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VEILEDNING FOR BEDØMMELSE AV SØKERE TIL STIPENDIATSTILLING 
 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet har utarbeidet en veiledning for bedømmelse til 
stipendiatstillinger. Styret for det samfunnsvitenskapelige fakultet har godkjent denne 
veiledningen i møte av 21.6.2011. 
 
Stilling som stipendiat er en åremålsstilling og har fullført forskerutdanning fram til doktorgrad 
som mål. Normal åremålsperiode er 4 år med 25 % pliktarbeid. Ansettelsesperioden skal 
omfatte 3 år med ren forskerutdanning. Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom 
stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen 
bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling slik at total tid til forskerutdanning blir 3 år. 
Opptak til forskerutdanningen er et vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat. Se for øvrig 
Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent 
og spesialistkandidat. 
 
I tillegg til denne veiledningen utgjør følgende dokumenter grunnlag for 
bedømmelseskomiteens arbeid: 

 Utlysningstekst 
 Personalreglement for vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Bergen 

 
Bedømmelseskomité 
Søkere til stipendiatstillinger skal vurderes av en bedømmelseskomité.  
 
Sakkyndig komité for søkere til stipendiatstilling skal bestå av minst to vitenskapelig tilsatte. 
Ett av komitémedlemmene skal være eksternt. Begge kjønn skal så vidt mulig være 
representert. Dersom dette ikke lar seg gjøre, skal det redegjøres særskilt for dette. Ett av 
medlemmene skal oppnevnes som leder.  
 
Mandat 
Den sakkyndige komiteen skal normalt finne fram til minst tre kvalifiserte søkere som er 
aktuelle for en mer inngående vurdering, og foreta en begrunnet rangering. Det er 
tilstrekkelig med en kortfattet omtale av de øvrige søkerne. 
 
Sakkyndig bedømmelse skal normalt foreligge innen to måneder etter at komiteen har 
mottatt alle dokumenter. 
 
Vurderingskriterier 
I vurderingen av søkerne skal det leggest vekt på: 
 
A. Grunnkvalifikasjoner 
B. Vitenskapelige kvalifikasjoner 
C. Prosjektkvalitet.   
 
 
A. Grunnkvalifikasjoner 
For opptak til PhD-studium ved fakultetet kreves 5-årig mastergrad eller tilsvarende 
utdanning (hovedfag, mastergrad, profesjonsgrad el.) innen det fagområdet stipendiaten 
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knyttes til. Dersom søkeren har mastergrad fra utenlandsk lærested, eller 5-årig 
disiplinbasert mastergrad (eller tilsvarende) innenfor et annet fagområde enn søkeren vil bli 
knyttet til, skal søknaden være vedlagt en oversikt over pensum til den mastergraden 
(hovedfaget) søkeren har oppnådd. Er komiteen i tvil på dette punktet, skal det aktuelle 
instituttet ta stilling til spørsmålet om den avlagte graden tilfredsstiller instituttets krav. 
Innenfor grunnutdanningen tillegges master-/hovedoppgaven og karakteren for den samlete 
master-/hovedfagseksamen særlig vekt.  
 
I vurderingen av søkerne skal det tas hensyn til om kandidaten har tilleggsutdanning som er 
relevant for det aktuelle forskningsprosjektet. Relevant praksis i form av forsknings- og/eller 
assistentarbeid i studietiden og/eller etter avsluttet studium skal gis uttelling i vurderingen av 
aktuelle søkere. 
 
B. Vitenskapelige kvalifikasjoner 
Komiteen skal legge særlig vekt på vitenskapelige kvalifikasjoner dokumentert gjennom 
skriftlige arbeider i tillegg til master-/hovedoppgave, med prioritet for internasjonalt rettete 
publikasjoner hvor søkeren er ene- eller medforfatter. I "Veiledning for søkere" bes søkerne 
om å angi egen innsats i eventuelle fellesarbeid og legge ved en medforfattererklæring. 
Søkeren er bedt om å tydelig avmerke de vitenskapelige arbeidene som anses som mest 
betydningsfulle. 
 
C. Prosjektkvalitet 
I vurderingen av prosjektets kvalitet skal komiteen legge vekt på i hvilken grad arbeidet vil 
kunne føre fram til en avhandling av internasjonal standard og på et høyt faglig nivå når det 
gjelder problemformuleringer, begrepsmessig presisering, metodisk, teoretisk og empirisk 
grunnlag, dokumentasjon og framstillingsform. Videre skal komiteen legge vekt på i hvilken 
grad forskningsarbeidet representerer et selvstendig bidrag til eksisterende kunnskap. Slike 
bidrag kan være begrepsanalyse, teori- og metodeutvikling og empiriske bidrag. 
 
