opplæringsdelen i ph.d.-programmet. 
Fakultetet arrangerer kursene Grunnkurs i medisinsk og helsefaglig forskning og Basic 
course in research tools and theory, der vitenskapsteori og etikk inngår som sentrale 
elementer. Grunnkurs i medisinsk og helsefaglig forskning har gjennomgått en 
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omfattende revisjon i innhold i 2009. Undervisningen i vitenskapsteori og etikk blir i 
dette kurset ivaretatt i samarbeid med Senter for vitenskapsteori.  
Fakultetet har i tillegg en omfattende portefølje av forskerkurs, som stadig blir revidert 
og supplert.  
 
 
Prioriterte tiltak for å bedre gjennomstrømming og gjennomføring 
Som nevnt tidligere har fakultetet svært mange doktorgradskandidater. Dette krever 
store ressurser, både med tanke på faglig oppfølging og veiledning, og også 
administrativ oppfølging. Fakultetet har startet en del tiltak for å bedre oppfølgingen 
av kandidatene, og flere vil komme i gang i 2010:  

 Arbeidet med å etablere kurs for veiledere startet i 2009. Det er nedsatt 
en arbeidsgruppe i denne sammenheng, og dette arbeidet vil 
videreføres i 2010.  

 Det vil i 2010 bli gjennomført en total gjennomgang av kursporteføljen 
for ph.d.-kandidater i 2010. 

 Fra UiB sentralt er det våren 2010 satt i gang et opplegg for 
obligatorisk egenregistrering av ph.d.-kandidatene to ganger årlig. 
Dette arbeidet er tatt tak i, og fulgt opp av fakultetet og instituttene. Vi 
ser dette som svært nyttig for å kunne følge opp kandidatene både med 
tanke på progresjon i doktorgradsarbeidet, og oppdatering av 
opplysninger rundt arbeidsforhold og annet. Planen er at kandidatene 
høsten 2010 også skal kunne bruke ph.d.-registreringen til å melde seg 
på forskerkurs, samt planlegge og ha oversikt over opplæringdelen sin.  

 Årlig framdriftsrapportering fra ph.d.-kandidater og veiledere vil også 
følges opp videre fra institutter og fakultet i 2010.  

 Innføring av midtveisevaluering (jfr. over) vil være et viktig redskap 
for å følge opp kandidatene systematisk og evt. kunne ta tak i evt. 
problemer og vanskeligheter i prosjektet på et tidlig tidspunkt.  

 Fakultetet vektlegger også godt samarbeid med og mellom instituttene, 
der rolle- og ansvarsfordeling er klart definert, noe som dermed sikrer 
rettferdig kreditering mellom instituttene. Målet er at kandidatene skal 
få mest mulig administrativ hjelp og informasjon ved eget institutt. I 
denne sammenheng er det i 2009 opprettet en nettverksgruppe for 
forskerutdanningsadministrativt personale. Videre tilbyr fakultetet 
hospitering for instituttansatte med oppgaver innen 
forskerutdanningsadministrasjon. Det er også utarbeidet administrative 
rutinebeskrivelser og serviceerklæringer i 2009.   

 
 
Prioriterte tiltak for å hindre frafall og underkjenninger 
Ved Det medisinsk-odontologiske fakultet er ikke problemet med frafall og 
underkjenninger stort, sett i sammenheng med det store antall kandidater vi til enhver 
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tid har. Vi hadde som tidligere nevnt tre frivillige avslutninger og to underkjenninger i 
2009. Fakultetet vil følge opp de nye ordningene rundt ph.d.-registrering og 
midtveisevaluering. Dette vil være viktige redskap for å kunne ”fange opp” kandidater 
som trenger oppfølging på et tidlig tidspunkt. Videre vil individuell oppfølging av 
kandidater som trenger dette, primært fra instituttenes side, være viktig. Det nye kurset 
for veiledere vil også være et viktig moment med tanke på å øke kvaliteten på 
doktorgradsveiledningen.  
 
 
Forholdet mellom forskerutdanning og forskningssatsninger på fakultetet 
Fakultetet har støttet forskningssatsinger ved fakultetet med stipendiatstillinger, både 
som egenandel ved eksternfinansierte prosjekter og som støtte til andre 
forskningssatsinger. I tillegg er forskerskolene tildelt stipendiatressurser eller andre 
ressurser. Deler av disse ressursene er kommet fra UiB og andre over fakultetets 
satsinger. 
 
Ved sammenslåing av Det medisinske og Det odontologiske fakultet ble 15 
stipendiatstillinger avsatt til odontologisk forskning / søkere med odontologiske 
grunnutdanning. I tillegg er 12 stipend allokert til Institutt for biomedisin for å 
opprettholde ansatte med ulik grunnutdanning (6 medisinere, 3 odontologer, 3 
realister) ved instituttet.  
 
Den pågående strategiprosessen ved fakultetet må også nevnes som viktig her. 
Strategiprosessen planlegges ferdigstilt i juni 2010, og innholdet i den strategiske 
planen vil legge føringer framover også for deler av fakultetets forskerutdanning.  
 
 
Forskerskolene som virkemiddel i forskerutdanningen og i forhold til fakultetets 
forskningssatsninger 
Det finnes fire forskerskoler ved Det medisinsk-odontologiske fakultet; Forskerskolen 
for translasjonell kreftforskning, Bergen Research School in Inflammation, 
Forskerskolen for klinisk medisinsk forskning og Forskerskolen i samfunnsmedisinske 
fag og helsefag. I tillegg administrerer fakultetet en tverrfakultær forskerskole, 
Forskerskolen i internasjonal helse. Fakultetet deltar videre i den tverrfakultære 
forskerskolen International Graduate School in Integrated Neuroscience, administrert 
av Det psykologiske fakultet. Fakultetet deltar også i Nasjonal tverrfaglig forskerskole 
i medisinsk avbildning, administrert ved NTNU, og BioStruct – National Graduate 
School in Structural Biology, administrert av Universitetet i Tromsø. Forskerskolene 
fungerer i varierende grad, spesielt med tanke på effektivitet og drift. Det skal 
fremheves at enkelte fungerer meget bra, og flere av forskerskolene tilbyr svært gode 
seminarserier. Forskerskolene får stadig flere doktorgradskandidater knyttet til seg. 
Fakultetet har oppfølgingsmøte med forskerskolelederne minimum en gang årlig.    
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Forskerlinjen ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 
Vi vil også fremheve forskerlinjen ved Det medisinsk-odontologiske fakultet som et 
viktig redskap for rekrutteringen til forskerutdanning ved fakultetet. Forskerlinjen ble 
etablert i 2002, som et virkemiddel for å øke rekrutteringen av medisinere til 
medisinsk forskning. Forskerlinjen gir 120 studiepoeng. Studentene tar dette parallelt 
med sitt ordinære medisinstudium, som blir forlenget med ett år. De skal ha ett års 
forskningspermisjon fra medisinstudiet, og har også noe økt arbeidsbelastning i resten 
av medisinstudiet. Studentene skal i løpet av forskerlinjen gjennomføre og få godkjent 
opplæringsdelen i ph.d.-programmet, og de skal også skrive en publiserbar artikkel. 
Forskerlinjen har totalt 80 studenter. Det ble i 2009 uteksaminert 10 kandidater, og det 
ble tatt opp 15 nye. Av de 10 som ble uteksaminert i 2009 har 5 allerede fått stipend 
og er tatt opp til ph.d.-programmet. I 2009 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som har 
utredet muligheten for at også odontologistudenter skal kunne tas opp til forskerlinjen. 
Det er vedtatt å gjennomføre opptak av odontologistudenter, og man skal begynne 
rekruttering til forskerlinjen høsten 2010. Det vil bli utarbeidet et eget tilpasset 
program for disse. Det er avsatt fem stipend til forskerlinjestudenter som går direkte 
fra avsluttet medisinstudium til ph.d.-programmet før turnusperiode.  
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1.1 Generell omtale 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetets forskerutdanningsmelding baserer seg på 
tilbakemeldinger fra instituttene, samt på den samlede aktiviteten ved fakultetet i 2009. 
Fakultet stod i 2009 for 1/3 av det totale antall disputaser ved UiB. Vi har god produksjon og 
våre kandidater har gjentatte ganger vist at de produserer svært gode avhandlinger. For 
2009 kan vi blant annet trekke frem Daniel Lokshtanov fra Institutt for informatikk og Melanie 
Zimmermann fra Kjemisk institutt. Lokshtanov mottok nylig Meltzerprisen for yngre forskere 
for sitt ”banebrytende bidrag til et nytt og raskt voksende felt innen informatikk – 
datareduksjon som hjelpemiddel til å løse vanskelige beregningsproblemer.” Lokshtanov er 
26 år, men har likevel rukket å publisere over 40 vitenskapelige artikler og har etablert seg 
som en av de ledene eksperter på feltet. Zimmermann mottok Yara’s Birkelandpris i kjemi for 
beste doktorgradavhandling i kjemi i Norge. I sin begrunnelse skriver utvalgskomiteen 
følgende: "Vinneren av Yaras Birkelandspris i fysikk og kjemi 2009 har forfattet en 
avhandling som er eksepsjonell både med hensyn til kvalitet og omfang. Avhandlingen 
omfatter hele 8 primærarbeid som alle er publisert i ledende vitenskaplige journaler – det 
som i dagens tellekantregime blir kalt nivå-2 tidsskrift". 
 
Nasjonalt ble der for antall avlagte disputaser registrert en nedgang på 7,7% sammenlignet 
med året før. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har hatt en nedgang på 6,3 %, noe 
under landsgjennomsnittet. Det var 28 kvinner som disputerte ved fakultetet i 2009, og dette 
gir en kvinneandel på 38 %, et tall som er noe høyere enn den nasjonale kvinneandelen 
innen MNT fagene på 36% i 2009.  
 
Måltallet for antall disputaser i 2009 ble ikke nådd. Fakultetet meldte inn et måltall på 80 
disputaser for 2009. Dette tallet reflekterer aktiviteten ved våre institutter, og er blant annet 
basert på kunnskap om hvor langt ph.d. kandidatene er fra å ferdigstille sin avhandling og 
antall godkjente opplæringsdeler. Fakultetet ble derimot pålagt et måltall fra sentralt hold på 
90 disputaser. Dette var ikke i samsvar med vår forventede aktivitet, og vi kan nå konkludere 
med at dette måltallet var urealistisk. Dette viser hvor viktig det er at de som kjenner 
aktiviteten i miljøene skal bedømme hvilke måltall som er realistiske å oppnå.  

 
Netto gjennomstrømmingstid ved fakultet har gått noe ned, og vi er nå nede i 3,6 år. Dette 
skyldes i stor grad bedre registreringer av permisjoner og sykefravær, men vi får også 
signaler om at det har vært en bedring i oppfølging av kandidatene, både administrativt og i 
forhold til veiledning. Fremdeles har vi noe underrapportering med hensyn på sykemeldinger 
og permisjoner fra kandidater med eksterne arbeidsgivere.  

 
I 2009 meldte fakultetet til Universitetsdirektøren om at ph.d. diplomet, slik det fremstår i dag, 
ikke er et godt nok dokument, og ikke i tråd med vårt ønske om å presentere 
forskerutdanningen som den ypperste utdanningen universitetet tilbyr. Det kan eksempelvis 
nevnes at det på diplomet kun er kandidatens navn som identifiserer ham/henne som rette 
innehaver av diplomet. Fakultet meldte samtidig inn behovet for at ph.d. diplomet på linje 
med våre andre diplomer skulle kunne skrives ut fra FS. Vi venter enda på at den nedsatte 
arbeidsgruppen som skal se på forbedringer av diplomet, skal komme i gang med sitt arbeid. 
Fakultetet bruker hvert år store administrative ressurser på produksjon av diplomet og 
diplomvedleggene, ressurser som kunne vært brukt mye bedre på andre måter.  
 
Vi har utfordringer med hensyn til etikk i forskerutdanningen, spesielt knyttet til utenlandske 
kandidater. Plagiering til eksamen ser dessverre ut til å være et alvorlig problem. Dette er 
noe fakultetet ønsker å ta på alvor, men vi mener at det er et sentralt ansvar å legge til rette 
for at ph.d. kandidater som blir tatt i fusk skal kunne straffes for dette. Etter at det i desember 
2008 kom en endring i Universitets- og Høyskoleloven, har Den sentrale klagenemd ikke 
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lenger adgang til å utsestenge ph.d. kandidater fra programmet, og den eneste mulige 
straffereaksjon for fusk (bortsett fra at kandidaten stryker til en eksamen som han/hun kan ta 
på nytt semesteret etter) er en personalsak og tvungen avslutning av forskerutdanningen 
basert på en eventuell oppsigelse. Fakultetet ønsker at det skal bli lettere å utestenge 
kandidater som er tatt i juks. Vi ønsker ikke å gi det kvalitetstempelet, som vi mener en ph.d 
grad fra UiB bør være, til kandidater som vi vet har jukset for å oppnå graden.  
 
Fakultetets Forskerutdanningsutvalg (FFU) oppnevnte i 2009 et utvalg som skulle foreslå 
tiltak for fakultetets implementering av Handlingsplan for forskerutdanning UiB 2008 – 2015. 
Utvalget har frist til april 2010. Forslagene vil sendes på høring til instituttene, før 
implementering.  
 
Det er nylig etablert et ph.d. kandidatutvalg ved fakultetet basert på initiativ fra ph.d. 
kandidatene selv i 2009. Fakultetets forskerutdanningsadministrasjon har tett kontakt med 
utvalget. Fakultet vil blant annet bruke utvalget som en høringsinstans i det videre arbeidet 
med handlingsplanen og midtveispresentasjon.  
 
Enkelte av våre kandidater søker ikke om opptak til ph.d. programmet før etter opp mot 1 år 
etter tiltredelse i en stipendiatstilling. Dette fører til underrapportering, og misvisende 
opptakstall. Fakultetet ønsker å sette i gang en prøveordning ved noen av instituttene i 2010 
hvor kandidatene tas opp til ph.d. programmet forutsatt at de innen 3 mnd leverer 
prosjektbeskrivelse og forslag til opplæringsdel for faglig godkjenning i instituttenes FU. Slik 
våre opptaksrutiner er, klarer vi ikke å kjøre opptaket fullstendig i én prosess slik andre 
fakultet kanskje har ønske om. Selv om vi gjennomfører disse tiltak ved fakultetet har vi 
likevel en stor utfordring i forhold til våre eksterne kandidater, noe vi må jobbe aktivt sammen 
med våre partnere om å løse.  
 
Alt i alt har det i 2009 blitt brukt store administrative ressurser på å profesjonalisere 
administrasjonen av forskerutdanningen, og å gi våre ph.d. kandidater et bedre verktøy for å 
måle sin progresjon. Vi mener at dette arbeidet kan bidra til å skape trygghet og 
forutsigbarhet for kandidaten, og gjøre det administrative arbeidet i forhold til oppfølging av 
kandidatene enklere. I januar 2010 ble det for første gang tatt i bruk ph.d. halvårsregistrering. 
Fakultetet var fornøyd med at nærmere 70% av kandidatene registrerte seg. Vi har fått nyttig 
informasjon om fravær og permisjoner, som vi vanskelig ville ha fått tidligere. 
Forskingsavdelingen har bidratt sterkt i prosessene og med initiativ. I løpet av 2010 vil vi 
arbeide med å gjøre både kandidatenes planer for opplæringdel og fremdriftsrapporter 
elektroniske.  
 
