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Forskerutdanningsmelding 2008-2009 
 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
 
Kvalitative vurderinger  
 
a) Oppsummering av fakultetets arbeid med forskerutdanning, med vekt på samlet vurdering 
av resultater og områder som skal gis særlig prioritet 
 
UiB har i 2009 følgende resultatmål for forskerutdanningen: 

- Å oppnå 250 nye doktorgrader 
- Å øke antall bidrags- og oppdragsfinansierte stipendiatstillinger til 230 stillinger 
- Å øke antall bidrags- og oppdragsfinansierte postdoktorstillinger til 110 stillinger 
- Å besette alle 464 internt finansierte stipendiatstillinger 
- Å øke antall internt finansierte postdoktorstillinger til 100 

 
Fakultetets resultatmål 2009 
På bakgrunn av universitetets vedtatte budsjettrammer og årsplan, er følgende fakultetets 
resultatmål i 2009: 

- Å oppnå minst 81 nye doktorgrader 
- Å ha 101 universitetsfinansierte stipendiatstillinger  
- Å ha 38 universitetsfinansierte postdoktorstillinger  
- Å ha 44 bidrags- og oppdragsfinansierte stipendiatstillinger 
- Å ha 33 bidrags- og oppdragsfinansierte postdoktorstillinger 
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a) Kvalitativ omtale av resultatindikatorer 
 
 
1. RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER 
 
Resultatindikator 2008 2009 
 Måltall Resultat  
Totalt antall disputaser 50 90 81 
Antall uteksaminerte 
ph.d-kandidater pr. 
vitenskapelig årsverk 
(prof./førsteam.) 

 , 48  

Antall nye 
doktorgradsavtaler  

 103  

Antall aktive ph.d-
kandidater  

 418  

Tilsatte i 
departementsfinansierte 
stillinger 

 109 101 

Tilsatte i 
forskningsrådsfinansierte 
stillinger 

 17 - 

Tilsatte i andre 
eksternfinansierte 
stipendiatstillinger 

 38 44 

Gjennomstrømming på 
disputerte ph.d-
kandidater1 

 4,2  

 
 
Totalt antall disputaser 
 
I 2008 var Det medisinsk-odontologiske fakultet den største produsenten av doktorgrader 
ved Universitetet i Bergen. De 90 nye doktorgrader synliggjør i første rekke fagmiljøenes 
innsats i høy grad. Andre årsaksvariabler, slik som for eksempel finansiering, utfasing av 
gamle doktorgrader eller sammenslåingen av Det medisinske og det odontologiske fakultet, 
har blitt omtalt som mulige forklaringer. De ferdige kandidatene har ulik 
finansieringsbakgrunn, men Samarbeidsorganet og Universitetet er de største aktørene. Det 
er verdt å merke seg at nærmere 30 prosent av de nye doktorgradene finansielt sett kan 
knyttes opp mot Samarbeidsorganet. Det overgår Universitetet som står for 25 prosent, noe 
som gjør sitt til at Samarbeidsorganet må krediteres i denne konteksten.  
 
 
Antall uteksaminerte ph.d-kandidater per vitenskapelig årsverk 
 
Denne indikatoren fungerer ikke tilstrekkelig godt som mål for Det medisinsk-odontologiske 
fakultet. Sett opp imot 2007 har man her en marginal nedgang, men dette skyldes heller enn 
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økning av vitenskapelig personale etter fakultetssammenslåingen. 
 
Antall nye doktorgradsavtaler 
 
Fakultetet har hatt en jamn økning når det gjelder nye doktorgradsavtaler – fra 98 i 2007 til 
108 i 2008.  
 
 
Antall aktive ph.d-kandidater 
 
Antall aktive ph.d-kandidater for 2008 var 418, noe som er høyt tall.  Et slikt volum stiller krav 
til både veilederkapasitet og administrative støttefunksjoner. Det gir også fakultetet en del 
utfordringer når det gjelder oppfølging av kandidatene. På administrativt hold blir det arbeidet 
med å sikre god dialog mellom de ulike nivå i organisasjonen – blant annet gjennom 
nettverksgrupper og arbeidsmøter.  
 
 
Tilsatte i forskningsrådsfinansierte og departementsfinansierte stillinger 
 
Fakultetet har ikke definerte måltall når forskningsrådsfinansierte stillinger, men for både 
forskningsrådsfinansierte og departementsfinansierte stillinger er det en økning.  
 
 
Gjennomstrømming på disputerte ph.d-kandidater 
Gjennomstrømming for kandidater i stipendidatstilling er god. Fakultetet har 
doktorgradskandidater som er tilsatt i helseforetaket, der uenighet i arbeidsgiveransvar kan 
vanskeliggjøre oppfølging av kandidatene 
 
 
 
b) Generell kvalitativ presentasjon av resultat, planer, utfordringer og prioriteringer 

• Handlingsplan for forskerutdanning blir systematisk fulgt opp ved fakultetet. For det 
første gjennom etablering av programutvalg for forskerutdanning; for det andre 
gjennom fakultetets forskningsutvalg; og for det tredje gjennom nettverksgruppe for 
forskningsadministrativt personale. Handlingsplanen har i tillegg innvirkning på 
utformingen av fakultetets nye strategiplan. 

• Vitenskapsteoretiske og etiske elementer er ivaretatt gjennom fakultetets Grunnkurs i 
medisinsk- og helsefaglig forskning. Kurset er et tilbud til alle doktorgradskandidater 
ved fakultetet og gir en innføring i ulike underdisipliner. Kurset har i senere tid fått 
bedre evaluering og det tolkes i retning av at kurset fungerer godt både med hensyn 
til innhold og kvalitet.  

• En økning fra 55 til 90 nye doktorgrader fra 2007 til 2008 innebærer helt klart 
utfordringer i forhold til ressurser. Doktorgrader ved Det medisinsk-odontologiske 
fakultet er i universitetssammenheng en kostbar doktorgrad. Det er derfor viktig med 
god planlegging og budsjettering av de oppgavene som kandidaten skal 
gjennomføre. For lite ressurser tilgjengelig i løpet av doktorgradsløpet kan medføre 
høyere risiko for avbrudd, endringer eller utsettelse av doktorgraden. Dette er en 
viktig faktor å fokusere på for å nå måltallene en har fastsatt. Oppfølging av 
kandidater, samtaler og etablering av kontaktperson for ph.d-kandidater er andre 
nødvendige virkemidler for å redusere mulighet for utsettelse og avbrudd av 
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doktorgrader. Disse forholdene vil også være med på å sikre en best mulig kvalitet på 
doktorgradene. 

• Forskerskolene fungerer i varierende grad, spesielt med tanke på effektivitet og drift, 
men det må fremheves at enkelte fungerer meget bra. Fakultetet har 
oppfølgingsmøte med forskerskolelederne minimum en gang årlig. 
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Forskerutdanningsmelding 2008 – 2009 
 

1.1 Generell omtale 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet har snart 30 års erfaring med 
organisert forskerutdanning og ser på denne som en stor ressurs, og er stolt over en 
så stor portefølje av dyktige PhD-kandidater med en gjennomstrømmingstid for 
avlagte doktorgrader på rundt 3,7 år.  

Fakultetet har i flere år arbeidet systematisk med å skaffe eksterne 
stipendmidler, noe som har gitt resultater som vist i plottet under. Det registreres 
også med tilfredshet at mange av tiltakene som Handlingsplanen for 
forskerutdanning foreslår, allerede er gjennomført eller alltid har vært den del av 
fakultetets forskerutdanning.  
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1.2 Kvalitativ omtale av hver resultatindikator 
 
Tabell 1 Kvantitative indikatorer – forskerutdanningsmelding 
 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet     

Rapportering mht kvantitative indikatorer     

Resultatindikator Resultat 
2007 

Resultat 
2008 

Måltall 
2009 

Totalt antall disputaser (PhD + dr. scient+ dr.philos) 82 79 90*

Antall uteksaminerte PhD-kandidater pr. 
vitenskapelig årsverk (prof./førsteam.) 0,37 0,37   

Antall nye doktorgradsavtaler 128 131 106

Antall aktive PhD-kandidater 407 416 389

Tilsatte i departementsfinansierte stipendiatstillinger 103,1 122,6 134
Tilsatte i forskningsrådsfinansierte 
stipendiatstillinger  106,1 112,2 120

Tilsatte i andre eksternfinansierte stipendiatstillinger 18,8 21 34,4
Gjennomstrømming på disputerte PhD-kandidater 
(mnd) 44,97 44,82 44
Tallene for antall nye doktorgradsavtaler og antall aktive PhD kandidater er instituttenes egne tall, og 
ikke hentet fra FS. Det samme gjelder også gjennomstrømmingstidene som baserer seg på nettotid 
fra FS, men som er regnet ut manuelt. 
* Måltall for 2009 vedtatt av fakultetsstyret er 80.  
 
Totalt antall disputaser:  
Ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ble det i 2008 avlagt 79 disputaser, 
mot 82 året før. Denne nedgangen skyldes tilfeldigheter og er ikke en indikator for en 
forventet nedgang i disputaser i tiden som kommer. Måltall som fakultetstyret har 
vedtatt for 2009 er estimert ut fra antall allerede innleverte avhandlinger og antall 
godkjente opplæringsdeler som normalt leveres inn ca 6 mnd før innlevering av 
avhandlingen. 

Fra Matematisk institutt meldes det at antall doktorgrader avlagt ved instituttet i 
2008 var 5, hvilket også var det realistiske måltallet for 2008. På samme måte er 8 
disputaser i 2009 et realistisk måltall. Dette tallet bygger på de stipendiatene de 
faktisk har og hvor langt disse er kommet i forskerutdanningsløpet. Prosjekttilgangen 
de senere år tilsier at det om et par år vil kunne bli et snitt på over 10 eller flere 
disputaser årlig ved instituttet. 

Ved Institutt for fysikk og teknologi var antall disputaser svært høyt både i 
2007 og 2008. I 2009 samt årene fremover regner en også med et stort tall, selv om 
forholdsvis store variasjoner fra år til år må påregnes.  

Institutt for informatikk melder om at totalt antall disputaser i 2008 var spesielt 
høyt, dels pga etterslep fra 2006/7,hvor tallet var litt lavere enn det som kunne 
forventes. Utvikling fra år til år har vært: 6 i 2006, 6 i 2007, 12 i 2008. I 2009 
forventes 9 disputaser, og man regner med at det stabiliserer seg noenlunde på dette 
nivået. 

Ved Kjemisk institutt har tilfeldigheter ledet til at kun tre kandidater disputerte i 
2008 mot åtte året før. Det er imidlertid allerede innlevert fire avhandlinger for 
bedømmelse i de første tre måneder av 2009, og det er realistisk å forvente at det blir 
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holdt ca. 10 disputaser i løpet 2009 basert på godkjente opplæringsdeler og PhD–
kandidatenes fremdrift.  

Institutt for biologi hadde 17 disputaser i 2008, et tall som var litt lavere enn 
forventet, men som tilskrives tilfeldige fluktuasjoner. Instituttets måltall for disputaser i 
2009 er satt till 21, men de forventer likevel et noe høyere antall disputaser basert på 
det forholdsvis lave antallet i 2008.  

Molekylærbiologisk institutt har hatt et høyt antall disputaser to år på rad, og 
forventer å holde omtrent samme nivå i 2009.  Dette henger mye sammen med at 
instituttets ansvar for forholdsvis mange eksterne kandidater bl.a. ved Sarssenteret, 
Havforskningsinstituttet og NIFES. Selv om hovedtyngden av den daglige 
veiledningen foregår utenfor instituttet, medfører disse kandidatene betydelig arbeid 
og kostnader for instituttet. I tillegg er instituttet også med på veiledning av eksterne 
kandidater, spesielt ved Det medisinsk- odontologiske fakultet, som ikke krediteres 
instituttet. 
 
