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Henvisning til bakgrunnsdokumenter  

• Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen 
• Programbeskrivelse for ph.d.-programmet 
• Saksforelegg om mindre omarbeiding i Universitetsstyret 

 
 
Saken gjelder 
Universitetsstyret vedtok 11.4.19 en endring i §11-5 der det åpnes for mindre omarbeiding 
av innlevert avhandling. Regelen vil gjelde for avhandlinger innlevert etter 1. september 
2019. 
 
«§ 11-5 Mindre omarbeiding av innlevert avhandling Bedømmelseskomiteen kan på grunnlag av innlevert 
avhandling og eventuelt tilleggsmateriale anbefale at fakultetet selv gir tillatelse til mindre omarbeiding før 
endelig innstilling foreligger. Komiteen skal skriftlig gi en konkret oversikt over hva kandidaten må omarbeide. 
Tillater fakultetet selv en mindre omarbeiding av avhandlingen, skal det gis en frist for slik omarbeiding som 
ikke skal være lengre enn tre (3) måneder. Det skal også fastsettes en ny frist for oversendelse av komiteens 
endelige innstilling. Fakultetets vedtak etter denne paragrafen kan ikke påklages av ph.d.-kandidaten. Dersom 
komiteen finner at dyptgripende endringer er nødvendige for at arbeidet skal kunne anbefales til disputas, skal 
komiteen underkjenne avhandlingen.» 
 
På bakgrunn av dette må fakultetets programbeskrivelse endres, og det foreslås at følgende 
endring blir gjort (ny tekst markert med rødt): 
 
Retningslinjer for innstilling 
Til § 11-5 Komiteens innstilling og ph.d.-kandidatens merknader 
Innstillingen skal avgjøre om de kvalitative og kvantitative vitenskapelige kravene til en treårig ph.d.-
grad er oppfylt, og om avhandlingen er verdig til disputas. 
 
Bedømmelseskomitéen skal levere en felles skriftlig innstilling. Konklusjonen om avhandlingen er 
godkjent eller ikke godkjent for disputas må være tydelig. Bedømmelseskomitéen kan ikke godkjenne 
en avhandling under forutsetning av at endringer blir gjort i avhandlingen.  Jfr §11-5 kan 
bedømmelseskomiteen på grunnlag av innlevert avhandling og eventuelt tilleggsmateriale anbefale 
at fakultetet selv gir tillatelse til mindre omarbeiding før endelig innstilling foreligger. Kandidatens 
frist for omarbeiding vil være tre (3) måneder. Endelig innstilling fra komitéen skal foreligge fire (4) 
uker etter ny innlevering. 
 
Andre endringer i programbeskrivelsen 
I tillegg til dette må programbeskrivelsen endres angående tema for prøveforelesning når denne ikke 
er bestått, da den nå går ikke er i overenstemmelse med den overordnede forskriften ved UiB.  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-11-29-1869
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/programbeskrivelse_ph.d.-programmet_oppdatert_18.2.19.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2019/2019-04-11/S_33-19EndringPhd-forskrift.pdf
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Forskriften §14-1: «Ny prøveforelesning må holdes over nytt emne og ikke senere enn seks (6) 
måneder etter første forsøk.» 
 
Dagens programbeskrivelsen, Ikke godkjent prøveforelesning: «Ny prøveforelesning skal holdes over 
samme tema, og med samme komité».  
 
På grunnlag av dette må programbeskrivelsen ved fakultetet endres til: 
«Ny prøveforelesning skal holdes over nytt emne, og med samme komité».  
 
 
 
Vedtak 
Fakultetsstyret vedtar de foreslåtte endringer i programbeskrivelsen for ph.d.- programmet. 
 
 
31. mai 2019/BIG 
 
 
Helge K. Dahle 
dekan 
 
 
 
Vedlegg 
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Mindre omarbeiding av innlevert avhandling 

 
Henvisning til bakgrunnsdokumenter  

• Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen 
• Programbeskrivelse for ph.d.-programmet 
• Saksforelegg om mindre omarbeiding i Universitetsstyret 

 
 
Saken gjelder 
Universitetsstyret vedtok 11.4.19 en endring i §11-5 der det åpnes for mindre omarbeiding 
av innlevert avhandling. Regelen vil gjelde for avhandlinger innlevert etter 1. september 
2019. 
 