Det er ulik praksis ved UiBs fakulteter om hvor mange studiepoeng ulike aktiviteter 
genererer. Fakultetet ønsker en harmonisering av studiepoenggivende aktiviteter ved UiB. Vi 
har ett ph.d. program ved UiB, og da bør det gis lik uttelling for lik arbeidsmengde for alle i 
programmet. I tillegg vil vi i løpet av 2010 foreta en gjennomgang av de rapporter som er 
tilgjengelig i FS (Felles Studentsystem), og melde inn våre behov slik at vi etter hvert kan 
hente gode og relevante data rett fra FS. Dette gjelder blant annet data som brukes i 
Forskerutdanningsmeldingen, men også data som institutt og fakultet har behov for i daglig 
oppfølging av kandidatene.  
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1 1.2 Kvalitativ omtale av hver resultatindikator 
 
Tabell 1 Kvantitative indikatorer for forskerutdanningsmeldingen 

Resultatindikator 
Resultat 
2008 

Resultat 
2009 

Måltall 
2010***** 

Totalt antall disputaser 
79 74 80 

Antall uteksaminerte ph.d.-kandidater pr. 
vitenskapelig årsverk (prof./førsteam.)* 0,36 0,34 0,39 
Antall nye kandidater tatt opp til ph.d 
programmet ** 131 69 93 

Antall aktive ph.d –kandidater** 
416 440 439 

Tilsatte stipendiatstillinger finansiert fra 
grunnbevilgningen* 122,6 135,8 136 
Tilsatte stipendiatstillinger finansiert fra 
forskningsrådet* 112,2 107,4 
Tilsatte stipendiatstillinger finansiert fra 
andre bidragsytere* 21 32,8 131*** 
Gjennomstrømming på disputerte ph.d –
kandidater (mnd)**** 44,82 43,67 43 
* Tallene er hentet fra DBH.  
** Instituttenes egne tall 
*** Dette er måltall for alle eksternfinansierte stipendiatstillinger ved fakultetet, dette inkluderer også 
NFR finansierte stillinger.  
**** Dette er gjennomsnittstall pr. disputerte kandidat. Tallet viser netto gjennomstrømmingstid (etter at 
godkjente permisjoner og sykefravær er tatt bort), og utregnet basert på tall fra FS. 
***** Måltall for fakultetets resultatindikatorer for forskerutdanningen er vedtatt av fakultetsstyret 16. 
desember i budsjettfordelingen for 2010, sak 109/09 
 

1.1 Totalt antall disputaser 

Antall avholdte disputaser i 2009 var noe lavere enn forventet i forhold til vårt måltall for 
2009. Til sammen ble det arrangert 74 disputaser ved fakultetet. Av disse var 3 dr.philos, og 
de resterende 71 var ph.d. Tre innleverte avhandlinger ble underkjent, alle disse var ph.d 
avhandlinger. Instituttene våre melder om at det ikke var spesielle årsaker til nedgangen i 
fjor. Fakultetet ser ikke med uro på nedgangen på kort sikt, og når vi ser på porteføljen av 
aktive kandidater og innlevering av godkjent opplæringsdel, så regner vi med at vårt måltall 
på 80 disputaser i 2010 vil oppnås.  

1.2 Antall uteksaminerte ph.d. ‐kandidater pr. vitenskapelig årsverk  

Forholdet mellom uteksaminerte ph.d. kandidater og vitenskapelige årsverk sier noe om hvor 
stor vår produksjon er pr faste vitenskaplige ansatt. Forholdstallet for fakultetet er 0,34 Dette 
tallet er et gjennomsnitt, og vi ser at det varierer fra 0,21 til 0,46 ved fakultetets institutter.  
Forholdstallet vårt for 2009 er det samme som for 2008, enda antall disputaser gikk ned. For 
2009 inkluderte vi ikke instituttlederstillinger i tallet for vitenskapelige årsverk, det er kun 
egenfinansierte professorer og førsteamanuenser som er talt med. 

1.3 Nye avtaler og aktive ph.d.‐kandidater 

Fakultetet definerer aktive ph.d.-kandidater å være alle som, lønnet eller ulønnet, hadde en 
aktiv ph.d -studierett ved fakultet i en periode som overlapper med det gjeldende 
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kalenderåret. Herunder kommer også alle som disputerte det gjeldende kalenderår, og alle 
nye avtaler som ble inngått i løpet av kalenderåret. Denne definisjonen sammenfaller med 
FS sin definisjon av aktive kandidater. 
 
Vi har for 2009 registrert 440 aktive kandidater basert på tall fra både instituttene og fra FS, 
og vi forventer å ligge på omtrent samme nivå i 2010. Antall aktive kandidater har økt noe på 
bakgrunn av en økning i inngåtte ph.d. avtaler de senere årene. Dette gjenspeiles imidlertid 
foreløpig ikke i en økning i antall disputaser. Det virker som om både antall nye og antall 
uteksaminerte kandidater ved fakultetet er rimelig stabilt over tid, slik at antall aktive 
kandidater også blir forholdsvis stabilt.  
 
Det er likevel grunn til bekymring når vi nå ser på eksternt finansierte stipendiater. Antall nye 
stipendiatstillinger finansiert av Forskningsrådet går ned ved flere av våre institutter. 
Nedgangen forventes å vedvare med bakgrunn i varslet endring i innretning på 
forskningsprosjekter fra Forskningsrådet.  
 

1.4 Tilsatte stipendiatstillinger finansiert fra grunnbevilgningen 

 
Tabellen og figuren under gir en oversikt over utviklingen i antall stipendiatstillinger ved 
fakultetet for årene 2004-2009. 
 
Tabell 2 Antall stipendiatstillinger 2004-2009 fordelt på finansieringskilde (DBH) 

År Eget grunn-budsjett

Norges 
forsknings- 

Råd 

Andre 
finansierings-

tiltak Totalt 
 

2004 48,1 92,5 29 169,6
2005 61,8 100,1 22,4 184,3
2006 95,3 91,8 23,8 210,9
2007 103,1 107,1 18,8 229,0
2008 123 113,9 16 252,9
2009 135 107,4 12 254,4

 

 
Som det framgår av tabell 2 er veksten i 
antall stipendiatstillinger ved fakultetet i 
ferd med å flate ut.  
 
Det ligger ingen nye stipendiatstillinger 
over grunnbevilgningen inne i 
fakultetets budsjett for 2010. Med 
bakgrunn i et etterslep på tilsettinger, er 
det imidlertid fortsatt mulig med en 
økning i antallet stipendiater finansiert 
over grunnbevilgningen i 2009. 
 
 
 

Figur 1 Totalantall stipendiatstillinger 2004-2009 fordelt på finansieringskilde (DBH) 
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1.5 Tilsatte stipendiatstillinger finansiert fra Norges forskningsråd 

Fakultetet hadde i 2009 107 stipendiater ansatt på prosjekter finansiert av Forskningsrådet i 
henhold til DBH. I 2010 forventer vi en reduksjon i antall stipendiatstillinger finansiert av 
Forskningsrådet. Dette på grunn av at prosjektene blir større (og færre) og inneholder et 
lavere antall stipendiatstillinger enn tidligere. Vi forventer at denne nedgangen kompenseres 
ved stipendiatstillinger fra EU prosjekter og andre bidragsytere.  
 

1.6 Tilsatte stipendiatstillinger finansiert fra andre bidragsytere 

Som det fremkommer av tabell 2 så har fakultetet også en gruppe kandidater som er ansatt 
med finansiering fra andre bidragsytere. Dette er en liten gruppe på ca 10-15 kandidater.  
 
Denne gruppen stipendiater må ikke forveksles med kandidater som er opptatt til ph.d-
programmet, men som har ekstern arbeidsgiver. Denne gruppen utgjør ca 1/3 av fakultetets 
ph.d. kandidater, men er ansatt og finansiert med prosjekter ved eksterne 
samarbeidsinstitusjoner. Selv om disse har arbeidsplass og ofte også hovedveileder ved 
eksterne institusjoner, legger instituttene våre ned store ressurser i å få disse kandidatene 
gjennom studieløpet. 
 
I forhold til denne gruppen har vi andre utfordringer, som i stor grad ligger utenfor 
fakultetets kontroll. Kandidater med arbeidsplass utenfor instituttene og annen finansiering 
enn Norges forskningsråd eller UiB er mange ganger i annet arbeid og med privat 
finansiering, i mange tilfeller med aksept fra arbeidsgiver om å kunne bruke en del av 
arbeidstiden på forskerutdanningen. Den prosentdelen av arbeidstiden som i realiteten kan 
brukes til forskerutdanningen viser seg å være høyst variabel. Sterkere bånd til instituttet 
ville være en stor fordel for å kunne holde disse kandidatene i forskningen. Botemidlene til 
denne utfordringen ligger likevel utenfor vår rekkevidde: Det optimale vil være at disse 
kandidatene har delvis permisjon fra sin stilling og oppholder seg ved instituttet i det 
aktuelle forskningsmiljøet ca. halve arbeidsuken. Ressursene til å gjennomføre dette 
mangler, både midler til stipend, og lokaler (kontor/lesesal/laboratorier).  
 

1.7 Gjennomstrømning på disputerte ph.d.‐kandidater 

Fakultetet registrerer en liten nedgang i gjennomstrømmingstid fra 2008 til 2009. Våre 
kandidater bruker nå i snitt 3,6 år på å ferdigstille graden sin, en nedgang på 0,1 år fra året 
før. Dette er nettotid hvor pliktarbeid, sykemeldinger og godkjente permisjoner er trukket fra. 
Registreringen av gyldige permisjoner har blitt bedre, men vi tror også at instituttene våre 
følger opp kandidatene bedre. Vi har de siste årene sett en bevisstgjøring i miljøene både 
ved UiB og i media om gjennomstrømming, og vi tror at også kandidatene våre har blitt mer 
opptatt av dette.  
 
I løpet av 2009 har det blitt lettere å fremskaffe korrekte tall for gjennomstrømningstid, knyttet 
til nettotid brukt på forskerutdanningen (sykefravær og gyldige permisjoner er trukket fra). 
Fakultetet har utarbeidet gode interne rutiner for overføring av denne informasjon, og for 
eksternt ansatte ph.d -kandidater har det gjennom Samordningsforumet hvor våre partnere 
fra randsoneinstitusjonene (bl.a. UniResearch, Nansensenteret, HI, NIFES, HiB) deltar, har 
også gjort det enklere å hente inn opplysninger om gyldig fravær.  
 
Fakultetet mener at det er svært viktig at vi får rapportere reell netto gjennomstrømmingstid, 
og ikke kun bruttotid, og at det fortsatt arbeides for at det er disse tallene som skal danne 
grunnlaget for DBH sine tall. I brev datert 26.11.2009 skriver Kunnskapsdepartementet at de 
kun ønsker innrapportering av brutto tall i forbindelse med gjennomstrømmingstid. Fakultetet 
mener at dette er uhelding, og at dette gir et misvisende tall. Tall fra NIFU step rapport 
40/2009 Gjennomstrømning i doktorgradsutdanningen, tilsier at kvinner bruker ca 0,5 år 
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lenger enn menn på å ferdigstille sin avhandling. Denne forskjellen skyldes i stor grad at 
kvinner i snitt har lengre fravær i forbindelse med svangerskap og fødsel enn menn (6 mnd 
for kvinner mot 1,4 mnd for menn). Vår erfaring er at når vi ser på netto tidsbruk er det ikke 
stor forskjell i gjennomføringstid mellom kvinner og menn. Fakultetets tall fra 2009 viser at 
netto gjennomstrømmingstid var 3,63 år for menn og 3,65 år for kvinner.  
 
Selv om forsinkelser i de fleste tilfellene er relativt begrenset, er det likevel klart at der 
fremdeles er noen få enkeltkandidater som bruker svært lang tid. Tidspresset for 
kandidatene er stort og ressurssituasjonen kan være begrensende for enkelte. Det er også 
en kultur i enkelte av fakultetets miljøer at en ønsker publiserbare og publiserte resultater av 
et visst omfang før doktorgraden avsluttes – noe som ikke alltid er oppnåelig i løpet av 2,5 
forskningsårsverk. Fakultetet vil arbeide for å få gjennomstrømmingstiden ytterligere ned. 
 
 

1.8 Oppsummering 

Det legges generelt store veiledningsressurser ned i den enkelte ph.d. kandidat. Ved vårt 
fakultet er det vanlig med en hovedveileder, og flere medveiledere, og tilbakemeldinger fra 
instituttene tyder på at veilederkapasiteten ved fakultetet nå er presset. Tall fra FS viser at 
58% av våre ph.d kandidater har 2 
veiledere, 41% har 3 eller flere veiledere.  

Antall aktive ph.d. kandidater ved fakultetet 
er ca 440. Antall vitenskapelig ansatte er ca 
210. Det vil si at hver vitenskapelig ansatte i 
gjennomsnitt har over 2 kandidater som 
han/hun er hovedveileder for. Dette tallet er 
nok skjevere fordelt ettersom noen 
veiledere har svært mange kandidater. I 
tillegg kommer medveiledning som i mange 
tilfeller også kan ta mye tid.  

         Figur 2 Oversikt over antall veiledere pr.. kandidat 
 

Fakultetet er bevisst på at mange av våre kandidater er eksterne, og i stor grad også har 
eksterne veiledere. Likevel er det en betydelig del av våre vitenskapelig ansattes tid som går 
med til veiledningsarbeid. Tall hentet fra FS viser at det ikke er uvanlig at våre vitenskapelige 
ansatte har 5-7 kandidater, og da får vi kun frem de interne kandidatene som vedkommende  
veileder. Den største utfordringen til fakultetet er at forholdet mellom antall vitenskapelig 
ansatte og antall doktorgradskandidater synker, noe som kan gå ut over oppfølging av den 
enkelte kandidat.  
 
Så godt som alle våre interne kandidater er tilknyttet forskningsgrupper, noe som også 
gjelder en stor del av våre eksternfinansierte kandidater ansatt i randsonen. Vi ser det som 
en stor fordel at kandidatene er i et miljø med flere aktive forskere. Gledelig av året er den 
gode gjennomstrømmingstiden som flere av våre eksterne partnere har oppnådd, spesielt 
forskningsmiljøene ved HI og NIFES. Her disputerte 10 kandidater i 2009. Det er mulig at 
presset på å sette i gang gjennomførbare forskningsprosjekter i instituttsektoren er en viktig 
bidragsyter til at de får sine kandidater raskere gjennom enn våre institutter.  