Nye avtaler og aktive PhD-kandidater 
Fakultetet definerer antallet aktive PhD-kandidater som alle personer som, lønnet 
eller ulønnet, hadde en aktiv PhD-studierett ved fakultet i en periode som overlapper 
med det gjeldende kalenderåret. Herunder kommer også alle som disputerte det 
gjeldende kalenderåret, og alle nye avtaler som ble inngått i løpet av kalenderåret. 
Denne definisjonen sammenfaller med FS sin definisjon av aktive kandidater. 

Noen av instituttene har en rekke kandidater som har gått utover 
finansieringsperioden sin, og som derfor arbeider deltid på PhD-prosjektet, eller tar 
det ved siden av full jobb. Det jobbes for at disse skal fullføre, eller eventuelt avslutte 
studiet dersom det er helt urealistisk at de skal kunne fullføre PhD-graden. Dette må 
også tas hensyn til ved vurdering av gjennomstrømmingstid for de som har disputert.  

Molekylærbiologisk institutt melder at flere nye større prosjekt (se 
Forskningsmeldingen) gjør at det forventes at antall doktorgradskandidater 
opprettholdes de nærmeste årene. På sikt ser de for seg at antall nye kandidater kan 
synke noe, blant annet fordi nye prosjekter i økende grad prioriterer postdoktor og 
forskerstillinger fremfor stipendiater. En viss oppjustering av antall 
universitetsstipender vil derfor være nødvendig for å opprettholde antall stipendiater. 
I tillegg er kostnadene ved stipendiatenes forskningsprosjekter store og økende, 
samtidig som driftsfinansieringen har stått stille i mange år. Stipendiatene blir derfor 
mer ressurskrevende for forskningsgruppene, og de ser for seg at kapasiteten mht. 
antall stipendiater kan gå noe ned. 

Kjemisk institutt melder at det har vært en liten reduksjon i antall nye 
doktorgradsavtaler fra 2007 til 2008, men mye tyder på dette vil reverseres i 
nåværende år. Antall aktive kandidater har også sunket fra 2007 til 2008, fra 33 til 30, 
noe som kan forklares ved at flere ansatte har gått av med pensjon de siste 
månedene og derfor ikke har tatt opp nye kandidater de senere år.  
 
Tilsatte i eksternfinansierte stipendiatstillinger 
Fakultetet forventer å minst opprettholde antallet eksternfinansierte 
stipendiatstillinger som et utslag av at instituttene registrerer økende innsats og tro 
på ekstern forskningsfinansiering.  

Institutt for biologi viser til Forskningsmeldingen og deres intensjon om å øke 
uttellingen i finansiering fra FFV og EU, og ut fra dette oppnå en økning av 
kandidater med ekstern finansiering. Siden en stor del av instituttets PhD-kandidater 
er ansatt og har hovedveileder ved eksterne institusjoner, spesielt Nasjonalt institutt 
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for ernæring og sjømatforskning (NIFES) og Havforskningsinstituttet (HI), er antall 
kandidater avhengig av disse institusjonenes satsning og uttelling i bevilgende fora. 

Institutt for informatikk mener at tallene over antall tilsatte stipendiater med 
FFV- og EEV-finansiering ikke nødvendigvis gir et korrekt bilde, eksempelvis fordi: 
Visualiseringsgruppen har to PhD-kandidater som er ansatt ved CMR. Siden de ikke 
er ansatt ved instituttet er det ikke eksternfinansierte stipendiatstillinger, men likevel 
eksternfinansierte PhD-kandidater. Lignende problemstilling finnes også hos 
optimeringsgruppen i et NFR-finansiert prosjekt som administreres av IRIS. Et annet 
forhold er at instituttet har flere stipendiater ansatt finansiert av Unifob/BCCS i et 
NFR-prosjekt som administreres av Unifob/BCCS. For mer entydige tall må 
definisjonen presiseres. Måltallene for 2009 er derfor ikke helt entydige. 

Kjemisk institutt har hatt en økning i eksternt finansierte stipendiatstillinger 
som sannsynligvis vil fortsette i 2009 som et resultat av en mer offensiv holdning til 
anskaffelse av finansiering hos de yngre ansatte ved instituttet. 

Molekylærbiologisk institutt har full utnyttelsesgrad i deres disponible 
departementsfinansierte stipendiatstillinger. Det er imidlertid en klar trend at det er 
vanskelig å rekruttere kandidater fra UiB (og Norge for øvrig) til stipendiatstillinger 
med søknadsfrist midt i semestrene, og vil derfor vurdere å styre utlysningene slik at 
utlysningsfristene i større grad tilpasses avgangskullene fra master. Dette kan gjøre 
det nødvendig å forskyve utlysning av enkelte stipendiatstillinger. 
 
Gjennomstrømming på disputerte PhD- kandidater 
Fakultetet registrerer kun en liten nedgang i gjennomstrømmingstid fra 2007 til 2008. 
Det kan delvis forklares med at flere av de som disputerte våren 2008 var dr. scienter 
som hadde sin ”siste sjanse” til å bli ferdig før utfasingen av graden, og flere av disse 
hadde lang gjennomstrømningstid.  

Det er vanskelig å fremskaffe korrekte tall for gjennomstrømningstid som er 
knyttet til nettotid brukt på forskerutdanningen (sykefravær og gyldige permisjoner er 
trukket fra). For eksternt ansatte PhD-kandidater har det i liten grad vært mulig å 
hente inn opplysninger om gyldig fravær hvis ikke kandidatene selv rapporterer dette. 
Dermed er den gjennomstrømmingstid som er rapportert for disse, i stor grad 
bruttotid. Det reelle snittet for gjennomstrømmingstid ved fakultetet er derfor forventet 
å være lavere enn den rapporterte som ca 3,7 år. Fakultetet har tidligere meldt om 
utfordringen med å få data for å beregne nettotid, og håper at det etableres rutiner for 
videreformidling av den nødvendige informasjonen. Det er også ønskelig at Personal- 
og økonomiavdelingen tar i bruk FS og registrerer permisjoner og sykemeldinger der 
direkte, slik at vi kan få kvalitetssikrede tall for fremtiden. Dette vil gjøre det mulig for 
fakultetene og instituttene å monitorere PhD-kandidatenes progresjon og avvik i 
denne. 

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 nok kan være 
begrensende for enkelte grupper: Det er også en kultur i enkelte av fakultetets miljøer 
at en ønsker publiserbare og helt publiserte resultater av et visst omfang før 
doktorgraden avsluttes – noe som ikke alltid er oppnåelig i løpet av 2,5 
forskningsårsverk. Fakultetet mener gjennomstrømmingen vil bedres ytterligere, men 
at dette vil ta tid. Den største utfordringen kan fort bli at forholdet mellom antall 
vitenskapelig ansatte og antall doktorgradskandidater synker, noe som kan gå ut 
over oppfølging av den enkelte kandidat. 
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Generelle vurderinger og prioriteringer 
Som det fremkommer av handlingsplanen, er forskerutdanning kostnadskrevende, 
spesielt innenfor de utstyrskrevende, eksperimentelle fagene. Fakultetet står for 40% 
av UiBs totale doktorgradsproduksjon, mesteparten innenfor utstyrskrevende fag. 
Dette innebærer at vi allerede legger en betydelig ressursmessig innsats i 
forskerutdanningen, og har således med dagens ressurstilgang et begrenset 
handlingsrom når det gjelder videre utvikling av forskerutdanningen i tråd med 
ambisjonene i den kommende handlingsplanen ved UiB.  

I forhold til innlevering av avhandlinger har fakultetet gjennom samarbeid med 
instituttene etablert gode rutiner. Vi kan nå garantere at PhD-kandidaten får disputere 
innen 3 måneder etter at avhandlingen er innlevert ved instituttet. I noen få tilfeller 
kan det ta litt lenger tid, og da skyldes det som oftest problemer med å finne en egnet 
bedømmelseskomité.  

Molekylærbiologisk institutt vurderer arbeidet med forskningsveiledning og 
PhD tilknyttet forskning som i hovedsak godt organisert og at strukturen fungerer 
godt. Spesielt har etableringen av forskerskolen gitt miljøet et løft i forhold til denne 
delen av instituttaktiviteten. Instituttet synes det er gledelig at gjennomstrømmingen i 
2008 ser ut til gå i riktig retning, og har tatt grep i forhold til å støtte prosjekter og 
kandidater i fullføringsfasen der økonomien har lagt begrensninger for ferdigstillelse. 
Beklageligvis gir regelverk og en trang økonomi begrenset handlefrihet, men det 
viser seg at mindre tiltak har god effekt og resulterer i ferdigstillelse av graden i de 
fleste tilfeller.  

Institutt for fysikk og teknologi melder at det høye antall aktive PhD-kandidater 
i seg selv er gledelig, men at det også skaper utfordringer for instituttet, bl.a. når det 
gjelder lokaler. Et annet problem er at mange av kandidatene er underfinansierte og 
uten driftsmidler. Dette gjelder universitetsstipendiatene og ikke minst kandidater på 
kvoteprogrammet. Institutt for fysikk og teknologi har i en årrekke hatt forholdsvis 
mange masterstudenter og PhD-kandidater finansiert av kvoteprogrammet. PhD-
kandidater på kvoteprogrammet mottar ikke driftsmidler, og denne 
underfinansieringen av kvotekandidatene er en betydelig belastning for instituttets 
ellers anstrengte økonomi. I tillegg påpeker instituttet at mange av 
utenlandsstudentene trenger mer praktisk tilrettelegging og oppfølging når de 
etablerer seg i Norge, noe som medfører betydelig merarbeid for instituttets stab. 

Kjemisk institutt har satt klare mål for forskerutdanningen og har i stor grad vist 
at disse er realistiske. Instituttets moderne instrumentering og nytilsetninger i 
vitenskaplige stillinger tyder på at forskningsutdanning har gode muligheter fremover. 
 

1.3 Generell kvalitativ presentasjon av resultater, planer, utfordringer og 
prioriteringer 

 
Status for oppfølging av handlingsplan ved fakultetet 
Mange av tiltakene som foreslås i handlingsplanen er allerede iverksatt ved 
fakultetet. Samtidig erkjenner fakultetet at det fortsatt kan arbeides for å styrke 
forskerutdanningen. Eksempler på tiltak som har vært lang tradisjon for eller allerede 
er gjennomført er bruken av minst to veiledere, utenlandske prof. II i PhD-
veiledningen, tilknytning til forskergruppe, utnyttelse av internasjonale nettverk og 
god uttelling i konkurransen om eksternt finansierte stipendiatstillinger. 
Gjennomstrømmingstallene viser også at fakultetets kandidater kommer seg 
gjennom forskerutdanningen relativt raskt.  
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Dimensjonering og rammebetingelser 
Som det presiseres i Handlingsplanen er det en betydelig kostnadsside ved å 
utdanne mange PhD-kandidater. Behovet for veiledningsressurser er stort, og flere 
av instituttene melder om at veilederkapasiteten snart er sprengt. Når det skjer fører 
det ofte til dårligere oppfølging av kandidatene og at veilederne blir presset i forhold 
til å overholde administrative rutiner.  

I tillegg er det et omfattende administrativt arbeid som skal utføres i 
forbindelse med forskerutdanningsløpet, og det er tydelig at det er de små 
instituttene våre som har de største administrative utfordringene på dette området.. 
De store instituttene har større administrative ressurser, og hver enkelt ansatt har 
større mulighet til å spesialisere seg, noe som gir muligheter for bedre administrativ 
oppfølging av kandidater.  
 