«§ 11-5 Mindre omarbeiding av innlevert avhandling Bedømmelseskomiteen kan på grunnlag av innlevert 
avhandling og eventuelt tilleggsmateriale anbefale at fakultetet selv gir tillatelse til mindre omarbeiding før 
endelig innstilling foreligger. Komiteen skal skriftlig gi en konkret oversikt over hva kandidaten må omarbeide. 
Tillater fakultetet selv en mindre omarbeiding av avhandlingen, skal det gis en frist for slik omarbeiding som 
ikke skal være lengre enn tre (3) måneder. Det skal også fastsettes en ny frist for oversendelse av komiteens 
endelige innstilling. Fakultetets vedtak etter denne paragrafen kan ikke påklages av ph.d.-kandidaten. Dersom 
komiteen finner at dyptgripende endringer er nødvendige for at arbeidet skal kunne anbefales til disputas, skal 
komiteen underkjenne avhandlingen.» 
 
På bakgrunn av dette må fakultetets programbeskrivelse endres, og det foreslås at følgende 
endring blir gjort (ny tekst markert med rødt): 
 
Retningslinjer for innstilling 
Til § 11-5 Komiteens innstilling og ph.d.-kandidatens merknader 
Innstillingen skal avgjøre om de kvalitative og kvantitative vitenskapelige kravene til en treårig ph.d.-
grad er oppfylt, og om avhandlingen er verdig til disputas. 
 
Bedømmelseskomitéen skal levere en felles skriftlig innstilling. Konklusjonen om avhandlingen er 
godkjent eller ikke godkjent for disputas må være tydelig. Bedømmelseskomitéen kan ikke godkjenne 
en avhandling under forutsetning av at endringer blir gjort i avhandlingen.  Jfr §11-5 kan 
bedømmelseskomiteen på grunnlag av innlevert avhandling og eventuelt tilleggsmateriale anbefale 
at fakultetet selv gir tillatelse til mindre omarbeiding før endelig innstilling foreligger. Kandidatens 
frist for omarbeiding vil være tre (3) måneder. Endelig innstilling fra komitéen skal foreligge fire (4) 
uker etter ny innlevering. 
 
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-11-29-1869
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/programbeskrivelse_ph.d.-programmet_oppdatert_18.2.19.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2019/2019-04-11/S_33-19EndringPhd-forskrift.pdf
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Nye frister for innlevering og bedømmelse, og ny mal for innstilling 
Som en konsekvens av disse endringene foreslår fakultetet nye frister for innlevering og 
bedømmelse. Videre har fakultetet utarbeidet en mal for innstillinger. Forskerutdanningsutvalget bes 
om å diskuterer disse i møtet.  
 
Forskerutdanningsutvalget bes også diskutere hvilken type informasjon det er behov for å gi 
bedømmelseskomitéen for å klargjøre i hvilke tilfeller mindre omarbeiding skal anbefales. I tillegg til 
at det skal være mulig å gjøre endringene innen tre måneder bør det gis informasjon om i hvilke 
tilfeller mindre omarbeiding ikke bør anbefales. Ved NTNU opplyser man om følgende retningslinjer: 
Mindre omarbeiding skal ikke benyttes dersom komiteen finner at dyptgripende endringer 
vedrørende teori, hypotese, materiale eller metode er nødvendige for at arbeidet skal kunne 
anbefales til disputas. 
 
Vedtak 
Forskerutdanningsutvalget anbefaler følgende tilføyelse til fakultetets programbeskrivelse: 
Jfr. §11-5 kan bedømmelseskomiteen på grunnlag av innlevert avhandling og eventuelt 
tilleggsmateriale anbefale at fakultetet selv gir tillatelse til mindre omarbeiding før endelig innstilling 
foreligger. Kandidatens frist for omarbeiding vil være tre (3) måneder. Endelig innstilling fra komitéen 
skal foreligge fire (4) uker etter ny innlevering. 
 
Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide endelige tidsfrister, prosedyrer og rutiner basert på 
tilbakemeldingene i møtet.  
 
 
 
Anne Marit Blokhus 
visedekan      
 

Birthe Gjerdevik 
sekretær 

 
16.05.2019/MN/BIG 

 
 
Vedlegg 
 

1. Vedtak i sak 33-19 Endring av Forskrift for graden philosophiae doctor  
2. Forslag til nye tidsfrister for innlevering og bedømmelse 
3. Forslag til mal for innstilling 
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