 

Fakultetet gir garanti til ph.d. kandidatene om at det ikke skal gå mer enn 10 uker fra 
innlevering av avhandling til disputas. Dette er også et viktig tiltak for å få våre kandidater 
ferdige og inn i videre karriere. 
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2 1.3 Generell kvalitativ presentasjon av resultater, planer, utfordringer og 
prioriteringer 

 
Debatten omkring forskerutdanningen de senere årene har i stor grad handlet om 
kvantitative forhold, gjerne med utgangspunkt i gjennomføringstid og – prosent. Vi håper den 
framtidige debatten ved UiB i større grad også vil fokusere på kvaliteten av utdanningen og 
ph.d. graden. 
 

2.1 Status  for  oppfølging  av  handlingsplan  for  forskerutdanning  (blant  annet 
midtveisevaluering). 

I 2009 satte fakultetets Forskerutdanningsutvalg (FFU) ned et utvalg som skulle utarbeide en 
rapport om implementering av Handlingsplan for forskerutdanning UiB 2008 – 2015.  
 
Utvalget har også tatt for seg midtveisevalueringen, og kommet med forslag om hvordan 
denne kan implementeres ved fakultetet. Utvalget foreslår at midtveisevalueringen har form 
av en midtveispresentasjon, der et oppfølgingsmøte bare skjer dersom presentasjon og 
innsendt rapporteringsskjema ikke godkjennes. For våre institutter med mange kandidater vil 
det være en altfor omfattende oppgave å gjennomføre egne evalueringsmøter med hver 
kandidat. Instituttene er så langt positive til å finne en løsning for 
midtveisevaluering/presentasjon som kan fungere også i miljøer med mange kandidater. 
 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har omtrent 440 aktive ph.d. kandidater 
registrert i forskerutdanningen. Av disse er ca 2/3 tilknyttet institusjonen gjennom 
universitetsstipendiatstillinger eller i eksternt finansierte prosjekter med UiB som 
arbeidsgiver.  
 
Langt fra alle kommer til å fortsette innen akademia eller i annen forskning, noe som betyr at 
fakultetet må være bevisst på å gi informasjon til kandidatene om hvilke andre muligheter 
som kan være aktuelle etter endt forskerutdanning.  
 
I følge NIFU STEP rapporten om Stipendiaters arbeidsvilkår og karriereforventninger svarer 
78% av kandidatene som er underveis i doktorgradsløpet at de ønsker seg en forskerkarriere 
etter at de har avlagt en doktorgrad, mens 25% av de spurte også mener at mulighetene for 
å få sin ønskede karriere er relativt eller svært dårlig.  
 
Stipendiater innen matematisk-naturvitenskapelige fag er de mest pessimistiske. 90% av 
ph.d. kandidatene i undersøkelsen svarer at de ikke har mottatt informasjon eller veiledning 
om karriereløp, et tall som også er representativt for UiB. Fakultetet ønsker i løpet av 2010-
2011 å sette fokus på karriereløp etter endt forskerutdanning.  
 
Fakultetet ser det også som ønskelig at ph.d. kandidater i fremtiden kan få benytte seg gratis 
av de tjenestene som SiBs Karrieresenter tilbyr. Slik det fungerer nå, så er Karrieresenteret 
kun et tilbud for studenter som betaler studieavgift. Dette ekskluderer våre ph.d. kandidater 
fra å delta på jobbsøkerkurs, kurs i intervjutrening og lignende.  
 
Når det gjelder internasjonalisering så har fakultetet en internasjonalt orientert 
forskerutdanning. De aller fleste av våre miljø har tilknyttet seg utenlandske forskere og ph.d. 
kandidater, og det er vanlig at forskergruppene deltar i internasjonale nettverk og 
forskningssamarbeid. Stort sett alle fakultetets ph.d. kandidater presenterer sitt arbeid på 
minst en internasjonal konferanse i løpet av forskerutdanningen.  
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Fakultetet har etter hvert opparbeidet seg mye erfaring og kunnskap om inngåelse av avtaler 
om felles veiledning av ph.d. kandidater med utenlandske læresteder, såkalte Cotutelle 
avtaler. Disse avtalene inngås av praktiske årsaker normalt bare mellom to lærestender. En 
slik avtale kan styrke allerede pågående forskningssamarbeid mellom de to institusjonene. 
Både i forhold til faglig og administrativ oppfølging er dette imidlertid ofte kostbare avtaler, og 
økonomisk sett kan disse avtalene være svært ugunstige for våre miljø. Vi får 
belønningsmidler kun dersom kandidatene disputerer ved UiB, noe som gjør at instituttene 
våre vegrer seg for å inngå slike avtaler. Fakultetet ber om at UiB må fortsette å melde inn 
behov for at vi oppnår belønningsmidler for våre Cotutelle kandidater selv om de disputerer i 
utlandet.  
 
Fakultetet har en høy andel kandidater med utenlandsk bakgrunn som trenger noe tid til å 
finne seg til rette både faglig og sosialt. Dette krever også ekstra innsats fra veileder og 
instituttets side. Det er på denne bakgrunn positivt at UiB sentralt utarbeider såkalte 
mottakspakker, med informasjon om alt fra ansettelse og opptak til mer triviell informasjon 
om Bergen og UiB. 

 

2.2 Utfordringer med hensyn til vitenskapsteori og etikk. 

De aller fleste ph.d. kandidater ved fakultetet tar kurset MNF490 Vitenskapsteori og etikk, og 
fakultetet får tilbakemeldinger fra deltagerne om godt faglig utbytte. Det er imidlertid et ønske 
fra enkelte av våre miljø om å utarbeide en fagspesifikk modul til dette emnet. Utfordringen 
er at det må være kompetanse og ressurser i fagmiljøene til å følge opp den fagspesifikke 
delen. Noen kandidater ved institutt for fysikk og teknologi velger i stedet PHYS210 
Grunnlagsproblemer i fysikk (10 stp.), som gir dem anledning til å gå dypere inn i 
vitenskapsteorien knyttet til fysikk. Fakultetet og instituttet anser det som verdifullt at begge 
disse alternativene finnes. 
 
Det har de siste årene blitt oppdaget flere tilfeller av plagiering på eksamen i dette MNF490. 
Etter at lovendringen i Universitets og Høgskoleloven trådde i kraft i desember 2008, og Den 
sentrale klagenemd ikke lenger har adgang til å utestenge ph.d. kandidater, har muligheten 
for å straffe de som jukser til eksamen blitt dårligere. Slik det er nå har man kun anledning til 
å gi en straff som tilsvarer underkjent eksamen. Eventuelle andre sanksjoner for en UiB 
ansatt ph.d. kandidat vil måtte skje gjennom en personalsak, og deretter utkastelse fra ph.d. 
programmet. Fakultetet mener at UiB sentralt må se på denne problemstillingen, og at 
spesielt rederlighet og fusk/plagiering i forskerutdanningen blir slått hardt ned på. De aller 
fleste av våre kandidater er flinke og ærlige, og det skal bare en sak til for at UiB sin 
forskerutdanning får et dårlig rykte. Fakultetet vektlegger at høye etiske standarder skal 
gjennomsyre all vår undervisning og forskning, derunder også forskerutdanning og 
veiledning.  
 
Det er også positivt at UiB har styrket etikkaspektet, ved at det i ”ph.d.-håndboken” er 
spesifisert at kandidatenes prosjektbeskrivelse skal innholde et eget punkt med en etisk 
refleksjon over sitt forskningsprosjekt. Fakultetet vil arbeide for å innlemme dette kravet i 
våre interne retningslinjer for ph.d graden. 
 
Bibliotekskurset for ph.d. kandidater som vi har etablert i samarbeid med 
Universitetsbiblioteket, avdeling for realfag, ble også videreført i 2009. Dette året med mange 
deltagere også fra andre fakultet. Problematikk omkring plagiering og korrekt sitering blir 
også vektlagt her, noe vi er opptatt av å formidle til våre forskerutdanningskandidater.  
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2.3 Forholdet mellom forskerutdanning og forskningssatsinger på fakultetet. 

Forskerutdanningen er den mest ressurskrevende av utdanningene som tilbys ved fakultetet, 
og det er derfor spesielt viktig at den også er forankret i våre forskningssatsninger. 
Forskerutdanningen ved instituttene våre er til enhver tid innenfor instituttene og fakultetets 
satsningsområder. Svært mange av de internt finansierte stipendiatstillingene benyttes 
strategisk, som egenandeler inn mot prioriterte satsingsfelt. Ved fakultetet er all forskning 
organisert i prosjekt og forskningsgrupper, og alle ph.d. kandidater som tas opp til 
forskerutdanningen får en veiledningskomité, som består av minst 2 veiledere.  
 
Tidligere har det blitt sett som en utfordring at store deler av fakultetets forskningssatsinger 
har vært rettet inn mot sentra med uklare forpliktelser mht. forskerutdanning.  Nå er sentrene 
i større grad knyttet til fakultet/instituttene, noe som bidrar til at forskningssatsingene gir 
uttelling også i form av forskerutdanning.  
 

2.4 Prioriterte tiltak for å bedre gjennomstrømming og gjennomføring i 2010. 

Fakultetet hadde i 2009 en netto gjennomstrømmingstid på 43,67 mnd, noe som tilsvarer 3,6 
år. Det ser ut som om det er to kategorier av kandidater som bruker lenger enn normert tid 
på å oppnå graden sin. Den første kategorien er de som trenger noe ekstra tid, som oftest 
ekstra tid til å sammenskrive avhandlingen –typisk opptil 4-8 måneder. Den andre kategorien 
er de som får problemer med å ferdigstille avhandlingen overhodet. Disse har gjerne brukt 
opp alle tilgjengelige finansieringskilder og oppsparte midler, og begynner å jobbe på andre 
prosjekter. De kommer inn i en ond sirkel som det etter hvert blir vanskelig å komme seg ut 
av. Den sistnevnte gruppen er de vi håper å kunne holde kontakten med gjennom bedre 
rutiner for framdriftsrapportering og semesterregistrering. Samtidig vil også innføring av 
midtveisrapportering gjøre oss bedre i stand til å fange opp disse på et tidligere tidspunkt.  
 
Når det gjelder kandidatene som bare trenger noe mer tid, er årsaksforholdene ofte 
sammensatte. En årsak kan være at de utsetter skrivingen til sent i prosjektet, og opplever at 
dette arbeidet er mer utfordrende og tidkrevende en forventet, de opplever metodiske eller 
andre praktiske problemer underveis som forsinker framdriften, de har prosjektplaner som 
kanskje ikke er tilstrekkelig presise mht. framdrift, og hvilke valg som skal gjøres når 
tidsfrister overskrides – og oppfølgingen av framdriften er kanskje ikke tett nok. En siste 
årsak kan være at noen har veiledere som legger et visst press på kandidatene for å 
produsere mest mulig forskningsresultater før avhandlingen innleveres. Midtveispresentasjon 
vil for denne gruppen være et viktig virkemiddel til å oppsummere resultater tidligere i løpet, 
og få vurdert prosjektplaner og fremdrift også utenfor veiledningskomiteen. 
 
”Transferable skills” er ferdigheter som kandidatene kan overføre og anvende i sin neste 
jobb. Dette er ikke-faglige ferdigheter som vi mener at våre kandidater skal kunne forventes 
å inneha. Ved fakultetet har vi nå kommet godt i gang med arbeidet med kurs i ”transferable 
skills”, og det planlegges nå fakultetsorganiserte kurs i språk/kultur og akademisk 
skriving/presentasjonsteknikker. Disse kursene vil i utgangspunktet tilbys alle ph.d. 
kandidater ved fakultetet, og vi håper å starte opp i løpet av høsten 2010. Det er avsatt 
midler til forskerutdanningstiltak ved fakultetet, og vi ønsker å prioritere å kunne tilby våre 
kandidater slike verktøykurs.  
 
I løpet av 2009 har det først og fremst vært fokus på administrative tiltak – endringer i 
rapporteringsrutiner, semesterregistrering, men det gjenstår fremdeles reelle utfordringer 
knyttet til gjennomføringen av kandidatenes forskningsprosjekter som ikke kan løses 
administrativt. Tiltak for å sikre ressurstilgang og for å videreutvikle gode rammevilkår for 
forskningen vil fortsatt være sentralt i fakultetets videre arbeid.   
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I løpet av 2010 vil alle fakultetets institutter arrangere årlige samlinger for ph.d. kandidatene. 
Disse legges opp noe ulikt ved de ulike instituttene, men her kan kandidatene presentere 
hovedresultatene av sitt arbeide, og det holdes informasjonsseminarer, gruppearbeid om 
forskerutdanningen, etc. Det har også vært diskutert hvorvidt et slikt seminar kan være et 
egnet sted for å gjennomføre midtveispresentasjonene.  
 
I løpet av 2010 planlegger fakultetet å innføre midtveisrepresentasjonen som er beskrevet i 
Handlingsplan for forskerutdanningen. Som nevnt innledningsvis, foreslås det å bruke 
begrepet midtveispresentasjon heller enn midtveisevaluering da ordet evaluering kan gi 
inntykk av at dette er en form for eksamen. Midtveispresentasjon er planlagt gjennomført for 
alle nye kandidater som har finansieringsstart fra og med 1. januar 2009. Ordningen vil være 
frivillig for kandidater som har startet tidligere.  
 
Fremdriftsrapportene ved instituttene har vært diskutert i flere fora, da mange kandidater 
opplever at deres rapport bare ”havner i en skuff”. Etablering av elektroniske 
fremdriftsrapporter, kan gjøre at materialet blir mer tilgjengelig for instituttene/fakultetet, og at 
det lettere kan bli til statistikker som kan synliggjøre behovene kandidatene rapporterer om. 
Det er likevel viktig å holde fokus på oppfølging av de problematiske enkeltsakene, noe som 
alle våre institutter årlig gjør et godt arbeid med. Fremdriftsrapportene må fortsatt brukes 
som et verktøy for å identifisere manglende progresjon, fange opp kandidater som står fast, 
og evt. identifisere andre problemer. Oppfølgingen av fremdriftsrapporten kan forbedres, her 
er også bevisstgjøring av veilederens og veiledningskomiteens ansvar et annet sentralt 
punkt. Det må arbeides for å få til en felles virkelighetsforståelse hos veilederkomiteen, og 
det må klargjøres bedre hva det innebærer av forpliktelser å være med i en veilederkomité. 
Her har den sentrale ”ph.d. håndboken” gjort disse ansvarsforhold tydelig med punktlister, og 
dette må nå formidles til fakultetets vitenskapelige ansatte. Institutt for geovitenskap melder 
om at de ønsker å arrangere en veiledersamling hvor regler og rutiner og veileders 
forpliktelser og ansvar står på agendaen. På fakultet og institutt arbeides det også med 
større bevisstgjøring av administrasjonen og de vitenskapelige ansatte om å kunne anbefale 
kandidater som helt klart ikke kommer til å fullføre om å avbryte forskerutdanningen.  
 