Rekruttering, informasjon og karriereløp 
Tiltak 3 og 4 fra Handlingsplanen er allerede implementert ved fakultetet. 
Nettinformasjon om fakultetets doktorgradsprogram, forskerskoler og forskning er 
under kontinuerlig arbeid og vil mest sannsynlig være i mål i løpet av 2009. Fakultetet 
ønsker å berømme arbeidsgruppen som har arbeidet med Håndboken, og spesielt 
Gry Kibsgaard ved Forskningsavdelingen som har tatt initiativet og hatt ansvaret for 
gjennomføringen.  
 
Veiledning og forskerskoler 
Tiltak 6 og 7 er allerede iverksatt ved fakultetet. Alle PhD-kandidatene ved fakultetet 
blir tilbudt minst to veiledere, og mer enn 30% av kandidatene har en 
veiledningskomite som består av 3 eller flere personer. Alle våre kandidater er 
tilknyttet en forskningsgruppe og/eller en forskerskole. Ved Institutt for geovitenskap 
har man etablert en egen intern rutine som utdyper UiB/MN's reglement og 
retningslinjer. Ledelsen ved instituttet arbeider aktivt for at veilederne er sitt ansvar 
bevisst. Den interne rutinen klargjør gruppenes og gruppeledelsens ansvar og plikter 
i forhold til instituttledelsen og det lokale forskerutdanningsutvalget. Fakultetet vil 
peke på at kvaliteten i forskerutdanningen i første rekke skapes i 
forskningsgruppene/fagmiljøene, men da under forutsetning av at 
rammebetingelsene, først og fremst i form av nødvendige ressurser, er til stede på 
dette nivået – god forskning gir gode veiledningsomgivelser. 

Fakultetet vil derfor påpeke at en økning i antall stipendiatstillinger må følges 
av bevilgninger til veiledningskapasitet, vitenskapelig utstyr og annen infrastruktur 
hvis utdanningsmålene skal nås også med hensyn på kvalitet. 
 
Tverrinstitusjonelt samarbeid 
Tiltak 8 som beskriver at stipendiatene med annen arbeidsgiver og arbeidssted enn 
UiB skal pålegges å avtale perioder med forskningsopphold i UiBs forskningsmiljø er 
et punkt hvor fakultetet mener UiB bør utvise forsiktighet. En rekke av våre eksternt 
veiledete PhD-kandidater har sin arbeidsplass i gode forskningsmiljøer, og vi tror en 
slik holdning vil kunne svekke tilliten mellom institusjonene og dermed svekke, heller 
enn styrke, mulighetene for godt samarbeid om forskerutdanningen. Derimot bør en, 
gjerne i samarbeid med aktuelle institusjoner, sørge for at det finnes entydige og 
klare retningslinjer for samarbeid om forskerutdanning. For PhD-kandidater som ikke 
sitter i sterke forskningsmiljøer, kan vi se at en residensperiode ved UiB er viktig, og 
vil i den forbindelse peke på nødvendigheten av at de praktiske forholdene er 
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tilrettelagt (bomuligheter, barnehage osv). Fakultetet etterlyser for øvrig drøfting og 
forslag til tiltak knyttet til kvalitetssikring av eksterne veiledere. 
 
 
Internasjonalisering 
Fakultetet ønsker i 2009 å fokusere enda sterkere på internasjonalisering av 
forskerutdanningen. De aller fleste av våre PhD-kandidater deltar på minst en 
internasjonal konferanse i løpet av forskerutdanningsløpet, de fleste er allerede 
tilknyttet et internasjonalt nettverk gjennom forskergruppen sin, og flere 
forskningsopphold i utlandet. Fakultetet har satt av forskerutdanningsmidler til 
aktiviteter som f.eks. deltakelse på kurs og konferanser. Hver kandidat kan søke om 
inntil kr 15 000,- til utenlandsreiser. Fakultetet har også opprettet en nettside hvor 
informasjon om utenlandsopphold og stipendordninger vil være tilgjengelig, denne vil 
videreutvikles i 2009.  

Erfaringer tilsier at den viktigste pådriver for internasjonalisering er 
fagmiljøene. Ved å informere de vitenskapelig ansatte om muligheter for utveksling 
og ved at PhD koordinator er en tydelig administrativ støttespiller er målet at flere 
PhD-kandidater reiser ut på forskningsopphold. Det er samtidig viktig for 
forskningsgruppene og instituttene at mest mulig av forskernes tid kan brukes til 
forskning og minst mulig til arbeid med å ansette stipendiater, skaffe dem 
nødvendige papirer og praktisk hjelp som sted å bo etc. – og tilsvarende praktisk 
hjelp for utreisende stipendiater. Behovet for støttefunksjoner på dette området er 
stort. Fakultetet ønsker å være til hjelp, men ser behovet for en sentral tjeneste som 
kan tilbys PhD-kandidatene på linje med hvordan UA fungerer i forhold til master- og 
laveregradsstudenter.  

Fagmiljøene ved fakultetet består også i stor grad av utenlandske forskere 
som bringer med seg gode internasjonale kontaktnett og som også bidrar med 
internasjonalisering overfor studentene. I tillegg inviteres utenlandske forskere 
regelmessig til instituttene for å holde seminarer etc.  

Cotuteller: Det matematisk–naturvitenskapelige fakultetet har i tillegg flere 
Cotutelle-avtaler. Dette er individuelle veiledningsavtaler på PhD-nivå, inngått i 
samarbeid med et utenlandsk universitet. Spesielt inngåelse av disse avtalene, 
veiledning av PhD-kandidatene, og administrasjon i forbindelse med 
diplomproduksjon er ressurskrevende prosesser. Men dersom disputas ikke foregår 
ved UiB, får man ikke belønningsmidler for dette arbeidet, noe som virker 
demotiverende for instituttenes videre engasjement i etablering av Cotutelle-avtaler. 
Det må derfor snarest mulig etableres et system for kreditering og kostnadsdekning 
av disse avtalene.  
 
Opplæringsdelen- forskerutdanningskurs 
Ettersom PhD-kandidatene ved fakultetet kan velge mellom en stor portefølje av 
ordinære kurs i opplæringsdelen (25-27 studiepoeng), så fylles normalt denne av 
slike kurs. Noen av fagmiljøene har klare ønsker om kurs som kandidatene bør ha, 
mens andre steder er det mer fritt. Fakultetet legger ut informasjon om eksterne 
forskerkurs på forskerutdanningens nettside.  

Når det gjelder det som handlingsplanen beskriver som transferable skills eller 
generelle kvalifikasjoner, er fakultetet positiv til å arrangere slike ”verktøykurs” for å 
fremme disse. Vi ønsker at våre PhD-kandidater skal inneha kvalifikasjoner som er 
viktige innen forskning, men som også kan overføres til arbeid utenfor akademia, og 
ser at kurs i akademisk skriving, prosjektledelse, mediehåndtering, 
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prosjektsøknadskurs og lignende kan være nyttig. I den forbindelse mener fakultetet 
at behovet for tilgang til kompetanse, praktisk hjelp og ressurser til å gjennomføre 
verktøyskurs lokalt er vel så viktig som behovet for koordinering.  Det må imidlertid 
understrekes at transferable skills i stor grad har vært ivaretatt gjennom fakultetets 
tradisjon der veiledere og kandidater arbeider relativt tett sammen. 
 
Administrasjon og rapportering 
Fakultetet vil understreke behovet for en styrking av instituttenes administrative 
apparat i tilknytning til forskerutdanningen. Endringene som skjedde ved innføring av 
Kvalitetsreformen i 2003 har lagt beslag på store deler av ressursene på det 
studieadministrative feltet, samtidig som forskerutdanningen har hatt en stor økning 
både i omfang og kompleksitet. Fakultetet er svært positiv til en samordning av 
tilsetting og opptak, men det må gjennomføres en utredning før innføring for å sikre 
at det ikke får utilsiktede konsekvenser.  

Det institusjonelle ansvaret for forskerutdanningen er så langt spredd på de 
fleste sentrale avdelingene, og det finnes ingen instans med overordnet koordinering. 
Fakultetet berømmer derfor Forskningsavdelingen for å satse på en koordinerende 
rolle, men ser i denne sammenheng også at det er et sterkt behov for FS-assistanse 
fra UA. For å kunne ivareta institusjonsansvaret og unngå fragmentering og at 
problemstillinger ”faller mellom to stoler”, mener fakultetet at en koordinering i en type 
fellesenhet for forskerutdanning, gjerne i Forskningsavdelingen, vil styrke det 
institusjonelle ansvaret for forskerutdanningen ved UiB.  

Punkt 13. De fleste av fakultetets institutter har allerede et organisert mottak 
av nye PhD-kandidater. Mottakene varierer i omfang, men i de fleste tilfellene 
innebærer det omvisning, gjennomgang av rutiner, og møte med PhD-konsulenten 
ved instituttet. Fakultetet vil fokusere på erfaringsutveklsling mellom instituttene og 
innføre gode mottaksordninger for nytilsatte stipendiater på alle instituttene i løpet av 
våren 2009.  
 
Forskerutdanningstiltak innført ved instituttene 
De fleste av instituttene ved fakultetet har innført årlige samlinger for PhD-
kandidatene. Samlingene varierer i form og omfang, men er ment å sette fokus på de 
ulike utfordringer som kandidatene møter ved de ulike stadier i 
forskerutdanningsløpet. Mange av instituttene ser at dette tiltaket kan fremme det 
sosiale miljøet blant kandidatene og arrangerer samlingene utenfor UiB, og da gjerne 
med en overnatting.  

Noen av instituttene har også initiert PhD-forum for kandidatene. Dette er fora 
som kandidatene selv driver. Her diskuteres jevnlig saker som PhD-kandidatene 
ønsker å sette fokus på. Gjennom disse fora kan man også nå ut til PhD-kandidatene 
og bedre kommunikasjonen mellom kandidat og institutt/fakultet.  

Også oppfølging av årsrapportene er prioritert, og instituttene følger opp 
kandidatene dersom avvik registreres i årsrapporten. Spesielle saker og iverksetting 
av tiltak gjøres av FU/ ledelsen ved instituttet, og dette brukes som grunnlag for 
medarbeidersamtaler med kandidatene. 

Flere av instituttene har innført faste prosedyrer for nytilsatte stipendiater, som 
inkluderer praktiske forhold og en veiledningssamtale med studieseksjonen ved 
instituttet. Instituttene melder om positive tilbakemeldinger fra de nye stipendiatene. 
Dette er et tiltak som fakultetet som sagt ønsker å utvide til å gjelde alle instituttene i 
løpet av 2009.  
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Geofysisk institutt har nylig innført en Introduksjonsdag for alle nye PhD- 
kandidater hvor de får den informasjonen de trenger som nyankomne. Kandidatene 
presenterer seg kort i et felles forum, og det opprettes kontakt mellom kandidater og 
fagmiljø på et tidlig steg i forskerutdanningsløpet.  
 
Vitenskapsteori og etikk 
Alle PhD kandidatene ved fakultetet får tilbud om et 3 stp kurs MNF490 
Vitenskapsteori med etikk. Stort sett alle våre PhD-kandidater tar dette kurset som 
går hvert semester og er tilrettelagt for de utenlandske kandidatene ved fakultetet. 

Den sentrale arbeidsgruppen som ble satt ned av Utdanningsutvalget for å 
utrede sakskomplekset etikk i utdanning har foreslått at UiB innfører et 
minimumskrav om 5 studiepoeng i vitenskapsteori og etikk i opplæringsdelen til PhD, 
hvorav minst 2 studiepoeng skal være i forskningsetikk. Dette vil medføre et behov 
for et individuelt arbeid med vitenskapsteoretiske innlegg, i stedet for et oppgitt 
eksamenstema slik som i dag. Arbeidsgruppen hevder at innføringen av en slik 
ordning vil gi mergevinst i form av tematisering av etikk og vitenskapsteori i 
fagmiljøene. Forskerutdanningsutvalget ved Det matematisk-naturvitenskapelige 
fakultet har diskutert dette og ser at det vil være gunstig å innføre et mer individuelt 
rettet arbeid der kandidaten skal redegjøre for vitenskapsteoretiske/etiske aspekt ved 
eget prosjekt, men stiller seg ikke bak forslaget om å øke omfanget av 
vitenskapsteori og etikk delen til 5 stp.  