Det må legges stor vekt på realismen i forskningsprosjektet. Komiteen må vurdere nøye om 
innhold og rammebetingelser for prosjektet er av en slik art at det med stor sannsynlighet 
kan gjennomføres innenfor rammen av stipendperioden, dvs. tre år. I denne vurderingen må 
komiteen være oppmerksom på at det vil bli gjort fradrag for en eventuell tidligere tilsetting i 
rekrutteringsstilling, hvor vedkommende har arbeidet med (deler av) prosjektet. 
 
Vekting av kvalifikasjoner og rangering 
I rangeringen av søkerne skal komiteen vurdere grunnkvalifikasjoner, vitenskapelige 
kvalifikasjoner og prosjektkvalitet. De tre kvalifikasjonskriteriene gis følgende vekt: 
 
Grunnkvalifikasjoner  2 
Vitenskapelige kvalifikasjoner  1 
Prosjektkvalitet  2 
 



 

 side 3 av 4 
 
 
 
   

Komiteen skal gi en klar vurdering av søkernes faglige kvalifikasjoner vurdert opp mot 
utlysningsteksten og de formelle krav som stilles, i tillegg til å rangere de søkerne som er 
best kvalifisert.  
 
Når stillingen er lyst ut med moderat kjønnskvotering må komiteen gjøre rede for om 
mannlige og kvinnelige søkere samlet sett står likt. 
  
Bedømmelsens form 
Komiteens hovedoppgave er å redegjøre for søkernes akademiske kompetansenivå, samt 
rangere de mest kompetente søkerne. Komiteens rapport skal utformes etter følgende 
punkter:   

 
1. Komiteen skal innledningsvis gjøre rede for hvilke krav som er satt til kompetanse 

og hvilke særlige kriterier som komiteen har lagt til grunn for å bedømme de 
kvalifiserte søkerne, med referanse til utlysningstekst.  

 
2. Det skal fremgå hvilke søkere som ikke oppfyller kravene til kompetanse og som 

derved ikke skal omtales.  
 

3. Hver kvalifiserte søker gis en kort, likeverdig omtale når det gjelder utdanning, 
vitenskapelige kvalifikasjoner og praksis. Omtalen av hver av søkerne avsluttes 
med konklusjon om hvorvidt søkeren er kvalifisert for stillingen og om 
vedkommende hører til blant de best kvalifiserte.  

 
4. Komiteen gir så en mer grundig omtale av hver av de best kvalifiserte søkerne, 

normalt tre. Denne omtalen skal disponeres på følgende måte: 
       

1. Grunnkvalifikasjoner 
a. Utdanningsbakgrunn 
b. Studieprestasjoner/karakternivå 
c. Relevant praksis 

2. Vitenskapelige kvalifikasjoner utover mastergraden/hovedfaget 
a. Publiserte arbeider 
b. Manuskripter 

3. Prosjektkvalitet 
a. Kort omtale av prosjektet 
b. Prosjektets vitenskapelige bidrag 
c. Gjennomførbarhet innenfor tidsrammen 
d. Faglig forankring og miljøstøtte 
4. Konklusjon 

 
5. Komiteen gir dernest en samlet, sammenlignende vurdering av de best kvalifiserte 

søkerne og rangerer dem. Komiteen bør gi uttrykk for om forskjellen i kvalifikasjoner 
er betydelig, for å lette innstillings- og tilsettingsmyndighetens senere vurderinger. 
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6. Dersom stillingen er lyst ut med moderat kjønnskvotering, skal instituttleder vurdere 
hvorvidt kvoteringsreglene vil komme til anvendelse. Den sakkyndige komiteen må 
opplyse saken best mulig og gjøre rede for hva som skiller søkerne. 

 
Dersom noen av de rangerte søkerne tidligere har hatt en rekrutterings- eller 
tilsettingsperiode hvor vedkommende har arbeidet med (deler av) prosjektet, skal dette 
gjøres klart i innstillingen. 
 
Innstillingsmyndighet 
Den sakkyndige bedømmelsen skal danne utgangspunkt for videre behandling i fakultetets 
innstillings- og tilsettingsorganer. 
 
Instituttleder ved gjeldende institutt er innstillende myndighet ved tilsetting i vitenskapelige 
stillinger. Instituttleder skal finne fram til den av søkerne som ut fra en helhetsvurdering er 
best kvalifisert til stillingen, rangere aktuelle kandidater og fremme forslag til vedtak overfor 
tilsettingsorganet. Innstillingsmyndigheten er også ansvarlig for intervjuer, innhenting av 
referanser, vurdering av søkernes personlige egnethet og avgjør om det skal holdes 
prøveforelesninger. 
 
 
 
 
Bergen,juni 2011 
 
 
 
 
 