2.5 Prioriterte tiltak for å hindre frafall og underkjenninger i 2010 

I underkant av 4% av de innleverte avhandlingene ble i 2009 underkjent (3 av 77 innleverte 
avhandlinger), og i alle disse tilfellene planlegger kandidaten å levere inn avhandlingen på 
nytt og fullføre ph.d. graden. Antall underkjente avhandlinger har blant annet blitt diskutert i 
FUU, hvor det ble konkludert med at det er betryggende at bedømmelseskomiteenes 
kvalitetssikring og vurdering av innleverte ph.d. arbeider fungerer, og at underkjenning av 
avhandlinger viser at komiteen gjør en grundig og reell vurdering. Det må også understrekes 
at slik vårt system fungerer nå med at selve disputasen kun er en proforma aktivitet, og at 
ingen avhandliger underkjennes på grunnlag av disputasen, er det spesielt viktig at 
bedømmelseskomiteen fanger opp og underkjenner svake avhandlinger. Det er en stor 
påkjenning for kandidaten å få sin avhandling underkjent, og det er derfor viktig at 
avhandlinger kvalitetssikres i veiledningskomiteen (ikke bare hovedveileder) før utsendelse 
for bedømming. Fakultetet vil i løpet av 2010 innføre nye rutiner som sier at hele 
veiledningskomiteen (ikke bare hovedveileder som i dag) signerer brevet om anbefalt 
innlevering (”supervisor report”) og at hele veiledningskomiteen samtidig bekrefter å ha lest 
oppgaven. Det er likevel viktig å ta hensyn til at det er flere faktorer som spiller inn i forhold til 
en underkjenning. Kandidaten arbeider intensivt i avsluttingen av forskerutdanningen og det 
er et poeng at finansieringen tar slutt og at kandidatenes økonomi ikke tillater finpussing på 
avhandlingene ned til minste detalj. Dette er forhold som kan føre til at en avhandling blir 
innlevert med risiko for at arbeidet blir underkjent. Det er også slik at ph.d. avhandlingen er 
kandidatens selvstendige arbeid, og det er en grense for hva veiledningskomiteen etisk sett 
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kan bidra med i arbeidet med syntesen, som i de fleste tilfeller er den del av avhandlingen 
som fører til underkjennelse. 
 
Fakultetet må jobbe aktivt også i forhold til å bli mer profesjonelle i vurderingen av søkere til 
stipendiatstillinger, slik at vi i enda større grad kan finne de kandidatene som er best egnet. 
Dette er spesielt viktig med hensyn på universitetsstipendiatstillingene. Det har blant annet 
flere ganger blitt ansatt utenlandske universitetsstipendiater som mangler 
engelskkunnskaper til å kunne brukes i undervisningssammenheng. Dette er uheldig og fører 
gjerne til at disse stipendiatene blir fritatt for en del pliktarbeid. Fakultetet ønsker også å 
arbeide videre med å styrke veiledernes og kandidatenes bevissthet om nødvendigheten av 
god prosjektplanlegging og –oppfølging. 
 
Vi har tidligere etablert et administrativt ph.d. forum ved fakultetet hvor de ansvarlige for 
administrativ oppfølging av forskerutdanningen ved fakultet og institutt treffes regelmessig for 
å diskutere saker som angår forskerutdanningen. Dette er et forum som er meget viktig for 
harmonisering av forskerutdanningsadministrasjonen ved fakultetet, og denne gruppen 
kommer med svært viktige innspill som tas videre til andre fora og utvalg.   
 

2.6 Forskerskoler  som  virkemiddel  i  forskerutdanningen,  og  i  forhold  til  fakultetets 
forskningssatsinger. 

Vi har for tiden 5 forskerskoler ved fakultetet; “Intelligente detektorer” (IRTG - Development 
and Application of Intelligent Detectors), The Molecular and Computational Biology Research 
School (MCB), BIRSIM. Bergen International Research School in Marine Biology, 
Forskerskole i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og Nasjonal forskerskole i 
klimadynamikk (Research School in Climate Dynamics, ResClim). I tillegg har fakultetet nylig 
fått inn forslag om opprettelsen av to nye forskerskoler, ”Bergens forskerskole i 
målevitenskap” og ”Forskerskole i Reservoar teknologi”. Fakultetets forskerskoler er både 
lokalt, nasjonalt og internasjonalt organisert.  
 
I arbeidet med å forbedre forskerutdanningen er det viktig å fokusere helhetlig. Etablering 
og drift av en god forskerskole i naturvitenskapene krever stor arbeidsinnsats og en del 
økonomiske ressurser, og begge disse faktorene mangler dekning i dag. Forskerskoler kan 
være et meget verdifullt tilskudd til forskerutdanningen, forutsatt at deltakelse i dem er faglig 
relevant for den enkelte kandidat og at de bringer nye perspektiver inn i utdanningen. 
 
Miljøene ved fakultetet er delt i sitt syn på forskerskoler, mange mener at slike tiltak har god 
effekt og er viktige for kvaliteten av forsknings- og læringsmiljøet for kandidatene, mens 
andre igjen mener at forskerskoler ikke nødvendigvis fører til bedret forskerutdanning. 
Fakultetet etterlyser en erfaringsutveksling og evaluering av eksisterende forskerskoler, og at 
man ved UiB etablerer klare retningslinjer for hva en forskerskole skal være.  
 
I forbindelse med fellesgrader på ph.d. nivå, så ser fakultetet betydningen av at instituttene 
på forhånd har deltatt i forskerskoler på nasjonalt/internasjonalt nivå. Å etablere forpliktende 
samarbeid om forskerutdanningen kan være meget lærerikt for miljøene. Det kan være nyttig 
å sammenligne seg med andre, og dette kan bidra til å øke kvaliteten og man setter også 
fokus på å kunne tilby noe unikt.  
 
 
Kilder:  
NIFU-STEP informasjon fra Doktorgradsregisteret, Doktorgrader i Tall, februar 2010.03.22 
NIFU-STEP Rapport 38/2009, Stipendiaters arbeidsvilkår og karriereforventninger. 
NIFU-STEP Rapport 40/2009, Gjennomstrømming i doktorgradsutdannelsen. 
Forskerutdanningsmeldinger fra instituttene 
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Vedlegg 
Forskerutdanningsmeldinger fra instituttene (8) 
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Innledning  
Forskerutdanningsmeldingen gir en samlende og overordnet vurdering av kvaliteten i 
forskerutdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Meldingen gir oversikt over 
opplegg, tiltak og videre satsinger i kvalitetsarbeidet og fungerer som en selvevaluering der 
nødvendige planer og justeringer for 2010 presenteres i henhold til oppnådde resultater.  

 
I 2010 pågår arbeidet med å fornye universitetets strategiske plan. I denne forbindelse er 
fakultetet bedt om å kommentere universitetets strategiske satsningsområder, samtidig som 
meldingene er viktige grunnlagsdokumenter for strategiplanarbeidet ved fakultetet. 
 
 
1. Kvantitative indikatorer - Resultater og måltall 
 
Tabell 1: Resultatindikator 
og måltall 

Resultat 
2008 

Resultat 2009 Måltall 
2009 

Måltall 2010 

Totalt antall disputaser 
 

27 26 25 27 

Antall uteksaminerte 
kandidater pr vitenskapelig 
årsverk (prof/førsteam.) 

0,24 
(27/114,8) 

0,22 
(26/118,4) 

  

Antall nye doktorgradsavtaler 
 

21 24   

Antall aktive kandidater 
 

173 152   

Tilsatte i internfinansierte 
stillinger 

50,3 48,6 51 51 

Finansierte av 
forskningsrådet 
 

15,3 13,6 20 24* 

Andre eksternfinansierte 
 

3,5 3   

Gjennomstrømming på 
disputerte kandidater** 

7,6 4,6   

 
 
 
2. Kvalitative utfordringer 

2.1 Generell omtale 

 

Samlet vurdering av resultater  
I 2009 ble det avholdt 26 disputaser ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, bare én 
disputas mindre enn året før og en disputas mer enn måltallet. I 2008 var det ekstra mange 
disputaser som følge av utfasingen av dr.polit.-graden. Når antallet har holdt seg på tilnærmet 
samme nivå i 2009, og samtidig innfrir måltallet, må dette anses som et tilfredsstillende 
resultat. 

                                                 
* Måltallene fra 2009 og for 2010 inkluderer alle eksternfinansierte stipendiatstillinger 
** Indikatorene viser gjennomsnittlig tidsbruk i antall år med fratrekk for pliktarbeid og permisjoner i 
perioden med rekrutteringsstipend. 



 35

 
Gjennomstrømmingstallet viser hvor mange år kandidatene i gjennomsnitt bruker på 
doktorgradsutdanningen. Tallet 4,6 viser at de fleste kandidatene som disputerte i 2009 leverte 
avhandlingen på tilnærmet normert tid. Den positive utviklingen kan indikere at de siste syv 
årenes styrkede innsats på forskerutdanning begynner å gi resultater i form av et stabilt og 
høyt antall kandidater som fullfører forskerutdanningsløpet på normert tid.  
 

 

2.2 Kvalitativ omtale av hver resultatindikator 

Fakultetet bes om å gi en vurdering av resultatoppnåelse fra året før i forhold til:  
Ressursbruk knyttet til gjennomføring av dr. gradsløpet. 
 
 

Antall disputaser: 26 

Flertallet av de 26 kandidatene som disputerte i 2009 leverte på normert tid. Enkelte 
kandidater har derimot vært lenge i forskerutdanningen før de disputerer. Et høyt antall 
disputaser i 2008 og 2009 indikerer at fakultetet har lite frafall i forskerutdanningen, noe som 
også har vært fakultetets erfaring de siste årene. Fagmiljøene og administrasjonen yter mye 
støtte til forsinkede kandidater for å unngå frafall. Det er viktig å bidra til at kandidater som 
fakultetet har tatt opp og satset på, lykkes i å oppnå doktorgrad.   
 
 

Antall disputaser pr. vitenskapelig tilsatt: 0,22 

Antall disputaser pr. vitenskapelige årsverk viser en nedgang fra året før. Bakgrunnen for 
dette er at fakultetet hadde én disputas mindre, samtidig som antall tilsatte i vitenskapelige 
stillinger økte. Det må bemerkes at 2008 var et rekordår hva antall disputaser angår. 0,22 i 
forholdet mellom disputaser og antall vitenskapelige tilsatte må derfor karakteriseres som 
tilfredsstillende.  
 
Flere institutter rapporterer at én vitenskapelig tilsatt har som hovedoppgave å ta seg av 
koordineringen av forskerutdanningen; faglige samlinger, skriveseminarer, samt bistå med 
tilbakemelding i særskilte faser av den enkelte kandidats doktorgradsløp.  

 

 

Tilsatte i internfinansierte stillinger: 48,6 

Antall tilsatte i internfinansierte stipendiatstillinger har vært stabilt og i overensstemmelse 
med måltallene. Fakultetet har lagt ned betydelig innsats i å unngå vakanse i 
stipendiatstillinger som det er finansiering for. 
 
 
Tilsatte i NFR-finansierte og andre eksternfinansierte stillinger: 16,6 
Antall tilsatte i NFR-finansierte og andre eksternfinansierte stillinger viser en liten nedgang 
fra 2008. Denne nedgangen er imidlertid minimal og alt tyder på at den eksternfinansierte 
aktiviteten er økende.  
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Antall nye doktorgradsavtaler: 24 
I 2009 inngikk SV-fakultetet 24 nye doktorgradsavtaler***. Dette er et noe lavt tall dersom 
fakultetet skal opprettholde en jevnt høy produksjon av doktorgrader. Flere eksternfinansierte 
prosjekter med stipendiatstillinger kan bidra til å endre dette bildet. Nye kandidater kan også 
komme fra eksterne institusjoner, høyskoler, forskningsbedrifter, offentlig virksomhet og 
næringsliv.  
Antall aktive ph.d.-kandidater: 152 
Antall aktive ph.d.-kandidater rapportert i 2008 er noe misvisende grunnet tekniske 
utfordringer i studentdatabasen FS****. Reelt sett har fakultetet hatt 140-150 aktive kandidater 
i den organiserte forskerutdanningen de siste årene, og 2009 er intet unntak. En stor andel av 
kandidatene (30-40 kandidater) er utenfor finansieringsperioden. Disse kandidatene binder 
opp veiledningskapasitet og i noen tilfeller kontorplass ved instituttene. 
 
 
Gjennomstrømming på disputerte ph.d.-kandidater: 4,6 
Gjennomstrømmingstallet for 2009 viser en positiv utvikling fra 2008 og de foregående årene. 
Etter innføringen av ph.d.-graden i 2003 har vi opplevd at fastere rammer rundt 
forskerutdanningen har ført til at det store flertallet av kandidater nå følger et normert løp. 
Flere overordnede seminarer fra fakultetets side, flere forskerutdanningskurs, mer informasjon 
om eksterne kurs, tettere oppfølging fra veileder/e, velfungerende ph.d.-seminarer og 
forskergrupper, samt gode sosiale miljøer for ph.d.-kandidatene, har vært viktige tiltak i 
arbeidet med styrkingen av forskerutdanningen. Forventningene til hva forskerutdanning skal 
være ser også ut til å ha endret seg: en karrierestart - ikke nødvendigvis et livsverk. 
Forskerutdanningen krever imidlertid flere ressurser i dag enn for ti år siden. Uttellingen, i 
form av flere kandidater som leverer på normert tid, er likevel gunstig både for fakultetet og 
den enkelte kandidat.   
 
 
 
 
3. Kommentarer til måltall for 2010 
 
Fakultetet bes om å oppgi status for oppfølging av inneværende års målsettinger og 
prioriteringer: Er det spesielle utfordringer knyttet til å nå målene, og hvilke virkemidler er 
tatt i bruk for å nå disse? 
 
Disputaser: Måltall 27 
Fakultetet har et måltall på 27 disputaser i 2010. Per mars 2010 er det 16 kandidater som 
enten har disputert eller som har levert avhandlingen. På grunnlag av dette, og tidligere års 
erfaringer, er det grunn til å tro at fakultetet vil kunne avvikle 25-27 disputaser, og dermed 
innfri eller komme helt opp i mot det oppjusterte måltallet. Hvis dette blir resultatet, vil 
fakultetet ha produsert et jevnt høyt antall doktorgrader de siste tre årene.  
 

                                                 
*** Tallet er hentet fra DBH og representerer ikke et kalenderår. Tallet som er rapportert er derfor ikke fra 
kalenderåret 2009, men per 1. oktober 2009. 
**** Administrativ avslutning av kandidatene i studentdatabasen FS har medført at de har blitt ”reaktivert” i 
rapportene, det vil si, talt med som ”Aktiv” frem til den datoen de ble registrert sluttet. Tallet 173 er paradoksalt 
nok et uttrykk for fakultetets innsats i 2008 med å rydde i listene over ”gamle” kandidater 
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Det er likevel alltid en potensiell utfordring at det tar lang tid fra innlevering til disputas.  Noen 
disputaser som burde kunne avholdes i 2010, kan muligens bli forskjøvet til 2011. I tråd med 
UHR og UiBs anbefaling vil fakultetet og instituttene i 2010 arbeide med å få etablert rutiner 
for å korte ned tiden mellom innlevering og disputas til maksimum tre måneder.  
 