Fakultetet har registrert en utfordring i forbindelse med ulik grad av feilsitering 
og juks blant noen få av våre utenlandske PhD-kandidater. Dette er noe fakultetet tar 
svært alvorlig, og vi har derfor i samarbeid med Realfagsbiblioteket etablert et tilbud 
til alle nye PhD-kandidater om et bibliotekkurs som tar for seg ikke bare 
bibliotektjenestene som UB tilbyr, men også korrekt sitering og kildebruk. Dette 
kurset har bare gått en gang, høsten 2008, men ble meget godt mottatt hos 
studentene. Kurset ønskes undervist en gang i semesteret, helst i forbindelse med 
MNF490.  
 
Fakultetet ønsker å prioritere følgende tiltak i 2009 

• Kontinuerlig forbedring av administrative rutiner i forbindelse med 
forskerutdanningen gjennom fakultetets administrative PhD-forum. 

• Innføring av ”verktøykurs” i den utstrekning det er mulig. I 2009 å er planen å 
tilby minst et slikt kurs til våre PhD-kandidater, men tilgang på ressurser vil 
være avgjørende for i hvilken grad det kan bli gjennomført.  

• Videreføring av gode mottaksordninger for nytilsatte stipendiater og 
implementering av dette på alle instituttene. 

• Internasjonalisering av forskerutdanningen ved å stimulere flere PhD-
kandidater til å reise på forskeropphold i utlandet. 

 
Forholdet mellom forskerutdanning og forskningssatsinger på fakultetet 
Ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet er PhD-kandidatene en integrert 
del av forskningsgruppene enten de tilhører en forskerskole eller ikke. God 
forskerutdanning hviler på kvalitet i forskning, men samtidig er miljøenes evne til å 
utføre forskning også avhengig av PhD-stipendiater. Universitetsstipendiatstillingene 
er viktige for styrking av strategiske områder og som egenandel i store 
eksternfinansierte prosjekter slik som SFF, SFI og FME. Fakultetet ønsker ikke 
øremerking av denne typen stillinger da dette vil hemme riktig rekruttering. 
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Forskerskoler som virkemiddel i forskerutdanningen og i forhold til fakultetets 
forskningssatsinger 
I tillegg til den nylig etablerte nasjonale forskerskolen Climate Dynamics, har 
fakultetet har så langt 4 forskerskoler: Bergen International Research School in 
Marine Biology, Forskerskolen i Molecular and Computational biology (MCB), The 
International Research Training Group (IRTG) " Development and Application of 
Intelligent Detectors" og Bjerknes Research School on Climate Studies. I tillegg 
vurderes det å etablere en UiB forskerskole i petroleumsfag knyttet blant annet til 
SFF CIPR, og en innen målevitenskap tilknyttet SFI Michelsensenteret.  

Fakultetets forskerskoler har en spesiell funksjon i forhold til å ivareta 
tverrfaglig forskerutdanning på tvers av institutter og fakulteter ved UiB og eksternt. 
Derfor er forskerskolene også etablerte på områder med viktig tverrfaglig forskning. 
Den viktigste nøkkelen for god forskerutdanning ligger likevel i forskningsgruppene 
slik at forskerskolene i seg selv ikke borger for bedre kvalitet i forskerutdanningen. 
Dette må understrekes da forskerskolene har ulik innretning ved de forskjellige 
fakultetene på UiB. Erfaringen fra de forskerskolene som er etablert ved fakultetet 
viser imidlertid at de styrker samhold mellom spesielt PhD-kandidatene og dermed 
gir en merverdi. Men erfaringen er også at en satsing på forskerutdanning krever 
ekstra ressurser hvis en skal oppnå den ønskede kvalitetshevningen og øke 
gjennomføringsgraden samtidig som antallet doktorgrader skal økes – forskerskole 
eller ikke. Fakultetet opplever at UiBs satsing på forskerskoler i dag på mange måter 
fremstår som diffus mht oppgaver og funksjon, og i beste fall halvhjertet mht 
ressurser, og instituttene må ta den ekstra regningen som etablering og 
opprettholdelse av en forskerskole innebærer.  
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1. RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER 
 
 

Resultatindikator 2008 2009 

 Måltall Resultat Måltall 

Totalt antall disputaser 
 

25 20 30 

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

0,14 0,11 0,17 

Antall nye 
doktorgradsavtaler** 
 

 31  

Antall aktive ph.d-
kandidater** 

 

 119  

Tilsatte i 
departementsfinansierte 
stillinger* 

72 60,4 75 

Tilsatte i 
forskningsrådsfinansierte 
stillinger* 

27 28,3 10 

Tilsatte i andre 
eksternfinansierte 
stipendiatstillinger* 

 1  

Gjennomstrømming på 
disputerte ph.d-kandidater** 

 3,84  

*Basert på tall fra DBH pr. 01.10.08 
**Basert på tall fra FS 

 
 
 
 
2. KVALITATIVE VURDERINGER 
 
 
a) Kvalitativ omtale av hver resultatindikator 
 
Kommentarer til resultater 2008 

 
Etter et svært godt år i 2007 med hensyn til gjennomførte disputaser klarte ikke fakultetet å 
nå måltallet for 2008. Det ble gjennomført kun 20 disputaser, hvorav 9 ph.d., 7 dr.art. og 4 
dr.philos. Tre avhandlinger ble refusert, to til dr.philos.-graden og en til dr.art.-graden. 
 
Flere institutt melder om lavere antall disputaser enn forventet, mens 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. Men vi har generelt flere unge kandidater enn tidligere, og om lag halvparten 
av 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.  
 
Instituttene arbeider målrettet for å følge opp ph.d.-kandidatene og sørge for gode 
rammevilkår for både opplæringsdelen og arbeidet med avhandlingen. Det brukes generelt 
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store veiledningsressurser på den enkelte kandidat, men samlet sett er det et rimelig forhold 
mellom ressursbruk og gjennomføring. Som et ledd i å bedre gjennomføringen har fakultetet 
særlig prioritert forskerskoler i 2008 ved å gå inn med finansiering. Ved oppretting av 
forskerskolen i kultur og samfunn i 2008 finnes det nå fakultære tilbud til alle som er tatt opp 
til forskerutdanning ved fakultetet. 
 
Siden det er en direkte sammenheng mellom uteksaminerte kandidater per vitenskapelig 
årsverk og avlagte disputaser, må nødvendigvis forholdstallet gå ned når antallet disputaser 
går ned og antallet stillinger er konstant. Fakultetet har imidlertid stor fagbredde, og 
forholdstallet vil variere mye fra fagmiljø til fagmiljø. Det vil også antallet kandidater. 
 
Ifølge FS-tall er 31 nye ph.d.-avtaler inngått i 2008, mens kun 4 er innrapportert til DBH. FS-
tallene er mer i samsvar med realitetene, og fakultetet anser det som en viktig oppgave å 
kvalitetssikre dataene som rapporteres til DBH på en bedre måte, slik at det ikke oppstår 
store avvik mellom reelle tall og innrapporterte tall. 
 
Det er også avvik mellom antall innrapporterte aktive kandidater til DBH, FS-tall og tall 
innrapportert fra instituttene via framdriftrapportene. DBH angir 98 avtaler høsten 2008, FS 
rapporterer 119 gyldige avtaler, mens instituttenes framdriftsrapporter melder om 141 aktive 
kandidater. Også på dette området jobber fakultetet for å eliminere avvik. 
 
Antallet stipendiater med ulik finansiering er basert på årsverk i DBH pr. 01.10.08. Det vil 
derfor være et visst avvik mellom DBH-tall og fakultetets egne tall pr. 31.12.08 siden mange 
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 hadde ved årets utgang besatt 73 stipendiatstillinger over eget budsjett. 
Antallet stipendiater med annen finansiering enn NFR og over eget budsjett, og som ikke er 
tilsatt ved UiB, finnes ikke i DBH. Ifølge FS har fakultetet 19 stipendiater med finansiering fra 
Lånekassen og andre institusjoner, som for eksempel NHH og høgskoler. Fakultetet har 
dessuten en rekke ph.d.-kandidater som er fast ansatt ved andre institusjoner, og som bruker 
forskningsdelen i stillingen sin til å arbeide med en doktoravhandling. 
 
Fakultetet har ikke operert med spesifikke ph.d.-kull, og det er således vanskelig å angi 
gjennomstrømming for disputerte kandidater i forhold til dette. Gjennomsnittlig netto tidsbruk 
for de 16 kandidatene som var del av den organiserte forskerutdanningen, var imidlertid 3,84 
år. Gjennomsnittet for de kvinnelige kandidatene var 3,80 år, mens de mannlige kandidatene 
brukte 3,88 år. Det er imidlertid store forskjeller mellom kandidatene i netto tidsbruk. 
 
 
Måltall for 2009 
 
Fakultetet vil jobbe for å nå måltallene, spesielt med hensyn til gjennomføring. Gjennom tett 
oppfølging av framdriftsrapportene og medarbeidersamtaler med stipendiatene tar 
instituttene sikte på å fange opp eventuelle problemer og få oversikt over progresjonen. 
Instituttene har derfor god oversikt over hvem som vil sluttføre i løpet av året. 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. Muligheten for å nå måltallet i 2009 vil derfor i stor grad avhenge 
av antall innleverte avhandlinger ved utgangen vårsemesteret. Pr. 15.03.09 er én disputas 
gjennomført, mens 15 avhandlinger er under bedømmelse. 
 
Fakultetet har for tiden under tilsetting 10 egenfinansierte åpne stipendiatstillinger. I tillegg 
har fakultetet under tilsetting stipendiat- og postdoktorstillinger knyttet til prosjekter. Pr. 
15.03.09 har fakultetet 12 eksternfinansierte og 9 egenfinansierte postdoktorer. 
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b) Generell kvalitativ presentasjon av resultat, planer, utfordringer og prioriteringer 

 
Status for oppfølging av handlingsplan for forskerutdanning 

 
Fakultetet finner det vanskelig å kommentere status for oppfølging av handlingsplanen for 
forskerutdanning siden den på det nåværende tidspunktet ikke er ferdigstilt etter 
Universitetsstyrebehandling i november 2008. Fakultetet vil fremholde viktigheten av å 
vurdere forskerutdanningen ut fra faglige premisser. Doktorgradsprosjektene ved de ulike 
fakultetene kan være av svært forskjellig karakter. Ved Det humanistiske fakultet er for 
eksempel individuelle prosjekt fortsatt det mest vanlige, mens det ved andre fakultet er 
vanligere med prosjekt som er tettere integrert i større forskningsprosjekter. Virkemidlene for 
å bedre gjennomstrømningen og få ned gjennomsnittsalderen må derfor også kunne variere 
fra fakultet til fakultet. 
 
Fakultetet vil i tiden fremover vurdere de mer organisatoriske rammene knyttet til 
forskerutdanningen. Forskerutdanningen skjer ikke lenger i et en-til-en-forhold mellom 
kandidat og veileder, men også forskergrupper og forskerskoler i tillegg til SVT er involvert i 
utdanningsløpet til den enkelte kandidat. Det er 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. Fakultetet arrangerer i april 2009 en konferanse med blikk på master- og 
doktorgradsveiledningen som et ledd i denne vurderingen.  
 
Stipendiatene ved Det humanistiske fakultet har på eget initiativ og med støtte fra fakultetet 
dannet STIP-HF, som er et faglig og sosialt fellesskap for stipendiater på tvers av fag- og 
instituttgrenser. Det er stor aktivitet i gruppen, som blant annet er høringsorgan for saker 
som gjelder gruppe B. 
 
 
Utfordringer med hensyn til vitenskapsteori og etikk 

 
Fakultetet har et godt samarbeid med Senter for vitenskapsteori. Ved Det humanistiske 
fakultet omfatter vitenskapsteori 15 studiepoeng i forskerutdanningen. Opplegget synes i det 
vesentlige å fungere godt selv om enkelte tilbakemeldinger kan tyde på at det kunne være 
mer fagspesifikt i forhold til humaniora. Kontakten mellom fakultetets forskerskoler og SVT er 
god, og det pågår diskusjoner omkring dette. Det er imidlertid en utfordring å få kandidatene 
til å gjennomføre vitenskapsteoretisk innlegg tidligst mulig i forskerutdanningen. 
 
Med hensyn til etikk er fakultetet usikker på om det er hensiktsmessig med et eget opplegg. 
Flere institutter ivaretar dette ved at det er opprettet 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 2009 
 
Fakultetet kommer til å ta handlingsplanen for forskerutdanning bredt opp når den foreligger i 
sin endelige versjon. Som nevnt ovenfor, skal fakultetet i april i år arrangere en konferanse 
der veiledning og veileders rolle vil bli satt i fokus. I de senere årene er det blitt langt større 
bevissthet både blant veiledere og kandidater om viktigheten av å fullføre forskerutdanningen 
på normert tid, og veilederne gjør generelt en stor innsats. En bedre integrasjon av ph.d.-
kandidatene i forskningsmiljøene, blant annet ved tilknytning til forskningsgrupper på 
instituttnivå, anses som et viktig virkemiddel for å bedre gjennomføringen. Kandidater som 
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ikke fullfører forskerutdanningen, er et tap både for kandidaten selv og for fakultetet, og det 
er ressursmessig viktig å få kandidatene til å fullføre og disputere.  
 
Fakultetet har ph.d.-kandidater ansatt i 3-årige og 4-årige stillinger, de første uten pliktarbeid, 
de siste med pliktarbeid tilsvarende et årsverk. Fakultetet vil i løpet av 2009 se på om det er 
noen forskjell i gjennomstrømning og gjennomføring for kandidater med og uten pliktarbeid.  
 
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. De årlige fremdriftsrapportene fra 
doktorgradskandidatene og hovedveilederne er et viktig utgangspunkt for kartlegging av 
eventuelle avvik og årsaken til disse, og instituttenes oppsummeringsrapporter med forslag til 
tiltak gir et godt datagrunnlag for instituttenes egne forskerutdanningsmeldinger.   
 
I 2009 har fakultetet som et stimuleringstiltak avsatt midler til 5 prosjektutviklingsstipend som 
kan søkes av ph.d.-kandidater som fullfører på normert tid. 
 
 
Forholdet mellom forskerutdanning og forskningssatsinger 
 
Fakultetet har de siste årene utlyst stipendiatstillinger øremerket tematiske satsinger som 
region og regionalisering samt nesten-SFF-er 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 blir imidlertid gjort på fakultetsnivå. For disse stillingene har det ikke vært 
tatt direkte hensyn til konkrete forskningssatsinger. Det pågår en diskusjon på fakultetet om 
det også i fortsettelsen skal være fakultetsnivået som foretar den endelige utvelgelsen av 
kandidater, eller om dette skal delegeres ut på instituttnivå ved at instituttene får tildelt et 
antall stipendiatstillinger som kan besettes ut fra egne prioriteringer. Dette må imidlertid også 
ses i sammenheng med fakultetets pågående utredning om fagdimensjonering. 
 
 
Forskerskoler som virkemiddel i forskerutdanningen og i forhold til forskningssatsinger 

 
Som tidligere nevnt, prioriterer fakultetet forskerskolene høyt. Alle som blir tatt opp på ph.d.-
programmet 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 på sikt. 
 
Instituttene understreker at det er sammenfall mellom tett oppfølging og gjennomføringsgrad. 
Eksterne kandidater har generelt svakere gjennomføring enn kandidater som er integrert i 
fagmiljøene. CMS skiller 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 forskningssatsinger kan være en vei å gå. 
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1. RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER 

 

 

Resultatindikator 2008 2009 

 Måltall Resultat Måltall 

Totalt antall disputaser 

 

20 27 25 

 

Antall uteksaminerte ph.d-

kandidater pr. vitenskapelig 

årsverk (prof./førsteam.) 

 0,24 

(27/114,8) 

 

Antall nye 

doktorgradsavtaler 

 

 21  

Antall aktive ph.d-

kandidater 

 

 173 
 

 

Tilsatte i 

departementsfinansierte 

stillinger 

48 50,3 51 

Tilsatte i 

forskningsrådsfinansierte 

stillinger 

27*
 15,3 20 

 

Tilsatte i andre 

eksternfinansierte 

stipendiatstillinger 

3,5 

Gjennomstrømming på 

disputerte ph.d-kandidater 

 7,6†  

 

 

 

                                                
*
 Tallet for 2008 omfattet eksternfinansierte stipendiat- og postdoktorstillinger. For 2009 er dette spesifisert til 20 

eksternfinansierte stipendiatstillinger og 9 eksternfinansierte postdoktorstillinger.  
†
 Indikatoren viser gjennomsnittlig tidsbruk i år med fratrekk for pliktarbeid og permisjoner i perioden med 

rekrutteringsstipend. Tallet omfatter bare de som hadde UiB som arbeidsgiver. 
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2. KVALITATIVE VURDERINGER  

a) Det ønskes en oppsummering av fakultetets arbeid med forskerutdanning, med 

vekt på samlet vurdering av resultater og områder som skal gis særlig prioritet. 

 

 

Samlet vurdering av resultater 

I 2008 oppnådde Det samfunnsvitenskapelige fakultet et historisk høyt antall disputaser – 27 

i tallet. 2008 var i denne sammenheng et ganske spesielt år, da dr.polit.-graden ble faset ut 

30. juni. Fakultetet har tradisjonelt hatt en stor andel kandidater som har vært lenge i 

forskerutdanningen, og gledelig nok klarte mange av disse, 17 stykker, å oppnå dr.polit.-

graden våren 2008. Dette viser at etablering av tidsfrister kan påvirke kandidatenes evne og 

vilje til å levere doktorgradsavhandlinger. 

 

Utfasing av dr.polit.-graden førte til et høyt antall disputaser, men ga fakultetet også dårlige 

gjennomstrømmingstall (7,6 år), nettopp med den forklaring at en stor andel av de som 

disputerte i 2008 ble tatt opp i programmet før innføringen av ph.d.-graden i 2003.  

 

DBH oppgir videre at fakultetet har 21 nye doktorgradsavtaler i 2008. Dette stemmer ikke 

overens med fakultetets måte å telle på: SV-fakultetet har i 2008 inngått 27 nye 

doktorgradsavtaler‡. Hvis vi i det videre tar utgangspunkt i fakultetets tall, kan 27 nye 

kandidater vurderes som noe lavt. Det vil bli lettere å nå måltallet for 2009 på 25 disputaser 

hvis fakultetet tar opp rundt 30 kandidater i året og samtidig tar høyde for noe frafall. I 2008 

avviste fakultetet 4-5 søkere på grunn av for svake karakterer og/eller svak 

prosjektbeskrivelse. Samtlige av disse hadde ekstern finansiering og arbeidsgiver.  

 

Antall tilsatte i departements-, forskningsråds- og andre eksternfinansierte stipendiatstillinger 

var i overensstemmelse med måltallene for 2008. Fakultetet har lagt ned en betydelig innsats 

i å unngå vakanse i stipendiatstillinger som vi har finansiering for.     

 

                                                
‡
 Avviket i nye doktorgradsavtaler (21 mot 27) er et resultat av at rapportene fra DBH kun teller med de kandidater 

som har fått opptak og ansettelse i samme semester. SV-fakultetet anser denne måten å telle på som 
problematisk av to grunner: først og fremst fordi det er svært vanskelig å kjenne igjen tallene fra sine egne 
oversikter, og dernest fordi en stor andel nye kandidater aldri vil bli talt med som ”Nye” i rapportene. Fakultetet 
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Områder som skal gis særlig prioritet 

De følgende anbefalte prioriteringer blir gitt på grunnlag av erfaringer som det sittende 

dekanat har gjort de siste 6-7 år. Noen av prioriteringene er også basert på signaler 

fakultetet har fanget opp i arbeidet med Handlingsplanen for forskerutdanningen.     

 

I Handlingsplanen for forskerutdanning går man inn for ordninger som skal forenkle formelle 

og administrative prosesser i de tidligste fasene av doktorgradsløpet. Fakultetet for seg en 

hovedpraksis der stipendiater som blir ansatt ved fakultetet skal få opptak til 

forskerutdanningen fra den dato de tilsettes. Når det gjelder kandidater med annen 

arbeidsgiver, tilsier vår erfaring at dagens kvalitetssikringssystem bør videreføres, der 

fagmiljøet først og dernest fakultetets Forum for forskerutdanning (FFU) vurderer og 

eventuelt anbefaler opptak.  

 

Fakultetet har i flere år arbeidet for at flere nasjonale forskerkurs skal arrangeres lokalt, også 

for å oppfylle UiBs intensjon om å være et internasjonalt forskningsuniversitet. Fakultetet har 

satt av egne midler som instituttene kan søke på for å arrangere slike kurs og vi har sett en 

gradvis økt aktivitet på området. Kursporteføljen i de lokale fagmiljøene er fortsatt begrenset, 

og dette skyldes i stor grad strukturelle forhold: at ph.d.-kurs ikke gir belønning for tildelte 

studiepoeng slik undervisning på lavere grad gjør. Fagmiljøene har ulike måter å ta tak i 

denne utfordringen på. Noen institutt ser forskerskole som en løsning (se under meldingens 

siste punkt), mens andre samarbeider med søsterinstitusjoner i Norge og Norden for å øke 

porteføljen av kurs. Innenfor informasjonsvitenskap satser man på selv å tilby noen flere kurs 

på ph.d.-nivå, mens Institutt for sammenliknende politikk vurderer å lage felleskurs for 

master- og ph.d.-nivå, med oppjusterte vurderingskriterier for ph.d.-kandidatene. Fakultetet 

er involvert i en arbeidsgruppe som utgår fra det nasjonale fakultetsmøte i 

samfunnsvitenskapelige fag. Arbeidsgruppen har kommet med anbefalinger om omfang, 

formelle rammer, økonomiske tilskudd ved kursdeltakelse og forutsigbarhet i kurstilbudet. 

Arbeidsgruppen anbefaler at den nasjonale koordineringen skal ligge hos de nasjonale 

fagrådene. Det meldes forøvrig fra både Sosiologisk institutt og Institutt for økonomi at deres 

respektive nasjonale fagråd har satt i gang et arbeid med å koordinere kurstilbud. 

      

                                                                                                                                                   
ber om at universitetet sentralt går i dialog med nasjonale utdanningsmyndigheter og –etater for å få en avklaring 
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Vi planlegger å utvide midtveisseminaret som fakultetet i dag arrangerer, til også å gjelde 

instituttene. Det skal arrangeres samlinger for ph.d.-kandidater over et par dager. Vi 

planlegger å komme i gang med dette mot slutten av høstsemesteret 2009. Fakultetet vil 

arrangere et halvdagsseminar med overordnede tema og praktisk/formell informasjon om 

innlevering og disputas. Fakultetsseminaret skal primært være for dem som er halvveis i 

doktorgradsløpet. Instituttene vil få i oppgave å lage faglig rettede seminarer, med fokus på 

skriving og fremdrift. Eksisterende instituttseminar kan tilpasses fakultetets opplegg i tid. 

Instituttene kan gjerne invitere alle sine ph.d.-kandidater. Fakultetet håper at slike ”ph.d.-

dager” kan få oppslutning fra tilreisende kandidater og gi positive synergieffekter. 