De siste fasene av avhandlingsarbeidet går sakte for noen kandidater. Problemene kan 
forsterkes ytterligere ved at finansieringen opphører i samme periode, slik at kandidatene i 
tillegg til faglige utfordringer også opplever økonomiske problemer. Fagmiljøene bør ha tett 
oppfølging av kandidatene 6-12 måneder før planlagt innlevering for å minimere problemer i 
avslutningsfasen. Det kan også tenkes at det vil være produktivt å innføre et 
evalueringsopplegg med en plan for det siste året i ph.d.-utdanningen, og at dette kan vise seg 
å være mer effektivt enn en midtveisevaluering. 
 
Antall uteksaminerte ph.d.-kandidater pr vitenskaplig årsverk (professor / førsteamanuensis) 
Fra 2008 til 2009 var det en liten økning i antall tilsatte i vitenskapelige stillinger. Det 
forventes ikke en økning i vitenskapelige stillinger i 2010. På generelt grunnlag bør en økning 
i antall vitenskapelige tilsatte fra 2008 til 2009 på sikt kunne føre til flere disputaser. Dette 
fordrer selvsagt at fagmiljøene sørger for at den vitenskapelige staben påtar seg tilstrekkelig 
med oppgaver innen forskerutdanningen, enten i form av veiledning, forskerseminarer, 
kursaktiviteter og/eller komitéarbeid. Ved en økning i staben bør en også kunne forvente flere 
eksternfinansierte forskningsprosjekter som innehar doktorgradsstipender, samt økt aktivitet i 
rekruttering av stipendiater som er tilsatt ved forskningsinstitutt og høyskoler.   
 
 
Antall nye doktorgradsavtaler  
For å nå måltallet på 27 disputaser bør fakultetet ta opp rundt 33 kandidater hvert år. 
Fakultetet har, per 5. mars 2010, tatt opp 6 kandidater. Av disse er 5 interne og 1 ekstern. I 
løpet av 2010 forventes det at SV-fakultetet tilsetter mellom 15 og 16 nye internfinansierte 
stipendiater. Fakultetet og instituttene må arbeide uavbrutt for å få eksternfinansierte 
forskningsprosjekter som innehar doktorgradsstipender, samt rekruttere stipendiater som er 
tilsatt ved eksterne forskningsinstitutter og høgskoler.  
 
De fleste instituttene har jevnt over god søkertilgang på utlyste stipendiatstillinger. 
Tradisjonelt har det innen informasjonsvitenskap og økonomi vært færre kvalifiserte søkere, 
og disse miljøene arbeider aktivt med å opprettholde en kritisk masse av ph.d.-kandidater. 
Institutt for økonomi konkurrerer med NHH og BI om å rekruttere gode 
doktorgradskandidater, der de to andre institusjonene har praksis med å rekruttere kandidater 
før de er ferdige med mastergraden.  
 
 

Antall aktive kandidater 

Fakultetet har rundt 150 aktive kandidater i forskerutdanningen. Om vi tar høyde for et visst 
frafall og forsinkelse, vil dette antallet resultere i anslagsvis 30 årlige disputaser over de neste 
fire årene. Dette må anses som et tilfredsstillende antall disputaser, jamfør måltallet for 2010. 
Av den totale kandidatgruppen er en viss andel (30-40 kandidater) utenfor 
finansieringsperioden. Det er en målsetting for fakultetet å bistå forsinkede kandidater frem 
mot disputas, da denne situasjonen er krevende både for fagmiljøet og for kandidaten selv. I 
dette arbeidet har fakultetet funnet det nødvendig å sette tidsfrister og instituttene har styrket 
sin faglige oppfølging av forsinkede kandidater. Dette er en ordning som er blitt brukt med 
hell og som fakultetet vil fortsette med. For å opprettholde et kandidattall på 150 må fakultetet 
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og fagmiljøene arbeide videre med å rekruttere flere eksternfinansierte ph.d.-kandidater. 
Fakultetet vil imidlertid bemerke at det må være en sammenheng mellom antall 
stipendiatstillinger og de karrieremuligheter kandidatene har etter endt stipendperiode. For å 
gi dyktige doktorander muligheter for en akademisk karriere, vil fakultetet legge til rette for 
flere postdoc-stillinger og andre forskningsrelaterte stillinger. Fakultetet vil også bidra, så 
langt vi kan, til at andre institusjoner, det være seg i forsknings- og utdanningssektoren eller 
også i forvaltningen, vil ansette våre kandidater. 
 
 
Tilsatte i internfinansierte stillinger: måltall 51 
Fakultetet arbeider for å holde stipendiatmassen relativt stabil fra år til år og vil i 2010 benytte 
muligheten til å omdisponere 3 stipendiatstillinger til post.doc. Dersom dette gis en 
halvårsvirkning, vil det korrekte måltallet for 2010 være 49,5, og fakultetet regner med å 
oppnå dette måltallet.  
 
 
 
 
Tilsatte i forskningsrådsfinansierte og andre eksternfinansierte stillinger: Måltall 24 
Oversikter over eksterne stipendiater ved SV-fakultetet viser så langt at fakultetet vil ha 16 
stipendiater som er finansiert av forskningsrådet og 4 stipendiater som har annen ekstern 
finansiering i 2010. Måltallet på 24 inkluderer både finansiering fra forskningsrådet og annen 
ekstern finansiering. SV-fakultetets strategi er å jobbe mot økt eksternfinansiert aktivitet fra 
flere kilder. 
 
 
Gjennomstrømming på disputerte kandidater 
Gjennomstrømmingstallene for 2009 er meget gode og viser en fremgang fra 2008. Basert på 
kandidatene som har levert avhandling eller disputert, er det grunn til å tro at også 2010 vil bli 
et godt år når det gjelder gjennomstrømming. Av de 15 som har levert avhandlingen for 
bedømmelse til ph.d.-graden, har over halvparten fullført forskerutdanningsløpet på tilnærmet 
normert tid. Hvis fagmiljøene fortsetter sin tette oppfølging av kandidater som nå nærmer seg 
innlevering, vil 2010 som helhet bli et bra år i forskerutdanningssammenheng for fakultetet.      
 
 
 
4. Generell kvalitativ presentasjon av resultater, planer, utfordringer og 
prioriteringer 

Fakultetet bes kommentere status for oppfølging av handlingsplanen for forskerutdanningen 
(blant annet midtveisevaluering). 
 
Midtveisevaluering er i handlingsplanen for forskerutdanningen ved UiB foreslått som ett av 
tiltakene for å bedre gjennomstrømmingen i doktorgradsutdanningen. I fellesmøte mellom 
Forskningsutvalget og Utdanningsutvalget ved UiB, 15. desember 2009, ble det understreket 
at tiltaket ikke må bli en negativ kontrollrapportering, men bli brukt til å trekke fram det 
positive i det skriftlige arbeidet. Videre ble det vektlagt at midtveisevalueringen må være 
tilpasset de ulike fagmiljøene. Fakultetet ser for seg en ordning der midtveisevalueringen 
knyttes til de allerede eksisterende tekstbaserte seminarene ved det enkelte institutt. Man bør 
da formalisere at alle doktorgradskandidater legger frem tekst i tilknytning til avhandlingen 
midtveis i forskerutdanningsløpet. En vitenskapelig tilsatt bør få ansvar for å gi merknader i 
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forhold til progresjonen i prosjektet. Videre bør det etableres rutiner for å rapportere at 
midtveisevaluering har funnet sted. Det diskuteres imidlertid hva som kan regnes som 
midtveis i et ph.d.-løp, og det er mulig at en evaluering når kandidaten har fullført 2/3 av 
ph.d.-utdanningen, der det legges en plan for det siste året, kan ha større effekt enn en 
midtveisevaluering.   
 
Fakultetet har, i løpet av høsten 2009, endret rutinene for tilsetting og opptak til 
forskerutdanningen. Denne prosessen innebærer at de som blir tilsatt i stipendiatstilling med 
SV-fakultetet som arbeidsgiver, samtidig får opptak til forskerutdanningen. Den som blir 
tilsatt trenger dermed kun å forholde seg til én søknadsprosess, fremfor to adskilte runder, 
som var tilfellet før. Arbeidet krever god koordinering ved fakultetet og dette er det nå 
innarbeidet rutiner for. Tilsettingsutvalget fungerer også som opptaksforum. 
 
Handlingsplanen fremhever betydningen av god informasjon til potensielle og eksisterende 
ph.d.-kandidater. I den sammenheng var 2009 et merkeår, ettersom man fikk egne sentrale 
sider for forskerutdanningen ved UiB, på norsk og engelsk. SV-fakultetet bidro aktivt til dette 
arbeidet. I løpet av sommeren 2009 fikk fakultetet i tillegg oversatt alle våre utfyllende 
retningslinjer til engelsk, noe som er spesielt viktig ut fra et internasjonaliseringsperspektiv. 
 
For å lette arbeidet med oppfølging av ph.d.-kandidatene pågår det i 2009 og 2010 et 
omfattende arbeid med å innføre webbasert ph.d.-registrering og fremdriftsrapportering. 
Systemet er enhetlig for alle kandidatene ved UiB, og SV-fakultetet har vært med i 
planlegging og implementering av dette. Fra våren 2010 ble det innført en webbasert ph.d.-
halvårsregistering. Fra høsten 2010 vil kandidatene også få oversikt over opplæringsdelen i 
den webbaserte registreringen. Våren 2010 arbeides det videre med den tekniske 
implementeringen av plan for opplæringsdelen, planer for saksflyt og saksbehandling og 
registrering av tidligere godkjente kurs.  
 
I handlingsplanen for forskerutdanningen anbefales det at kandidatene skal tilbys én 
hovedveileder og minst én biveileder som skal inngå i et veilederteam. Organisering av 
veilederforholdet ved fakultetet vil diskuteres i Forskerutdanningsforum i løpet av våren 2010.  
 
I handlingsplanen for forskerutdanning anbefales det at det ikke skal gå mer enn tre måneder 
fra innlevering til disputas. Fakultetet har så langt ikke innført dette, men tar sikte på å 
innføre rutiner for dette i 2010. 
 
 
Hvilke utfordringer har fakultetet i forskerutdanningen med hensyn til vitenskapsteori og 
etikk? 
Noen av instituttene melder at kurset i vitenskapsteori og etikk som arrangeres av Senter for 
vitenskapsteori byr på utfordringer knyttet til relevant tematikk. Særlig gjelder dette 
kandidatene som er tilknyttet Institutt for økonomi, Institutt for informasjons- og 
medievitenskap og Institutt for geografi. Institutt for økonomi melder at det kan være aktuelt å 
etablere et vitenskapsteorikurs for økonomer i samarbeid med NHH. Gruppe B melder også at 
erfaringene med kurset slik det er organisert på nåværende tidspunkt, viser hvor vanskelig det 
er å arrangere ph.d.-kurs med deltakere fra flere disipliner – og samtidig gjøre kurset relevant 
for alle deltakerne.  
 
 
Hvilke tiltak for å bedre gjennomstrømming og gjennomføring ønsker fakultet å prioritere i 
2010? 
Fakultetet planlegger å følge opp innføringen av midtveisevalueringen. Fakultetet presenterte 
i Forskerutdanningsforum 15. mars 2010 tre mulige former for midtveisevaluering basert på 
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kravene til evalueringen utformet av Forskningsavdelingen ved UiB. Instituttene vil bli gitt 
frihet til å innføre egne opplegg som passer inn med allerede innarbeide rutiner, men må 
oppfylle minstekravene til midtveisevalueringen i henhold til Forskningsavdelingens 
beskrivelser. Fakultetet forventer at alle kandidatene får grundige faglige innspill fra andre 
enn veileder/e underveis i doktorgradsløpet. 

 

Fakultetet vil også støtte forskerskolene som er under etablering i fagmiljøene og opprette et 
fast skrivekurs for fakultetets kandidater. Disse punktene blir kommentert avslutningsvis i 
meldingen. Fakultetet ser for seg at gjennom etablering av forskerskoler og innføring av fast 
skrivekurs vil kandidatene lettere kunne forsere opplæringsdelen og de utfordrende delene av 
avhandlingsarbeidet.  
 
Fakultetet vil også fortsette å bidra konstruktivt i samarbeidsforumet som er opprettet mellom 
UiB og våre samarbeidspartnere. Ett av hovedmålene er at stipendiater som er tilsatt av 
høyskoler, forskningsinstitutter o.l. skal kunne tas opp til universitetets forskerutdanning på 
en enklere og raskere måte enn i dag. Det må tilrettelegges for god kommunikasjon mellom 
institusjonene om alle spørsmål av betydning for forskerutdanningen, også på personalsiden. 
Dette er viktig for å kunne bidra med tilpasset oppfølging for den enkelte og få frem korrekte 
gjennomstrømmingstall for kandidatmassen som helhet. 
 
 

Hvilke tiltak for å hindre frafall og underkjenninger vil fakultetet prioritere i 2010? 

For å hindre frafall er det viktig at kandidat-veilederforholdet er godt, at det finnes gode 
faglige fora for kandidaten og at arbeidsmiljøet er inkluderende. Videre er det viktig å ha 
fokus på god veiledningskvalitet, gode veiledningsrutiner og tett oppfølging av både kandidat 
og veileder/e. Et kurs innenfor akademisk skriving kan også karakteriseres som et tiltak for å 
hindre frafall. God oppfølging fra personalseksjonen er også viktig ved lengre tids sykdom og 
barnefødsler. For å hindre underkjenning er det viktig at veileder/e og øvrig faglig stab gjør en 
solid jobb med å lese gjennom avhandlingen i alle faser av avhandlingsarbeidet. Et tiltak som 
også kan hindre frafall er å anbefale at opplæringsdelen gjennomføres i første del av ph.d.-
løpet og at kurstilbudet utvikles og økes (særskilt innenfor metode og faglig teori).  
 
 
Hvordan vurderer fakultetet forholdet mellom forskerutdanning og forskningssatsinger på 
fakultetet? 
I strategiperioden 2005-2010 har fakultetet hatt seks tematiske hovedfelt: Utviklingsforskning; 
Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner (IMER); Makt, demokrati og styring; 
Informasjon, kommunikasjon og kultur; Velferd, helse og sosialpolitikk; Arbeid, utdanning og 
næringsliv. Fakultetet er også knyttet til UiBs to tverrfakultære satsinger Demokrati og 
rettsstat og Region og regionalisering. Det har vært en bevisst linje fra fakultetets side å 
prioritere disse hovedfeltene også ved fordeling av stipendiatstillinger. De senere årene har 
fakultetet hatt en stor økning i stipendiatstillinger, noe som ytterligere har forsterket 
rekrutteringen til hovedområdene. Ved fakultetet er hovedfeltene organisert i 
forskningsprosjekt, og ikke minst i forskningsgrupper. Forskningsgruppene, som inkluderer 
vitenskapelig tilsatte, ph.d.-kandidater og masterstudenter, fungerer som et forum for 
diskusjon av blant annet artikkel- og kapittelutkast fra ph.d.-kandidatene. 
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Hvordan vurderer fakultetet sine forskerskoler som virkemiddel i forskerutdanningen og i 
forhold til fakultetets forskningssatsinger? 
Alle som får opptak til den organiserte forskerutdanningen ved fakultetet blir i dag en del av 
Forskerskolen for samfunnsvitenskapelige fag. Formålet med denne ordningen har vært å få 
en klar institusjonell forankring av forskerutdanningen, styrke den faglige ledelsen og 
koordinere kurstilbud og andre faglige aktiviteter på fakultetsnivå. Forskerskolen gir, 
gjennom Senter for vitenskapsteori, et årlig obligatorisk kurs i vitenskapsteori. Ellers består 
forskerskolen av nasjonale og internasjonale kurs som instituttene, alene eller i samarbeid 
med andre, tilbyr innenfor metode og faglig teori. Kursene tilbys mer eller mindre jevnlig, og 
det har vært satset mye fra fakultetets ledelse på å få opp kursfrekvensen, samt å gjøre tilbudet 
mer regulært og dermed forutsigbart. Ved siden av disse disiplinært innrettede kursene har det 
de siste årene også vært arrangert oppstarts- og midtveisseminar. Disse seminarene har vært 
av mer praktisk karakter.  
 