 

Fakultetet arbeider med å bedre forutsigbarheten for kandidater som skal ut på feltarbeid. 

Fakultetet har i dag en støtteordning for forskningsopphold og feltarbeid. Kandidatene har 

om høsten kunnet søke midler til støtte for reise i det kommende år. Til tross for at midler har 

blitt avsatt til dette formålet, gjenstår det et udekket behov for driftsmidler ved 

utenlandsopphold – ved tildelingsrunden høsten 2008 tildelte vi midler tilsvarende halvparten 

av det totale søknadsbeløpet. For å løse disse utfordringene bør universitets- og 

kvotestipendiater i større grad få garantier fra instituttet om at ekstra driftsmidler blir stilt til 

rådighet ved gjennomføring av feltarbeid. Innføringen av en slik ordning fordrer en avklaring i 

det kommende arbeidet med budsjettfordeling. 

 

 

b) Kvalitativ omtale av hver resultatindikator.   

For hver indikator ønskes følgende:  

 Vurdering av resultatoppnåelse fra året før i forhold til: 

o Ressursbruk knyttet til gjennomføring av dr. gradsløpet. 

 

Antall disputaser: 27   

Fjorårets rekord i antall disputaser har økt den prosentvise andelen av kandidater som har 

gjennomført. Det er god ressursutnyttelse at kandidater som fakultetet en gang tok opp og 

satset ressurser på, nå har oppnådd sin doktorgrad.  

 

                                                                                                                                                   
om denne tellemetoden er formålstjenlig i det videre arbeidet.  
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Antall disputaser per vitenskapelig årsverk: 0,24 

Kraftsatsingen frem mot utløpet av dr.polit.-graden har krevd betydelige ressurser fra 

fagmiljøer som har støttet og veiledet denne store gruppen av kandidater i de siste faser av 

doktorgradsløpet. Også fra administrasjonen på institutt og fakultet har det blitt gitt mye 

støtte til de forsinkede dr.polit.-kandidatene.  

 

Flere institutter rapporterer at én vitenskapelig ansatt 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 departementsfinansierte stillinger   

Antall tilsatte i departementsfinansierte stipendiatstillinger var i overensstemmelse med 

måltallene for 2008, og vi ser ut til også å nå måltallet for 2009. Det faktum at det er pålagt 

fakultetet til enhver tid å ha tilsatt like mange stipendiater som vi har fått bevilging for, gir 

fakultetet mindre fleksibilitet i å dekke øvrige korttids personalbehov. 

 

Antall nye doktorgradsavtaler: 27 (21 ifølge DBH)   

27 opptak i 2008 må vurderes som noe lavt, dersom fakultetet skal opprettholde en jevnt høy 

produksjon av doktorgrader. En økning i nye doktorgradsavtaler kan komme gjennom at 

fakultetet og dets fagmiljø tiltrekker seg flere eksternfinansierte prosjekter inneholdende 

stipendiatstillinger. Nye kandidater kan også komme fra eksterne institusjoner, høyskoler, 

forskningsbedrifter, offentlig virksomhet og næringsliv. Sett ut fra en streng vurdering om at 

fakultetet tar opp for få kandidater ut fra disputasmåltall, kan det hevdes at det i 2008 er lagt 

ned for få ressurser i å tiltrekke seg forskningsprosjekter og kvalifiserte søkere fra 

samarbeidende institusjoner.  

 

Antall aktive ph.d.-kandidater: 173 

Tall fra Database for statistikk om høyere utdanning (DBH) viser at fakultetet hadde 173 

aktive kandidater i løpet av høstsemesteret 2008. Dette tallet er betydelig høyere enn 

tidligere år, noe som kan forklares med at fakultetet skrev ut 16 kandidater i løpet av høsten§. 

Reelt sett har fakultetet 140-150 aktive kandidater i programmet og en stor andel av disse 



Det samfunnsvitenskapelige fakultetet 
Forskerutdanningsmelding 2008–2009 

  

 

 

 

   

 6 

 

(30-40) er utenfor finansieringsperioden. Det å ha et høyt antall kandidater utenfor 

finansieringsperioden binder opp veiledningskapasitet og i noen tilfeller kontorplass ved 

instituttene.   

 

Gjennomstrømming på disputerte ph.d.-kandidater: 7,6 

Det svake gjennomstrømmingstallet viser at fakultetet i 2007 og -08 brukte mange ressurser 

på å hjelpe gamle kandidater til å fullføre (se over). Før etableringen av fakultetets 

forskerskole var det få aktiviteter i fagmiljøene og svært lite koordinering av tiltak på 

doktorgradsnivå. Dr.polit.-kandidatene hadde således ikke spesielt gode rammer rundt 

studiet.       

 

 

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? 

Måltall for 2009 og planlagte virkemidler for å nå disse målene og redusere risiki. 

Eventuelle justeringer av fastsatt måltall for 2009 må kommenteres. I 

budsjettrundskrivet som sendes ut i juni vil fakultetet bli bedt om å melde inn måltall 

for 2010. 

 

Disputaser 

Fakultetet har et måltall på 25 disputaser å forholde seg til. Per mars -09 er det 18 kandidater 

som enten har disputert i inneværende år eller som har levert avhandling. På grunnlag av 

dette er det god grunn til å tro at fakultetet vil kunne avholde rundt 25 disputaser i 2009, noe 

som vil være et meget godt tall. Det er likevel alltid en potensiell utfordring i at det tar lang tid 

fra innlevering til disputas, og at noen disputaser som burde vært avholdt i 2009, blir 

forskjøvet til 2010. Fakultetet har nylig innført som rutine der vi opplyser komiteen om at det 

ikke bør gå mer enn tre måneder fra innlevering til disputas, i tråd med UHR og UiB sin 

anbefaling. Vi forventer at denne informasjonen vil kunne korte ned ventetiden noe.  

 

                                                                                                                                                   
§ 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 en betydelig innsats i 2008 med å rydde i listene over ”gamle” kandidater. 
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Erfaringsmessig er det slik at de siste fasene av avhandlingsarbeidet går svært trått for 

enkelte kandidater. Problemene kan ytterligere forsterkes ved at finansieringen utløper i 

samme periode, slik at man på toppen av faglige utfordringer også opplever økonomiske 

problemer. Fagmiljøene må ha tett oppfølging av kandidatene 6-12 måneder før planlagt 

innlevering, for å minimere problemer i avslutningsfasen.  

 

Gjennomstrømming     

Det er en opplagt målsetting at gjennomstrømmingstallene våre skal bli bedre. Av de 18 som 

til nå har disputert eller levert i 2009, har omtrent halvparten fullført doktorgradsløpet på 

tilnærmet normert tid. Mye av denne positive trenden kan tilskrives innføringen av vår 

forskerskolemodell, med oppstartseminar, instituttbesøk og midtveisseminar. I dette arbeidet 

har det konstant vært fokus på gjennomføringstid og kvalitet i forskerutdanningen. Det er 

likevel et paradoks at jo flere av ”veteranene” som faktisk fullfører, jo dårligere blir 

gjennomstrømmingstallene for fakultetets del. Se under ”tiltak for gjennomstrømming og 

gjennomføring” for informasjon om øvrige virkemidler som er tatt i bruk for å bedre 

gjennomstrømmingstallene. 

 

Nye avtaler 

Fakultetet bør ta opp rundt 30 kandidater hvert år for å ha en realistisk mulighet for å oppnå 

måltallet på 25 disputaser. Ved første opptaksrunde i mars har ni nye kandidater blitt tatt opp 

til den organiserte forskerutdanningen. Fakultetet har fire opptaksrunder i året og vil således 

anslå at vi i 2009 vil ta opp noe over 30 kandidater. Dette underslår likevel ikke den 

erkjennelse at for å opprettholde antall disputaser må fakultetet og dets fagmiljø arbeide 

uavbrutt for å tiltrekke seg eksternfinansierte forskningsprosjekter som innehar 

doktorgradsstipender, samt stipendiater som er tilsatt ved forskningsinstitutt og høyskoler.     

 

Både ved Institutt for geografi og Institutt for informasjons- og medievitenskap er det satt opp 

eksplisitte målsetninger om at den vitenskapelige stab skal skaffe til veie eksternfinansierte 

prosjekter som innehar doktorgradsstipender. 

 

De fleste av instituttene har i stor grad god søkertilgang når stipendiatstillinger lyses ut. 

Tradisjonelt har det innen informasjonsvitenskap og økonomi vært færre kvalifiserte søkere, 

og disse miljøene arbeider hardt med å opprettholde en kritisk masse av ph.d.-kandidater. 
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Institutt for økonomi fremhever at rekruttering er deres fremste prioritet innen 

forskerutdanningen.      

 

Antall aktive  

Som nevnt over har fakultetet reelt sett 140-150 aktive kandidater i programmet og en stor 

andel av disse (30-40) er utenfor finansieringsperioden. Det er en målsetting for fakultetet å 

redusere gapet mellom det totale antallet og antall kandidater som er inne i 

finansieringsperioden. Først og fremst vil fakultetet bistå mange ”gamle” kandidater frem mot 

disputas innen kort tid, og parallelt med dette, skrive ut av programmet de som ikke har reell 

fremgang i doktorgradprosjektet. I sistnevnte arbeid vil fakultetet bruke tidsfrister aktivt, 

jamfør utfasing av dr.polit. Fakultetet vil dessuten øke antallet nye ph.d.-kandidater noe, 

blant annet på grunnlag av de nasjonale føringer i sektoren om å øke antallet ferdige 

doktorgradskandidater.         

     

 

c) Generell kvalitativ presentasjon av resultat, planer, utfordringer og 

prioriteringer 

 

Fakultetet bes kommentere status for oppfølging av handlingsplan for 

forskerutdanning. 

 

Fakultetet hadde en grundig høringsrunde sommeren 2008 i forbindelse med innspill til 

handlingsplanen for forskerutdanning og oversendte en omfattende høringsuttalelse til 

universitetsledelsen, med kommentarer og anbefalinger til utkastet. Vi avventer nå den 

ferdigstilte versjonen av handlingsplanen med konkrete anbefalinger.   

 

Utkastet til handlingsplan fremhever betydningen av god informasjon til potensielle og 

eksisterende ph.d.-kandidater. Dette er et arbeid som allerede er godt i gang, og fakultetet 

bidrar aktivt i arbeidsgruppen som skal finne felles og allmenngyldig ph.d.-informasjon til bruk 

på universitetets nye eksternweb.  
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Hvilke utfordringer har fakultetet i forskerutdanningen med hensyn til 

vitenskapsteori og etikk? 

 

De fleste fagmiljø melder at kurset i vitenskapsteori og etikk er egnet for deres kandidater, og 

at det faglige og sosiale utbyttet er bra. Noen kandidater ser likevel på 

vitenskapsteoriopplegget som noe distraherende i doktorgradsløpet; de har problemer med å 

koble det til det øvrige arbeidet med avhandlingen. Noen fagdisipliner, som 

informasjonsvitenskap og økonomi, opplever kurset på Voss/Vatnahalsen som mindre 

relevant enn de øvrige fagmiljøene. Som en følge av dette har Institutt for økonomi meldt inn 

at det kan være aktuelt å vurdere et samarbeid med NHH om vitenskapsteorien.  

 

Fagmiljøene fremhever den gode innsatsen som oppgaveveilederne gjør, tatt i betraktning at 

disse veilederne ofte har stor faglige avstand til kandidatens felt.         

 

 

Hvilke tiltak for å bedre gjennomstrømming og gjennomføring ønsker fakultet å 

prioritere i 2009? 