To av fakultetets fagmiljøer er i dag involverte i arbeid med nasjonale disiplinære 
forskerskoler. Dette gjelder Institutt for sosialantropologi og Institutt for økonomi. 
Forskerskolen for sosialantropologi ledes fra Bergen med instituttleder Edvard Hviding som 
faglig leder. Skolen har fått støtte både fra fakultetet og UiB sentralt. Fakultetsledelsen ser 
positivt på en utvikling der norske fagmiljø går sammen om å tilby nasjonale, men også 
internasjonale disiplinære doktorgradskurs organisert som forskerskoler. Disse forskerskolene 
er viktige for å øke antall kurs og forutsigbarheten i tilbudet. Dessuten vil en slik møteplass 
legge til rette for nettverksbygging og samarbeid på tvers av institusjoner, til hjelp og 
inspirasjon i den enkeltes forskerutdanningsløp. Foruten de disiplinære forskerskolene satser 
fakultetet også på å etablere noen tematiske forskerskoler knyttet til viktige satsningsområder 
ved fakultetet. Forskerskolenes primære funksjon, uavhengig av om de er disiplinære eller 
tematiske, vil være å tilby relevante kurs til våre egne kandidater, men også etablere en 
kursportefølje av en så høy standard at de tiltrekker seg kandidater fra andre norske og 
internasjonale universitet og høyskoler.  
 
Fakultetet vil videre prioritere satsing på kurs som er åpnere eller tilpasset andre behov enn 
det som nødvendigvis inngår i en tematisk eller disiplinær forskerskole. Selv om fakultetet 
satser på forskerskoler vil ikke nødvendigvis alle kandidatene måtte være tilknyttet en 
forskerskole. Det vil heller ikke være slik at kandidatene gis opptak til forskerskoler. 
Forskerskoler er noe kandidatene kan være medlemmer av, mens de er tatt opp ved fakultetet. 
Fakultetet vektlegger å være fleksibel og åpen for individuelle tilpasninger, og ph.d.-
kandidatene står fritt til å delta på kurs, nasjonalt og internasjonalt, selv om det etableres 
forskerskoler ved fakultetet. Opplæringsdelen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet vil 
derfor ikke inkludere spesifikke obligatoriske kurs innenfor metode eller faglig teori.  
 
 
 
5. Oppsummering av viktige prioriteringer for 2010 
 
Fakultetet vil prioritere følgende områder i 2010: 

 Gjennomføre midtveisevaluering. I handlingsplanen for forskerutdanningen ved UiB 
er dette foreslått som ett av tiltakene for å bedre gjennomstrømmingen i 
doktorgradsutdanningen. Fakultetet planlegger å igangsette arbeidet med 
midtveisevaluering i løpet av 2010. I de innledende drøftingene har fakultetet og 
instituttene blitt enige om å innføre en ordning der instituttene primært står for 
gjennomføringen av midtveisevalueringen, men at ansvaret for gjennomføringen deles 
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med fakultetet. Vi ønsker også å diskutere om en evaluering/tilbakemelding etter ”2/3-
løp” (det vil si når ett år gjenstår av stipendperioden) kan være mer hensiktsmessig for 
våre fagmiljø. 

 Opprette et fast, valgfritt, kurs i akademisk skriving for fakultetets kandidater. Forslag 
til kursutforming kan være at erfarne vitenskapelige tilsatte er kursholdere og 
kandidatene skal omforme eget materiale (observasjoner, ideer) til et publiserbart 
manus. Deltakelse på et slikt kurs er trolig mest fruktbart etter at kandidaten har 
fullført kurset i vitenskapsteori og har egne data. Det er likevel hensiktsmessig at 
kurset gjennomføres tidlig i doktorgradsløpet. Andre kurs som gir ”transferable skills” 
vurderes også.   

 Støtte forskerskolene som er under etablering i fagmiljøene. Som grunnlag for 
drøftingene om den fremtidige organiseringen av forskerutdanningen har 
fakultetsledelsen presentert en modell som består av to elementer; 1) fortsatt støtte til 
nasjonale (og evt. nordiske/internasjonale) disiplinære forskerskoler, og 2) satsing på 
noen få, sterke tematiske forskerskoler som ledes av Det samfunnsvitenskapelige 
fakultet. Fakultetet ser det som viktig at de tematiske forskerskolene knyttes direkte til 
de faglig prioriterte satsingsområdene ved fakultetet.  

 
 

 
Fakultetet ønsker å bruke satsningen på forskerutdanningen til å synliggjøre den forskningen 
som drives ved fakultetets institutter. Utdanning av forskere til en akademisk karriere ved 
UiB, til andre universiteter/høyskoler, til instituttsektoren og til andre deler av samfunnslivet 
er en viktig del av det å være et aktivt forskningsfakultet. 
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FORSKERUTDANNINGSMELDING 2009 

 
 
1. RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER 
 
 
Resultatindikator 2008 2009 
 Måltall Resultat Måltall Resultat 
Totalt antall disputaser 
 

5 6 6 8 

Antall uteksaminerte ph.d-
kandidater pr. vitenskapelig 
årsverk (prof./førsteam.) 

- 6:29= 0,21 - 8:33*= 0,24 
 

Antall nye 
doktorgradsavtaler 
 

- 9 - 7 

Antall aktive ph.d-
kandidater 
 

- 42 - 44 (29 u-stip, 7 
nfr, 8 eksterne)

Tilsatte i 
departementsfinansierte 
stillinger 

19 28 pers (23 
årsverk) 

19 (årsverk) 29 pers (24 
årsverk) 

Tilsatte i 
forskningsrådsfinansierte 
stillinger 

7 6 5 7 pers 

Tilsatte i andre 
eksternfinansierte 
stipendiatstillinger 

- 0 - 0 

Gjennomstrømming på 
disputerte ph.d-kandidater1 

3 3,81 - 4,2 år (netto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Dette kan gjennomføres ved å foreta kullanalyser av de ulike opptakskullene og deres gjennomstrømming i 
forskerutdanningen i forhold til forsinkelser, og permisjoner.   
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2. KVALITATIVE VURDERINGER 

 
Totalt antall disputaser 
Måltallet for 2009 ble innfridd. I tillegg ble det levert inn fire avhandlinger som alle har 
blitt/vil bli forsvart i 2010. I år er det så langt ikke levert inn noen avhandlinger, men vi 
forventer at det leveres inn ti avhandlinger i løpet av året, og at dette forhåpentligvis vil 
resultere i noen disputaser høsten 2010, slik at måltallet 6 nås. Året 2010 vil dermed 
sannsynligvis gi en nedgang i antall disputaser i forhold til rekordåret 2009. 
 
Antall uteksaminerte ph.d-kandidater pr. vitenskapelig årsverk (prof./førsteam.) 
Det er ikke oppgitt måltall i denne kategorien. Forholdstallet er 0,24 (8 disputaser, 33 
førsteaman./prof.), en liten økning fra 2008.  
 
Antall nye doktorgradsavtaler 
Det ble inngått syv nye avtaler, hvorav seks på ordinært budsjett og én på NFR-stipend. slik at 
det totale antallet stipendiater med ansettelse ved UiB ved fakultetets forskerskole i 2009 var 
29 personer.  
 
Fakultetet hadde i 2007 midler til 24 universitetsfinansierte stipendiatstillinger. I 2008 ble 
dette tallet justert ned til 19 (årsverk), men antall stipendiater i 2009 overskred dette tallet. I 
2010 vil fakultetet søke å redusere antall universitetsfinansierte stipendiater ned mot måltallet 
på 19.  
 
Antall aktive ph.d-kandidater 
Det er ikke oppgitt måltall i denne kategorien. Økningen i forhold til 2008 skyldes at to 
kandidater ble innskrevet i programmet igjen på bakgrunn av forsinket innlevering av 
avhandling. Tallet vi oppgir i år er hentet fra NSD-tabell – i fjor ble egne tall basert på årsverk 
oppgitt. Vi tolker derimot malen for 2009 slik at det er NSD-tallene som skal legges til grunn, 
dvs at det telles personer, ikke årsverk. For ordens skyld har vi derfor oppgitt fjorårets tall i 
parentes. 
 
Tilsatte i departementsfinansierte stillinger 
Se opplysningene om totalt antall stipendiater under punktet om doktorgradsavtaler 
 
Tilsatte i forskningsrådsfinansierte stillinger 
Tallene viser en svakt oppadgående tendens i denne kategorien. På grunn av den økonomiske 
situasjonen ved fakultetet, og som følge av det store behovet for på sikt å sikre kvalifiserte 
forskere til faste stillinger, vil ledelsen legge til rette for at man prioriterer eksternfinansierte 
post doktor-stillinger i stedet for stipendiatstillinger ved søknader til NFR.  
 
Tilsatte i andre eksternfinansierte stipendiatstillinger 
Fakultetet hadde ingen slike i 2009. 
 
Gjennomstrømming på disputerte ph.d-kandidater: 
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Gjennomsnittlig netto tidsbruk for disputerte kandidater i 2009 var 4,2 år. Det vil si at 
permisjoner og pliktarbeid er trukket fra det totale tidsforbruket. Det er verd å merke seg at to 
av de åtte kandidatene hadde en tidsbruk på hhv 11,8 og 4,5 år, noe som drar 
gjennomsnittstiden vesentlig opp. Særlig den først nevnte forsinkelsen skyldes historiske 
forhold. Disse to fikk sin forskerutdanning før innføringen av det nåværende ph.d-
programmet, Forskerskolen i rettsvitenskap. For de seks resterende var gjennomsnittlig 
nettotid 2,93 år, noe som illustrerer at fakultetet har en veldig god gjennomstrømning.  
 
Det er ikke oppgitt måltall for denne kategorien, men da kandidatene bare har midler til 3 år 
netto, er måltallet implisitt. 
 
Gjennomsnittlig tidsbruk for de disputerte kandidatene i 2008 var til sammenlikning 3,81. 
 
Tiltak/virkemidler som medvirker til at gjennomstrømningstiden holdes lav:  
- et relativt lite og tett miljø gjør at problemer fanges opp tidlig 
- fakultetet innhenter årlige fremdriftsrapporter fra kandidat og hovedveileder.  
  Rapporten skal redegjøre for det arbeid som er utført, samt en fremdriftsplan for arbeidet det 

kommende år.  
 - kontinuerlig oppgradering av opplegget for forskerskolen, jf endringer i modul 1. 
- tilbud om vit.ass. i slutten av stipendiatperioden. 
- evaluering av forskerskolen 
- arbeidsgruppe for forskerutdanningstiltak 
- oppnevning av forskerskoleutvalg, som skal se på utredning, vurdering og mulig reform av 
forskerskolen i rettsvitenskap.  
 
Generell kvalitativ presentasjon av resultat, planer, utfordringer og prioriteringer 

 
Oppfølging av handlingsplan for forskerutdanning. 
De foreslåtte tiltakene i handlingsplanen har blitt vurdert av en gruppe nedsatt av 
forskningsutvalget i oktober 2009. Midtveisevaluering er i ferd med å innføres og vil vedtas 
ved regelendring av fakultetsstyre på neste møte i mai. Den er obligatorisk for alle som ble 
innskrevet i programmet etter 1.1.09. 
 
 
Vitenskapsteori og etikk 
Vitenskapsteori i forskerutdanningen er dekket i forskerskolen i rettsvitenskaps modul 1 
rettsteori og metode, som gir 13 studiepoeng. Forskerskolen har en egen modul for etikk som 
gir 1 studiepoeng. Det er tatt initiativ til nærmere diskusjoner med Senter for vitenskapsteori 
med tanke på et nærmere samarbeid om disse fagdisiplinene. Det må antas at undervisningen i 
etikk vil bli utbygget, som en følge av universitets- og fakultetsledelsens sterkere fokus og 
satsing på dette området. Fakultetet har igangsatt et evalueringsarbeid av forskerskolen som 
sådan. Det er også oppnevnt et eget utvalg – forskerskoleutvalget - som vil gjennomgå 
innholdet og eventuelle reformer for forskerskolen, samt de konkrete 
undervisningsoppleggene knyttet til vitenskapsteori og etikk, se nærmere om dette nedenfor. 
 
Gjennomstrømming og gjennomføring 
Man er som nevnt i ferd med å innføre en obligatorisk midtveisevaluering. Fakultetet bygger 
på en modell man har erfaring med fra frivillige ekspertseminarer, der stipendiaten i samråd 
med veileder inviterer et knippe anerkjente fagfolk på fagområder, både interne og eksterne, i 
løpet av et en dags seminar gjennomgår 70-100 sider av den skrevne monografien. Slike 
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seminarer er erfaringsmessig meget nyttige. For øvrig vises til at gjennomstrømningen anses å 
være god. 
 
 
 
Forskerutdanning og forskningssatsinger 
Fakultetet har så langt ikke rekruttert i stor grad utenfra, verken nasjonalt eller internasjonalt. 
Dette gjør at forskerutdanningen blir den viktigste rekrutteringskanalen, ettersom det er 
disputerte kandidater herfra som oftest ansettes i faste, vitenskapelige stillinger. Mange av 
stipendiatene, både eksternfinansierte og universitetsstipendiater, er i sterk grad knyttet opp 
mot eksisterende forskningsprosjekter og er slik sett integrert i forskningssatsningen ved 
fakultetet. Kvaliteten på avhandlingene og forskerne som er uteksaminert fra forskerskolen de 
siste årene har vært meget god.  
 
Det ligger for øvrig an til at man tar sikte på å bruke forskergruppene, mer aktivt som ledd i 
fakultetets rekrutteringsarbeid, og da særlig rettet mot masteroppgaveskrivende studenter. 
Dette vil være i tråd med handlingsplanen for forskerutdanningen, og må antas å være i tråd 
med den kommende strategiplanen.  
 
Høsten 2009 ble det igangsatt en grundig evaluering av forskerskolen i rettsvitenskap basert 
på spørreskjema og intervjuer av stipendiatene og ferdige doktorer. Evalueringsarbeidet er 
planlagt ferdigstilt i løpet av mars 2010. Høsten 2009 oppnevnte fakultetets forskningsutvalg, 
som nevnt, et forskerskoleutvalg som skal gjennomgå alle relevante evalueringer og 
strategiplaner og regelverk knyttet til forskerskolen. Det skal foretas en vurdering av om 
målene med forskerskolen av 2006 ble oppnådd, og det ligger også i mandatet å foreslå 
eventuelle forbedringer. Det er grunn til å tro at forskergruppene vil bli benyttet aktivt i dette 
reformarbeidet.  
 
Fra og med 2009 deltar fakultetet i nordiske forskerutdanningssamarbeid. Fakultetet 
arrangerer sammen med Universitetene i København og Aarhus et ph.d.-seminar i 
rettsfilosofi, som vil finne sted i Bergen i juni 2010. Videre arrangerer fakultetet i samarbeid 
med universitetene i Aalborg og Uppsala et ph.d.-seminar i formuerett.  
 
Det er behov for å utvikle en engelsk-/fremmedspråklig opplæringsdel for at fakultetet lettere 
skal kunne rekruttere stipendiater med utenlandsk bakgrunn, og for å kunne få til en 
tilfredsstillende internasjonal profil på forskerskolen. Problemstillinger knyttet til dette temaet 
ble diskutert på det nordiske dekanatmøtet høsten 2009, og de ulike institusjonene er positive 
til å hjelpe hverandre med å utvikle slike tilbud og legge til rette for deltakelse av nordiske 
stipendiater.  
 
Per i dag er det en engelskspråklig stipendiat på fakultetets doktorgradsprogram. Denne 
personen har fått tilrettelagt sitt studietilbud gjennom en individuell opplæringsplan. Det er 
nødvendig at en del av forskeropplæringen til denne personen gjennomføres via kurstilbud 
som arrangeres av internasjonale akademiske nettverk eller ved andre institusjoner. Det er et 
problem at en slik løsning er svært ressurskrevende for fakultetet på grunn av behovet for 
reisemidler. Det antas at denne løsningen vil påføre fakultetet mindre utgifter i 2010 enn i 
2009. 
 
Det ligger an til at man vil føre en mer langsiktig rekrutteringsstrategi med utgangspunkt i 
strategiplanen for neste planperiode, som er knyttet tettere og mer målrettet opp mot konkrete 
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satsingsområder. Dette vil blant annet legge til rette for en kontinuerlig styrking av fakultetets 
sterkeste fagområder. 
 
 
 
 
Forskerskoler som virkemiddel i forskerutdanningen 
Forskerskolen i rettsvitenskap tilsvarer fakultetets obligatoriske forskerutdanning. Alle aktive 
doktorgradskandidater blir automatisk innmeldt i forskerskolen. Spørsmålet om hvordan 
fakultetet vurderer sine forskerskoler som virkemiddel i forskerutdanningen og i forhold til 
fakultetets forskningssatsinger er dermed besvart i punktet over. 
 
 
 
Endelig versjon pr. 12.04.2010 
MM/AMA 
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Forskerutdanningsmelding 2009  Det psykologiske fakultet 
 
RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER 
 
 
Resultatindikator 2008 2009 2010 

 Måltall Resultat Måltall Resultat Måltall 

Totalt antall avlagte doktorgrader 12 11 18 24 20 

Antall uteksaminerte Ph.d-kandidater per 
vitenskapelig årsverk (prof./førsteam.) 

  
0,16 

  
0,33 

 

Antall nye doktorgradsavtaler  27  19  

Antall aktive ph.d-kandidater  132  136  

Tilsatte i departementsfinansierte stillinger 41 40,75 43 41 42 

Tilsatte i forskningsrådsfinansierte stillinger 21 18 20 20 (+8) 23  

Tilsatte i andre eksternfinansierte 
stipendiatstillinger 

 63  72  

Gjennomstrømning på disputerte ph.d-
kandidater 

 5,2  3,8  

 
 
KVALITATIVE VURDERINGER 
 
 

I Generell omtale 
Utformingen av forskerutdanningen som en tredje syklus i utdanningsløpet (jfr. Utkast 
til Handlingsplan for forskerutdanning ved UiB 2008-2015) gjør at stipendiatene blir 
yngre og mer lik ordinære studenter. Et økt fokus på gjennomføring og kvalitet krever 
økt oppfølging og veiledningsressurser til flere. Dette sammen med fakultetets relativt 
store andel av eksternfinansierte kandidater fører igjen til økt arbeidspress på de 
vitenskapelige stillingene og gir en utfordring med hensyn til å opprettholde kvaliteten 
i forskerutdanningen, men også for å sikre personalet nok tid til forskning.  
 
Selv om doktorgradsveiledning av inntil to kandidater går på undervisningsdelen av 
stillingen, vil en ikke ubetydelig del av stillingsressursen til de mest produktive og 
etterspurte forskerne gå på forskningsdelen av vitenskapelige stillinger. Selv om 
fakultetet får belønningsmidler for gjennomføring, og kandidatene bidrar til økt 
publisering, er stipendiatstillinger betydelig underfinansiert fra 
Kunnskapsdepartementet sin side (jfr. ”Handlingsrom for kvalitet” s. 6).  
 
En vanskelig avveining kan derfor være hvor mye av fakultetets relativt knappe 
veiledningsressurser som skal benyttes på veiledning av kandidater som er 
tilhørende høyskolesystemet - gitt at disse ikke er av direkte faglig/strategisk 
betydning for egne fagmiljøer. 
 
Dette er en situasjon som fakultetet har et kontinuerlig fokus på og som også 
kommer til å bli fulgt opp videre. Dette representerer vurderinger i forhold til 
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ressursbruk, men er også et ønsket forsknings- og forskerutdanningssamarbeid med 
institusjoner i regionen. 
 
Disse utfordringene vil kreve en omprioritering av fakultetets ressurser til veiledning 
og undervisning fra lavere til høyere utdanningsnivå. For å kunne opprettholde 
kvalitet og fremstå som sterkt nasjonalt og internasjonalt forskningsmiljø innenfor 
fakultetets ulike forskningsområder må forskerutdanningen prioriteres når det gjelder 
undervisningsressurser. 
 
Fakultetet har et særlig fokus på forskerutdanningen og har gjort flere strukturelle 
grep for å samordne og effektivisere fakultetets ressurser til forskerutdanning. Det er 
opprettet et eget programstyre for forskerutdanningen som har ansvar for utvikling og 
kvalitetssikring av kandidatenes utdanningsløp. Fakultetet har etablert følgende fire 
forskerskoler: International Graduate School in Integrated Neuroscience (IGSIN), 
Graduate School of Human Interaction and Growth (GHIG), Graduate School in 
Clinical and Developmental Psychology (CDP) og Western Graduate School of 
Educational Research (WNGER). Samtlige av fakultetets faste ansatte er tilknyttet en 
forskningsgruppe og samtlige forskningsgrupper er fra januar 2010 tilknyttet en 
primær forskerskole.  
 
Sistnevnte WNGER (NFR-finansierte forskerskole) utfases i løpet av våren 2010 og 
disse kandidatene får tilhørighet til de nasjonale forskerskolene NATED (National 
Graduate School in Educational Research) og NAFOL (Nasjonal forskerskole for 
lærerutdanning. Fakultetet er også knyttet til den tverrfakultære forskerskolen 
Research School in International Health ved Senter for Internasjonal helse. Det er en 
uttalt målsetning at fakultetets forskerskoler skal optimalisere eksisterende ressurser. 
 
Med økende antall doktorgradskandidater fordrer det i større grad å kommunisere til 
studentene at ph.d.-utdanningen også åpner for andre karriereveier enn 
universitetstilsatt etter endt utdanning. Dett bør synliggjøres i større grad enn hittil. 
 
Fakultetet har ved årets slutt 136 kandidater i forskerutdanningen. Av disse er 36 
kandidater tilknyttet CDP, 34 (+ 6) kandidater er tilknyttet GHIG, WNGER har 16 
kandidater og IGSIN har 24 kandidater.  
 

I tråd med føringer fra UHR og NFR allokerer fakultetet majoriteten av 
universitetsstipendene til forskerskolene for å sikre en stabil minimums 
ressurstilførsel. Det er en målsetning at alle kandidatene skal tilknyttes en av 
fakultetets fire forskerskoler. 

Undervisning knyttet til forskerutdanningen dekkes primært gjennom faste 
vitenskapelige stillinger, samt midlertidige professor II-stillinger som er allokert til 
forskerskolene (én professor II i 2 år per forskerskole). I arbeidet med fakultetets 
oppfølging av handlingsplan for forskeutdanningen vedtok fakultetsstyret (sak 50/09) 
å prioritere en fortsatt allokering av slike stillinger til forskerskolene hvis 
budsjettsituasjonen tilsier at det er mulig. 

 

a) Kvalitativ omtale av hver resultatindikator  
De senere årene har forskerutdanningen vist en sterk vekst. Av fakultetets 136 
kandidater er rundt halvparten tilsatt ved fakultetet. Resten er kandidater tilsatt ved 
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høyskoler, helseforetak samt kandidater som har tilknytning gjennom ulike avtaler 
med blant annet Forsvaret, Kavlifondet, Statoil, Unifob og Krupp Stiftung. Dette betyr 
at vi har ulike hovedkategorier av ph.d.-kandidater i vår forskerutdanning:  
 

 UiB-finansierte kandidater tilsatt ved UiB 
 Eksternfinansierte (NFR, m.fl.) kandidater som er tilsatt ved UiB 
 Eksternfinansierte kandidater tilsatt ved ulike høyskoler 
 Eksternfinansierte kandidater tilsatt ved ulike helseforetak 

 
Dette synliggjør et skille mellom eksternt finansierte kandidater med arbeidsplass hos 
oss (ca halvparten) og eksternt finansierte kandidater med arbeidsplass et annet 
sted, men likevel med åpenbar strategisk betydning (eks. kandidater finansiert 
gjennom helseforetak). I tillegg har vi en gruppe med ekstern finansiering, ekstern 
plassering og uten klar strategisk forankring ved fakultetet. 
 
 
Disputaser 
Ved Det psykologiske fakultet ble det i 2009 avlagt 24 doktorgrader. Dette er mer enn 
en fordobling sammenlignet med fjoråret (11 disputaser i 2008). Fremgangen kan ha 
sammenheng med ulike ordninger vi har fokusert på i forskerutdanningen. Vi har 
fokus på tett oppfølging av stipendiatene gjennom veiledning og årlig 
fremdriftsrapportering. I 2009 startet vi en innstramming av oppfølging av 
fremdriftsrapportene, der de som hadde vært lenge i forskerutdanningsløpet ble gitt 
en frist for å komme med en plan for ferdigstilling av avhandlingen eller bli skrevet ut 
av utdanningen. Dette førte til at flere ”gamle” kandidater leverte avhandlingen og 
disputerte i 2009. I tillegg blir alle kandidatene som tas opp tilknyttet en 
forskningsgruppe og en forskerskole. 
 
Antall uteksaminerte ph.d-kandidater per vitenskapelig årsverk (prof/førsteam) 
I 2009 hadde vi 0,33 disputaser per førstestilling, noe som er en sterk økning fra året 
før (i 2008 var tallet 0,16). Dette mener vi viser at fakultetets målrettede arbeid med 
fokus på tett oppfølging av stipendiatene begynner å gi resultater. I det alt vesentlige 
er det innført en ordning med avtalefestet flere-veileder system, og i alle 
utlysningstekster for stipendiatstillinger stilles det krav om at prosjektet skal være 
forankret i fakultetets forskergrupper og deres pågående forskning. Dette sikrer faglig 
sterk og robust veiledning, og vil over tid øke de vitenskapelige tilsattes deltakelse i 
uteksaminering av kandidater.  
 
 
Antall nye doktorgradsavtaler 
Fakultetet har tatt opp 19 kandidater til ph.d-utdanningen i 2009, men ikke alle disse 
har levert avtalen ennå. Derfor er det en forskjell på fire i forhold til antall nye 
doktorgradsavtaler. Av de nye kandidatene er halvparten tilsatt med UiB som 
arbeidsgiver, mens andre halvpart er tilsatte ved høyskoler eller har andre 
arbeidsgivere enn UiB. Det vil si at et betydelig antall kandidater krever veiledning 
uten å sitte i våre fagmiljø. 
 
Opptakstallet er betydelig lavere enn for 2008, og kommer av at vi ikke har tilsatt i 
stipendiatstillinger i året som har gått, siden vi allerede ved starten av året hadde 
oppnådd måltallet for stipendiatstillinger som i 2009 var 43. Vi regner imidlertid med 
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at opptakstallet øker i løpet av 2010 når vi på slutten av 2009 har gått i gang med 
utlysninger av UiB-finansierte stipendiatstillinger igjen.  
 
 
Antall aktive ph.d-kandidater 
Fakultetet har totalt 136 aktive kandidater i utdanningsløpet. Ved opptelling av antall 
aktive kandidater i forskerutdanningen forholder vi oss til alle interne og eksterne 
kandidater som rapporterer fremdrift. Dette inkluderer de kandidatene som har gått ut 
over normert tid. 
 
I desember 2009 var det totalt 51 kandidater med finansiering fra UiB inne i 
forskerutdanningen. Av disse er 15 i permisjon eller de har gått ut over sin 
finansieringsperiode. I tillegg var 28 kandidater finansiert gjennom NFR og andre 
kilder som gir tilsetting og arbeidsplass ved UiB. Resten er kandidater som har 
ekstern finansiering og arbeidsgiver.  
 
Dette innebærer at en stor andel av veiledningsressursene går til stipendiater som 
ikke har UiB som hovedarbeidsplass. Videre fører det også til en betydelig usikkerhet 
knyttet til hvor mange stipendiater som til enhver tid kan tas opp på forskerskolene, 
og videre at det er en noe upredikerbar situasjon mht muligheter til langsiktig 
rekruttering. 

 

Tilsatte i departementsfinansierte stillinger 
Fakultetet har gjennom flere år satset på en effektiv rekruttering av stipendiater, noe 
som har resultert i at fakultetet tidligere har overoppfylt måltallskravet for antall 
stipendiater.  
 
I desember 2009 har fakultetet 41 tilsatte i departementsfinansierte 
stipendiatstillinger. Vi ligger altså noe under måltallet på 43. Dette skyldes til dels 
høyere tempo i stipendavgang enn beregnet i løpet av året, samt at 
utlysningsprosessen på nye stipendiater er en tidkrevende prosess. Fakultetet har 
utlyst stipendiatstillinger på høsten 2009 og satser på tilsetting i løpet av våren 2010. 
Vi har i tillegg satt i gang utlysningsprosess for flere stipendiatstillinger i løpet av 
våren slik at vi planlegger å nå måltallet for 2010 som er 42. Vi kan også nevne at de 
første kandidatene tilknyttet det nasjonale rekrutteringsprogram for stillinger som 
krever dobbelkompetanse (avlagt doktorgrad og spesialistkompetanse) nå har levert 
sine avhandlinger innen normert tid. Disse stillingene utlyses fortløpende. 
 