 

Siden innføringen av ph.d.-graden og organiseringen av forskerutdanningen i en 

forskerskole, har SV-fakultetet hatt økt oppmerksomhet på dette området. Prodekan og 

administrativ ansvarlig har vært på flere runder med instituttbesøk siden 2003. Det har vært 

arrangert oppstart- og midtveisseminar for alle ph.d.-kandidater ved fakultetet. Til tross for at 

oppslutningen om disse har vært varierende, har de hatt stor betydning for å rette 

instituttenes oppmerksomhet mot utdanningen på dette nivået. Arbeidsdelingen mellom 

institutter og fakultet når det gjelder samlinger har vært under kontinuerlig diskusjon.  

    

Instituttenes arbeider systematisk med å bedre tilbudene av ulike samlinger, og satser på 

årlige og semestervise seminarene forbeholdt kandidatene. Slike samlinger er viktige sosialt 

og fungerer godt som en arena for faglig kritikk. Instituttene opplever videre at samlingene gir 

god oversikt over hvor den enkelte kandidat befinner seg i løpet.   

 

Handlingsplanen for forskerutdanning skisserer et opplegg der den enkelte kandidat 

presenterer arbeidet sitt for en komité etter ”halvgått løp”, i en såkalt midtveisevaluering. 
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Ordningen kan fungere som en god milepæl for kandidaten der de får nødvendige råd og 

korreksjoner inn i sluttfasen. For fagmiljøet vil en slik evaluering være spesielt nyttig for å 

fange opp kandidater som er forsinket eller ”ute av kurs”, og miljøet kan innrette sine 

ressurser der det trengs mest. Fakultetet vil finne frem til en komitéordning som oppleves 

som fornuftig i fagmiljøet og adekvat etter kandidatens behov. 

 

Fremdriftsrapportenes status på institutt- og fakultetsnivå har vært gjenstand for diskusjon. 

Siden det faglige ansvar for oppfølging av kandidater påhviler instituttlederne, har fakultetet 

vært varsom med å ta egne initiativ på bakgrunn av disse. I 2008 intensiverte imidlertid 

fakultetet arbeidet med oppfølging av kandidatene på grunnlag av fremdriftsrapportene. I 

noen tilfeller har fakultetet forhørt seg med instituttleder om hva som gjøres for å takle 

utfordringer i den enkeltes tilfelle, mens fakultetet i andre tilfeller har bedt kandidater på 

”overtid” om å legge frem en realistisk plan for arbeidet frem mot fullføring av 

doktorgradsprosjektet. Erfaringene med oversyn og direktekontakt med kandidatene vil være 

svært nyttige ved fastsetting av oppfølgingsrutiner i inneværende år. Noen instituttledere 

melder at de bruker medarbeidersamtaler i forbindelse med rapporteringsrunden mer 

systematisk enn tidligere. Dette har vist seg nyttig for å dekke kandidatens behov for 

tilbakemelding om arbeidssituasjonen og nyttig for instituttleder som får innsikt i alle 

kandidatenes situasjon. 

 

Institutt for informasjons- og medievitenskap rapporterer at de har innført en belønning av 

kandidater som blir ferdig på normert tid, som et tiltak for å bedre gjennomstrømmingen.  

 

 

Hvordan vurderer fakultetet forholdet mellom forskerutdanning og 

forskningssatsinger på fakultetet? 

 

Fakultetet har seks overordnede forskningssatsinger og er i tillegg tilknyttet to tverrfakultære 

satsinger. Det har vært en bevisst linje fra fakultetets side å prioritere disse satsingene også 

ved fordeling av stipendiater. De senere år har fakultetet hatt en stor økning i 

stipendiatstillinger, noe som har ytterligere forsterket rekrutteringen inn i feltene det satses 

på. Ved vårt fakultet er satsingene organisert i forskningsprosjekt og ikke minst, 

forskningsgrupper. Forskningsgruppene, som inkluderer vitenskapelig ansatte, ph.d.-
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kandidater og masterstudenter, fungerer som et forum for diskusjon av blant annet av 

artikkel- og kapittelutkast fra ph.d.-kandidatene.           

 

 

Hvordan vurderer fakultetet sine forskerskoler som virkemiddel i forskerutdanningen 

og i forhold til fakultetets forskningssatsinger? 

 

Forskerutdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er organisert som 

Forskerskolen for samfunnsvitenskapelige fag. Formålet med denne 

organisatoriske modellen er å få en klar institusjonell forankring av forskerutdanningen, 

styrke den faglige ledelsen og koordinere kurstilbud og andre faglige aktiviteter på 

fakultetsnivå. Instituttene anerkjenner den overordnede rollen som fakultetets forskerskole 

spiller, men mener at kandidatenes fremdrift i forskerutdanningen først og fremst er et 

anliggende for instituttnivået. Fakultetets forskerskole arrangerer ikke selv faglig spissede 

aktiviteter, men bidrar med midler til kurs og forskerskoler som initieres i fagmiljøene.  Fra 

Institutt for informasjons- og medievitenskap meldes det inn et ønske om at fakultetets 

forskerskole arrangerer/initierer årlige kurs i metode, teori og akademisk skriving. Disse 

kursene må ha et bredt nedslagsfelt. 

 

Ph.d.-kandidatene er i liten grad knyttet til disiplinære og tematiske forskerskoler. Det å 

organisere forskerutdanningen i slike forskerskoler er likevel under utvikling i noen av våre 

fagmiljø. Innenfor sosialantropologi er det nylig startet en nasjonal forskerskole som man 

vurderer vil bli et sentralt virkemiddel i forskerutdanningen. Forskerskolen har mottatt midler 

(150.000,-) fra Universitetsstyret og vil i 2009 gjennomføre sitt andre kurs om nyere 

antropologisk teori. Institutt for informasjons- og medievitenskap er tilknyttet den nasjonale 

forskerskolen Tekst Bilde Lyd Rom (TBLR), som har aktiviteter for kandidater og veiledere 

innen dette fagfeltet. En sentral utfordring for alle disiplinære og tematiske forskerskoler er å 

oppnå og vedlikeholde en kritisk masse av kandidater. Fagmiljøene retter dermed 

oppmerksomheten mot institusjonenes ansvar for å tilføre stipendiater innenfor 

forskerskolerammen. I videre forstand ber fagmiljøene om at trykket på 

forskerskolesatsingen opprettholdes, med konkrete insentiver og støtte fra fakultetet og 

universitetsledelsen. 



  

 
 
FORSKERUTDANNINGSMELDING UNIVERSITETET I BERGEN 
 

DET JURIDISKE FAKULTET 2008 - 2009 
 
 
1. RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER 
 
 
Resultatindikator 2008 2009 
 Måltall Resultat Måltall 
Totalt antall disputaser 
 

5 6 6 

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

- 6:29= 0,21 - 

Antall nye 
doktorgradsavtaler 
 

- 9 - 

Antall aktive ph.d-
kandidater 
 

- 37 - 

Tilsatte i 
departementsfinansierte 
stillinger 

19 23 19 

Tilsatte i 
forskningsrådsfinansierte 
stillinger 

7 6 5 

Tilsatte i andre 
eksternfinansierte 
stipendiatstillinger 

- 0 - 

Gjennomstrømming på 
disputerte ph.d-kandidater1

3 3,81 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



  

 
2. KVALITATIVE VURDERINGER 

 
Totalt antall disputaser 
Måltallet for 2008 ble innfridd på tross av to underkjenninger. I tillegg ble det levert inn tre 
avhandlinger hvorav to fortsatt er til bedømmelse. I 2009 er det så langt ikke levert inn noen 
avhandlinger, men vi forventer at det leveres inn ni avhandlinger i løpet av året, og at dette 
forhåpentligvis vil resultere i noen disputaser høsten 2009, slik at måltallet nås. Året 2010 vil 
dermed sannsynligvis gi et relativt stort antall disputaser. 
 
Antall uteksaminerte ph.d-kandidater pr. vitenskapelig årsverk (prof./førsteam.) 
Det er ikke oppgitt måltall i denne kategorien. Forholdstallet er 0,21 (6 disputaser, 29 
førsteaman./prof.). Dette er betydelig høyere enn i 2007, men skyldes at det bare var to 
disputaser dette året. Totalt antall stipendiater har de siste årene økt betydelig, slik at 
forholdstallet fra 2008 ser ut til å ville holde seg på samme nivå i 2009.  
 
Antall nye doktorgradsavtaler 
Det ble inngått ni nye avtaler, hvorav seks på ordinært budsjett, én på NFR-stipend og to med 
ekstern tilsetting, slik at det totale antallet stipendiater ved fakultetets forskerskole er 37.  
Fakultetet satset ekstra på rekruttering i 2007, da det ble bevilget midler til 24 
universitetsfinansierte stipendiatstillinger. I 2008 ble dette tallet justert ned til 19, men antall 
stipendiater vil i 2009 overskride dette tallet. I 2010 vil fakultetet søke å stabilisere antall 
universitetsfinansierte stipendiater på 19.  
 
Antall aktive ph.d-kandidater 
Det er ikke oppgitt måltall i denne kategorien. I tillegg til økt rekruttering, kan økningen i 
forhold til 2007 skyldes at tre kandidater ble innskrevet i programmet igjen på bakgrunn av 
forsinket innlevering av avhandling 
 
Tilsatte i departementsfinansierte stillinger 
Se opplysningene om totalt antall stipendiater under punktet om doktorgradsavtaler 
 
Tilsatte i forskningsrådsfinansierte stillinger 
Tallene viser en svakt nedadgående tendens i denne kategorien (antatt fem i 2009 - mot seks i 
2008), men dette må ses i lys av at eksternfinansierte post.dok ved fakultetet øker kraftig i 
inneværende år. Alt i alt er eksternfinansierte rekrutteringsstillinger inne i en god utvikling 
(fem stipendiater og åtte post. dok.’er i 2009, hvorav fire ikke er finansiert av NFR).  
 
Tilsatte i andre eksternfinansierte stipendiatstillinger 
Fakultetet hadde ingen slike i 2008. 
 
Gjennomstrømming på disputerte ph.d-kandidater: 
Gjennomsnittlig netto tidsbruk for disputerte kandidater i 2008 var 3,81. Det vil si at 
permisjoner og pliktarbeid er trukket fra det totale tidsforbruket. Det er verd å merke seg at én 
av de seks kandidatene hadde en tidsbruk på 6,2 år, noe som drar gjennomsnittstiden vesentlig 
opp. For de fem resterende var gjennomsnittlig nettotid 3,38 år. 
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 2007 var 3,14. 
 



  

 
Tiltak/virkemidler som medvirker til at gjennomstrømningstiden holdes lav:  
- et relativt lite og tett miljø gjør at problemer fanges opp tidlig 
- doktorgradskandidaten og 
- 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. Som en del av rapporten vedlegges en så detaljert disposisjon som mulig 
over avhandlingen, samt et utdrag på 10-15 sider av den mest bearbeidete del av teksten. I 
tilknytning til disposisjonen bes det om at det redegjøres for hvor langt en er kommet i 
disposisjonen, hvilke deler av avhandlingen som er gjennomskrevet, eventuelle 
fremdriftsmessige avvik fra fjorårets rapport, hvor mye som antas å gjenstå og hvilke 
områder en tar sikte på å arbeide med det kommende år. 

- årlig medarbeidersamtale med prodekan på bakgrunn av status slik den er beskrevet i 
fremdriftsrapporten 

- tilbud om ekspertseminar, evt. midtveisseminar etter hvert 
- kontinuerlig oppgradering av opplegget for forskerskolen, jf endringer i modul 1. 
- tilbud om vit.ass. i slutten av stipendiatperioden. 
 
 
b) Generell kvalitativ presentasjon av resultat, planer, utfordringer og prioriteringer 

 
Oppfølging av handlingsplan for forskerutdanning. 
Handlingsplan for forskerutdanning ble vedtatt såpass seint i 2008 at fakultetet ikke har satt i 
gang konkrete tiltak på bakgrunn av den. De foreslåtte tiltakene i handlingsplanen vil bli 
vurdert av ledelse og forskningsutvalg i nærmeste fremtid.  
 