 
 
Tilsatte i forskningsrådsfinansierte stillinger 
Vi har totalt 20 kandidater med finansiering fra NFR. Det har de senere år vært en 
økning i antall eksternt finansierte stipendiatstillinger hvor kandidatene tilsettes ved 
fakultetet, dette sees på som et meget positivt tilskudd til fakultetets 
forskerutdanning. I tillegg har vi 8 kandidater finansiert gjennom andre kilder som gir 
tilsetting og arbeidsplass ved UiB. Det noteres at måltallet for bidrags- og 
oppdragsfinansierte stipendiatstillinger for 2010 er 23, og det forventer vi å oppnå. 
Fakultetets stramme økonomiske situasjon har imidlertid ikke gjort det mulig å tilby 
NFR finansierte stipendiater mulighet til ekstra år mot pliktarbeid. Dette er uheldig 
både for kandidaten som ikke får anledning til kvalifiserende undervisning og 
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veiledning, samt ofte har ett strammere løp i forhold til eget prosjekt. Det er også et 
uheldig signal til miljøene at NFR stipendiater ikke kan gå inn og ”avlaste” 
fagmiljøene med undervisningsoppgaver, men kan krever mye ressurser og 
veiledning.   
 
 
Tilsatte i andre eksternfinansierte stipendiatstillinger  
(med annen arbeidsgiver og arbeidsplass enn UiB) 
Over flere år har vi sett en svært sterk økning i kandidater i fakultetets 
forskerutdanning som er finansiert gjennom midler fra eksterne kilder som for 
eksempel høyskolene, Helse Vest, næringslivet etc. Dette ses på som positivt for 
fakultetet. Likevel peker vi på at det er utfordrende å ha mange kandidater med 
arbeidsplass ved annen institusjon enn UiB.  

Problemstillinger i denne sammenhengen er at det kan være krevende 
veiledningsforhold siden det kan være sjeldne møter mellom kandidat og veileder. 
Videre kan det være utfordrende at kandidaten ikke sitter integrert i et 
forskningsmiljø. I tillegg kan det være vanskelig å sikre god gjennomstrømning siden 
vi ikke tidsnok har oversikt over eventuelle forlengelser av tidsrammen.  

 

Gjennomstrømning på disputerte kandidater  
Databasene som dokumenterer gjennomstrømming har ikke alltid like høyt 
presisjonsnivå, og det er vanskelig å fremskaffe korrekte tall for 
gjennomstrømningstid knyttet til nettotid brukt på forskerutdanningen (sykefravær og 
rettighetspermisjoner trukket fra). Det er svært ressurskrevende og vanskelig å 
innhente fraværsdata på eksternt tilsatte. Det har ført til at vi ikke har all informasjon 
om hvorfor enkelte har brukt mer enn normert tid. Det hadde vært ønskelig at UiB 
sentralt hadde utviklet rutiner knyttet til dette der en på institusjonsnivå kunne 
utvekslet denne typen sensitive data som enkelte samarbeidspartnere ikke uten 
videre vil dele. 
 
Tabellen viser at våre kandidater som disputerte i 2009 i gjennomsnitt brukte 3,8 år 
på graden. Det betyr at til tross for at enkeltkandidater har brukt lengre tid, har vi 
andre som har brukt kortere tid enn normert. Totalt er gjennomstrømningstiden 
betydelig forbedret sammenlignet med fjoråret (i 2008 var tallet 5,2), noe som 
kanskje kan skyldes at fakultetet nå begynner å se resultatene av at kandidatene er 
godt forankret i forskergruppene, deltar på forskerskolene, får omfattende veiledning 
og følges opp gjennom fremdriftsrapporter hvert år. 
b) Generell kvalitativ presentasjon av resultat, planer, utfordringer 
og prioriteringer  
For å kunne styrke og utvikle forskningen både på kort og lengre sikt, er det 
nødvendig med en aktiv rekruttering og tilbud om PhD-utdanning organisert som 
forskerskoler innen fakultets sentrale tematiske områder. Forskerskolene gir mulighet 
for tematisk spissing av kompetanse både når det gjelder teori og metode, og dette 
vurderes som avgjørende for utvikling av en konkurransedyktig forskningsvirksomhet. 
Skolene har ansvar for den valgfrie opplæringsdelen i forskerutdanningen. Fakultetet 
har opprettet et programstyre for forskerutdanningen som har ansvar for utvikling og 
kvalitetssikring av kandidatenes utdanningsløp. Forskerutdanningen er forankret i 
fakultetets forskningsgrupper og forskningsmiljø.  
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Fakultetet arbeider for å rekruttere studenter tidlig til forskning blant annet gjennom 
bruk av studentstipend og sommerstipend tilknyttet forskningsgrupper og 
forskerskoler. Det er en målsetting å etablere tydelige karriereløp fra grunnutdanning 
via doktorgradsutdanning og postdoktorstipend. Fakultetet synes det ville en fordel 
om UiB sentralt kunne utarbeide gode avtaler med universiteter i USA for å legge til 
rette for å utveksle kandidater på mastergradsnivå til samarbeidende institusjoner for 
å jobbe med forskningsprosjekter av bilateral interesse. På denne måten kan man 
tenke seg at utvekslingen kunne resultert i publiserbar publikasjon som kan inngå i 
ph.d.-graden. 
 
Fakultetet deltar og administrerer det nasjonale rekrutteringsprogram for stillinger 
som krever dobbelkompetanse (avlagt doktorgrad og spesialistkompetanse) der 
målet er å bedre tilgangen på kompetente søkere til stillinger der det er behov for 
eller kreves dobbelkompetanse.  Det har i løpet av 2009 vært gjennomført en egen 
midtveisevaluering (fase 2), som konkluderer med at progresjonen til nå ser ut til å 
være i rute. Dette var også resultater som viste seg i prosjektets første 
evalueringsundersøkelse. 
 
 
Fakultetet bes kommentere status for oppfølging av handlingsplan for  
forskerutdanning 
Fakultetet mener at arbeidet med oppfølgingen av utkastet til handlingsplan gir klare 
signaler om at en grunnleggende del av universitetets virksomhet og særegne 
samfunnsansvar nå er i ferd med å styrkes.  
 
Utkastet til handlingsplanen har vært grundig behandlet i fakultetets styrende 
organer. Mange av tiltakene som foreslås i planen er allerede iverksatt ved fakultetet. 
Eksempler på tiltak som allerede er innført ved fakultetet er bruk av minst to 
veiledere, utenlandske prof. II i ph.d.-veiledning, tilknytning til forskningsgruppe og 
forskerskole. 
 
Fakultetet har vedtatt (fakultetsstyresak 50/09) en prioritert liste over de tiltakene vi 
ønsker å sette i gang i 2010. Når fakultetet nå skal i gang med ny strategiprosess, 
ønsker vi å arbeide for økt ressursramme til forskerutdanningen. Det vil være 
avgjørende for gjennomføringen av flere av tiltakene i handlingsplanen at ressurser 
følger oppgaver og prioriteringer i handlingsplanen. Dette gjelder blant målsettingen 
om å allokere prof. II til hver av fakultetets forskerskoler på langsiktig basis for å sikre 
forskerskolene kontinuitet og forutsigbarhet med tanke på ressurstilgang.  
 
Videre har fakultetet vedtatt å innføre midtveisevaluering som en prøveordning i 
2010. Kandidater som er tatt opp i forskerutdanningen i 2008 og våren 2009 skal få 
tilbud om å gjennomgå en midtveisevaluering i løpet av høsten 2010. Forsknings- og 
forskerutdanningsutvalget vedtar rammene for ordningen, mens det operative 
ansvaret for gjennomføringen er delegert til den enkelte forskerskole. Gjennom en 
prøveordning vil det kunne gjøres erfaringer og endringer før ordningen innføres i full 
skala fra 2011. Midtveisevalueringen ved Det psykologiske fakultet kan sees på som 
en utvidet, godt strukturert fremdriftsrapportering, der flere aktører i 
forskerutdanningen ved fakultetet møtes for å kvalitetssikre hvert enkelt 
doktorgradsprosjekt. 
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Videre vil fakultetet følge opp sentrale føringer for gjennomføring av tiltak i planen 
som blant annet kurs inn i FS, fremdriftsrapportering via studentweb og 
kandidatregistrering via studentweb.  
 
Fakultetet har satt i gang et arbeid for å gjennomføre tilsetting og opptak i samme 
prosess. Her har vi imidlertid avventet ny instituttstruktur for å sikre at nye rutiner for 
tilsetting med relativt enkle grep også kan omfatte opptak til forskerutdanningen. 
Dette gjelder kun kandidater som tilsettes ved UiB.  
 
Videre synes fakultetet det er ønskelig med smidig overgang fra 
master/profesjonsstudie til ph.d. Fakultetet anbefaler at en slik ordning settes i gang, 
og er interessert i å delta på prøveordningen. I forlengelsen av dette ønsker også 
fakultetet at UiB sentralt arbeider med en ordning som kan gjøre det mulig for oss å 
tilsette spesielt flinke kandidater når de har avsluttet sin stipendperiode innen normert 
tid (4 måneders overgangsstipend/belønningsstipend for eksempel mellom ph.d. og 
postdoktorperiode). 
 
 
Hvilke utfordringer har fakultetet i forskerutdanningen med hensyn til  
vitenskapsteori og etikk 
Kandidatene i forskerutdanningen gjennomgår en opplæringsdel bestående av 30 
studiepoeng. Åtte av disse oppnås gjennom deltakelse på et årlig obligatorisk kurs 
som arrangeres i mai. To av hovedtemaene på dette kurset er vitenskapsteori og 
etikk. Fakultetet har et svært godt samarbeid med Senter for Vitenskapsteori i den 
forbindelse. 
 
Videre skal det opprettes et valgfritt kurs i etikk på bakgrunn av etterspørsel fra 
kandidatene. Den nye helseforskningsloven som trådte i kraft i juni 2009 og REK’s 
nye rolle i den sammenheng krever økt oppmerksomhet og kunnskap om 
forskningsetiske problemstillinger innenfor helsefaglig forskning. Dette er et tilbud 
som skal gis annet hvert år og det operative ansvaret skal rulleres mellom fakultetets 
forskerskoler. Kurset skal gjennomføres blant annet med lærekrefter fra Senter for 
Vitenskapsteori og REK.  
 
 
Hvilke tiltak for å bedre gjennomstrømming og gjennomføring ønsker fakultet  
å prioritere i 2010?  
Vi har fokus på tett oppfølging av stipendiatene gjennom veiledning og årlig 
fremdriftsrapportering. I 2009 startet vi en innstramming av oppfølging av 
fremdriftsrapportene, der de som hadde vært lenge i forskerutdanningsløpet ble gitt 
en frist for å komme med en plan for ferdigstilling av avhandlingen eller bli skrevet ut 
av utdanningen. Dette førte til at flere ”gamle” kandidater leverte avhandlingen og 
disputerte i 2009. Denne praksisen ønsker vi å fortsette med i 2010, og i tillegg 
planlegger vi å stramme inn hva som kan defineres som ”gamle” kandidater. Som 
tidligere nevnt ser vi også at gjennomstrømningen for de som disputerte i 2009 er 
betydelig bedre enn året før. 
 
Videre mener vi at midtveisevaluering også kan være et grep for å bedre 
gjennomstrømningen i forskerutdanningen. Har kan man tenke seg muligheten for at 
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eksterne kandidater kan ha spesielt god nytte av å bli trukket inn i et større 
forskningsmiljø og få konstruktive, faglige tilbakemeldinger på sitt prosjekt. 
 
 
Hvilke tiltak for å hindre frafall og underkjenninger vil fakultetet prioritere i 
2010?  
Fakultetet hadde én underkjenning i 2009 i den organiserte forskerutdanningen. Det 
er mange år siden forrige underkjenning, men vi vurderer det slik at med økende 
antall disputaser og stor andel av eksterne kandidater, er dette saker vi vil komme til 
å møte flere av. Dette viser også at vurderingskomiteene er seg sitt ansvar bevisst.  
 
Vi har for tiden to saker som går mot underkjenning, men disse har søkt om å få ta 
Dr. philos.-graden. Dette kan være svært ressurskrevende og langvarige saker der 
fakultetet bruker betydelige administrative og faglige ressurser på vurdering og 
administrative prosesser. 
 
Når det gjelder frafall, er ikke dette er stort problem i fakultetets forskerutdanning. Vi 
ønsker likevel å sikre god forankring i forskergruppene, deltakelse på forskerskolene, 
omfattende veiledning og oppfølging gjennom fremdriftsrapporter hvert år, og dette er 
tiltak vi vil fortsette å fokusere på også fremover. 
 
 
Hvordan vurderer fakultetet forholdet mellom forskerutdanning og  
forskningssatsinger på fakultetet?  
Fakultetet satser på tidlig rekruttering til forskning gjennom bruk av studentstipend og 
sommerstipend i grunnutdanningen. Rekruttering stimuleres også ved å gi 
belønningsmidler til hoved- og masteroppgaver som resulterer i publikasjoner og til 
publikasjoner som har studenter som medforfatter. De fleste av fakultetets 
stipendiater er tilknyttet en forskerskole. I rekrutteringsprosessen er det understreket 
at stipendiater skal tilknyttes en forskningsgruppe, og at det forventes at gruppen 
deltar aktivt i utforming av stipendiatens prosjekt. Det er også viktig å sikre at 
veiledningsavtaler som inngås eksternt har vært gjennom strategiske vurderinger. 
 
Ved søknader om eksterne midler oppfordres forskningsgruppelederne i større grad 
enn tidligere å inkludere stipendiatmidler i tillegg til postdok i prosjektene sine. Som 
tidligere nevnt har dette gitt positive utslag og antall eksternfinansierte stipendiater 
har økt betraktelig i forhold til tidligere. 
 
 
 
Hvordan vurderer fakultetet sine forskerskoler som virkemiddel i  
forskerutdanningen og i forhold til fakultetets forskningssatsinger?  
Fakultetet ønsker å fremme en styrking av finansieringen av forskerskolene i tråd 
med intensjonene i utkastet til Handlingsplan for forskerutdanning ved UiB 2008 – 
2015. Blant forslagene her er at alle som søker opptak til PhD-utdanningen skal tilbys 
tilknytning til forskergruppe og/eller forskerskole. Det psykologiske fakultet tilbyr 
begge deler.  
 
Når fakultetet i løpet av 2010 skal i gang med utarbeidelse av ny strategiplan, ønsker 
vi å fokusere på økt ressursramme til forskerutdanningen. Dette gjelder blant annet 
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allokering av prof. II til hver av fakultetets forskerskoler på langsiktig basis for å sikre 
forskerskolene kontinuitet og forutsigbarhet med tanke på ressurstilgang. I tråd med 
dette har også fakultetet vedtatt å allokere stipendiatstillinger til forskerskolene for å 
sikre forutsigbar og jevn ressurstilgang. 
 
 

 