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 2 studiepoeng. Innholdet i forskerskolens moduler er under løpende vurdering. 
 
 
Gjennomstrømming og gjennomføring 
Fakultetet praktiserer en ordning med frivillige ekspertseminarer, der stipendiaten i samråd 
med veileder inviterer et knippe anerkjente fagfolk – både interne og eksterne. Slike 
seminarer er erfaringsmessig meget nyttige. I den grad man i fremtiden vil vurdere å innføre 
obligatoriske midtveisevalueringer i forskerutdanningen vil man muligens kunne bygge på 
denne modellen. 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. 
 
 
 
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. 
 
 
 
Versjon pr. 30.03.2009 
HES 
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Forskerutdanningsmelding 2008 – 2009, Det psykologiske fakultet 
 
1. RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER 
 
 
Resultatindikator 2008 2009 
 Måltall Resultat Måltall 
Totalt antall disputaser 12 11 18 
Antall uteksaminerte Ph.d-kandidater per 
vitenskapelig årsverk (prof./førsteam.) 

  
0,16 

 

Antall nye doktorgradsavtaler  27  
Antall aktive ph.d-kandidater  132  
Tilsatte i departementsfinansierte 
stillinger 

41 40,75 43 

Tilsatte i forskningsrådsfinansierte 
stillinger 

21* 18 20* 

Tilsatte i andre eksternfinansierte 
stipendiatstillinger 

 63  

Gjennomstrømning på disputerte ph.d-
kandidater 

 5,2  

* Refereres i bevilgningsbrevet til ”bidrags- og oppdragsfinansierte stipendiatstillinger”. 
 
 
2. KVALITATIVE VURDERINGER 
 
 
Det ønskes en oppsummering av fakultetets arbeid med forskerutdanning, med 
vekt på samlet vurdering av resultater og områder som skal gis særlig prioritet.  
Fakultetet har et særlig fokus på forskerutdanningen. 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), Western Graduate School of Educational 
Research (WNGER) og Graduate School in Clinical and Developmental Psychology 
(CDP). Fakultetet er også knyttet til den tverrfakultære forskerskolen Research 
School in International Health ved Senter for Internasjonal helse. I tillegg er 
fagmiljøer ved fakultetet involvert i den nasjonale forskerskolen NATED (National 
Graduate School in Educational Research). Det er en uttalt målsetning at skolene 
skal optimalisere eksisterende ressurser. 
 
Fakultetet har ved årets slutt 132 kandidater i forskerutdanningen. Av disse er 105 
registrert ved våre forskerskoler: 33 kandidater tilknyttet CDP, 30 kandidater er 
tilknyttet GHIG, WNGER har 17 kandidater og IGSIN har 25 kandidater. For noen 
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kandidater vil forskeropplæringen være avsluttet/nær avsluttet i form av opptjente 
studiepoeng. Det er litt ulik praksis i registrering av kandidater i forskerskolene.  
For å sikre en stabil minimums ressurstilførsel er det vedtatt at majoriteten av 
universitetsstipendene skal allokeres til skolene for strategisk prioritering. 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). 

 
a) Kvalitativ omtale av hver resultatindikator  
De senere årene har forskerutdanningen vist en sterk vekst. Av fakultetets 132 
kandidater er under halvparten av disse tilsatt ved fakultetet. Resten er kandidater for 
det meste tilsatt ved samarbeidende høyskoler eller helseforetak. 
 
 
Disputaser 
Ut fra antall kandidater i forskerutdanningen skulle fakultetet hatt rundt 30 disputaser 
årlig. Tar vi høyde for omsorgspermisjoner, burde vi kreere 20-25 nye doctores hvert 
år. Mens vi både i 2006 og 2007 hadde 16 kandidater, disputerte det 11 kandidater i 
2008. I forhold fjorårets måltall er det bare én under, men det er likevel lavt 
sammenlignet med MOF og MN-fakultetet. Sammenligner vi oss med HF, SV og jus 
ser vi imidlertid at vi ligger høyere enn dem (Handlingsplan for forskerutdanning s. 
27).  Det vil utarbeides en forløpsanalyse for å identifisere de sentrale årsakene til 
den relativt lave gjennomføringen på normert tid. Måltallet for 2009 er 18 og dette 
regner vi med å oppnå. 
 
 
Antall uteksaminerte ph.d-kandidater per vitenskapelig årsverk (prof/førsteam) 
I 2006 og 2007 hadde vi henholdsvis 0.22 og 0.21 disputaser per førstestilling. I 2008 
var tallet 0,16. Skal UiB nå målet som er 250 nye doktorander per år, må vi opp i 
gjennomsnittlig 0.3 per fast vitenskapelig tilsatt.  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 tok opp 27 nye kandidater til ph.d-utdanningen i 2008. Dette er en stor 
økning fra 2007 da vi tok opp 20 nye kandidater, spesielt med tanke på at det ved 
fakultetet var få nye departementsfinansierte stipendiatstillinger i 2008. 
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Antall aktive ph.d-kandidater 
Ved opptelling av antall aktive kandidater i forskerutdanningen ved fakultetet 
forholder vi oss til alle interne og eksterne kandidater som rapporterer femdrift. Dette 
inkluderer de kandidatene som har gått ut over normert tid. 
 
I desember 2008 var det totalt 52 kandidater med finansiering fra UiB inne i 
forskerutdanningen. Av disse hadde 11 gått ut over sin finansieringsperiode. Siden 
det er relativt få kandidater i forskerutdanningen tilsatt i stillinger som fordeles av 
fakultetet, innebærer dette 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 satset på en effektiv rekruttering av stipendiater, noe som har resultert 
i at fakultetet i 2006 og 2007 har overoppfylt måltallskravet for antall stipendiater. 
Fakultetet hadde besatt 40,75 departementsfinansierte stipendiatstillinger i desember 
2008. 
 
 
Tilsatte i forskningsrådsfinansierte stillinger 
Vi har totalt 18 kandidater med finansiering fra NFR, men for seks av dem er 
finansieringen gått ut og de er således forsinket i forhold til normert tid. Dette betyr at 
12 kandidater er inne i forskerutdanningen med løpende finansiering fra NFR. Det 
har vært en økning i antall eksternt finansierte stipendiatstillinger hvor kandidatene 
tilsettes ved fakultetet, dette sees på som et meget positivt tilskudd til fakultetets 
forskerutdanning. Det noteres at måltallet for bidrags- og oppdragsfinansierte 
stipendiatstillinger for 2009 er 20, men det antas at dette er lavt i forhold til antall slike 
kandidater i utdanningen og forventet tilfang av nye kandidater. 
 
 
Tilsatte i andre eksternfinansierte stipendiatstillinger 
Vi ser 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. Ut fra våre 
lister ser vi at 16 av totalt 56 kandidater har gått ut over sin finansieringstid uten at vi 
vet årsakene til dette. 
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Gjennomstrømning på disputerte kandidater  
Databasene som dokumenterer gjennomstrømming har ikke alltid like høyt 
presisjonsnivå (i seg selv en utfordring for institusjonen), så med et visst forbehold 
kan følgende rapporteres: Kun 25% av kandidatene våre kommer igjennom på fire 
år.  
 
Tabellen viser at våre kandidater som disputerte i 2008 i gjennomsnitt brukte 5,2 år 
på graden. Det betyr at til tross for at kandidatene er godt forankret i 
forskergruppene, deltar på forskerskolene, får omfattende veiledning og leverer 
fremdriftsrapporter hvert år, har kandidatene for lav gjennomstrømning. Dette er noe 
fakultetet ønsker å ta tak i. 
 
 
b) Generell kvalitativ presentasjon av resultat, planer, utfordringer og 
prioriteringer  
For å kunne styrke og utvikle forskningen både på kort og lengre sikt, vil det være 
nødvendig med en proaktiv rekruttering og tilbud om PhD-utdanning organisert som 
forskerskoler innen fakultets sentrale tematiske områder. Forskerskolene vil gi 
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 skal være forankret i fakultetets forskningsgrupper og 
forskningsmiljø.  
 
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 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 2008 vært gjennomført en 
midtveisevaluering som konkluderer med at progresjonen til nå ser ut til å være i rute. 
 
Det arbeides med en gjennomgang av dimensjoneringen av ressursene i 
forskerutdanningen. På basis av denne vil det forslås tiltak for å opprettholde kvalitet 
og omfang i utdanningen.  
 
 
Kommentarer til måltall for post dok 
Vi ønsker å knytte kommentarer til fakultetets resultatmål under ”Forskning”. I 
tildelingsbrevet skisseres det (s. 4) at vi skal ha 14 universitetsfinansierte 
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postdoktorstillinger. Dette mener vi er for høyt i forhold til realistisk måloppnåelse. Et 
riktigere estimat vil vi foreslå skal være 5. 
 
Videre i samme avsnitt skisseres det at vi skal ha 6 bidrags- og oppdragsfinansierte 
postdoktorstillinger. Dette ser vi på som et rimelig estimat. Når det gjelder 
budsjettrammen for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet legger imidlertid 
universitetet til grunn av fakultetet skal ha 9 postdoktorer (s. 9), men dette samsvarer 
ikke med tidligere oppgitt måltall (skissert på s. 4). 
 
 
Fakultetet bes kommentere status for oppfølging av handlingsplan for  
forskerutdanning 
Fakultetet mener at utkastet til handlingsplan gir klare signaler om at en 
grunnleggende del av universitetets virksomhet og særegne samfunnsansvar nå skal 
styrkes. Fakultetet mener at dokumentet gir et godt utgangspunkt for videreutvikling 
av dagens forskerutdanning. 
 
Fakultetet ønsker å følge opp de skisserte tiltakene i planutkastet, og har oppnevnt et 
utvalg som skal utarbeide forslag til prioritering, ansvarsfordeling og tidslinje for 
gjennomføring av de ulike tiltakene som foreslås i planen. Komiteen skal komme 
med sine innspill innen 1. mai, men har så langt avventet endelig plan fra 
universitetet. 
 
 
Hvilke utfordringene 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 var «Etikk i forskerutdanning» også tema på fakultetets årlige 
stipendiatsamling. På denne måten satser fakultetet på en bevisstgjøring om god 
forskningspraksis og etikk i forskerutdanningen. Fakultetet støtter en tydeliggjøring 
av universitetets satsing på etikk og vitenskapsteori. 
 
 
Hvilke tiltak for å bedre gjennomstrømming og gjennomføring ønsker fakultet  
å prioritere i 2009?  
Av tiltak for å bedre kandidatenes gjennomstrømning ønsker vi blant annet å se på 
muligheten til å innføre en midtveisevaluering for å fange opp kandidater som trenger 
ekstra oppfølging før de har kommet for langt i utdanningsløpet. 
 
Videre kan det være grunn til å se på hvordan det kan være mulig å fange opp 
forsinkelser hos kandidater med ekstern finansiering og arbeidsplass. Slik det er nå, 
har vi ikke mulighet til å skaffe rede på forlengelser av perioden ut over det som 
rapporteres i fremdriftsrapportene. 
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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. 
 
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 ønsker å 
tilby begge deler. Utkastet til handlingsplan foreslår også at internasjonale nettverk 
og relasjoner skal utnyttes strategisk for å styrke ”internasjonalisering hjemme”. 

 6


	Forskerutdanningsmeldinger- UiB.pdf
	Forside-forskutd-meldinger.pdf
	Forskerutmeld- MOF.pdf
	Forskerutmeld-MN.pdf
	Forskerutmeld-HF.pdf
	Forskerutmeld-SV.pdf
	Forskerutmeld-JUS.pdf
	Forskerutmeld- PSYK.pdf




