
Orienteringssak a.) Forskerutdanningen: halvårsoppsummering i tall 

Hvert semester sender Studieadministrativ avdeling data til NSD og SSB for oppdatering i nasjonale 
registre for utdanningsdata.  Rapporteringsfrist dette semesteret var 15. oktober. 

Data for vårsemesteret 2016 viser at det var 121 disputaser, noe som er det nest laveste tallet for 
vårsemestre siden 2012. Våren 2015 hadde UiB 141 disputaser. I sistnevnte år hadde UiB 246 
disputaser, som er et ganske høyt tall. Det er grunn til å tro at antall disputaser for 2016 vil ende 
mellom 220 og 230.   

De 121 kandidatene som disputerte vårsemesteret 2016 brukte i gjennomsnitt 3,4 år på å fullføre 
doktorgradsløpet. Dette er nettotall; dvs. man har trukket fra permisjoner og arbeidsplikt, og etter at 
doktorgradsfinansiering er utløpt regnes kun tiden kandidaten har brukt på doktorgradsprosjektet. 
Resultatet for gjennomstrømming våren 2016 på 3,4 år er godt, hvis man sammenligner med tall for 
hele 2015 (3,8 år) og hele 2014 (3,6 år).   

I målene som blir presentert videre, er tall fra høstsemesteret 2015 de ferskeste tallene vi har. Dette 
henger sammen med at dato for opptak og dato for finansieringsstart kan ligge i to forskjellige 
semestre. Hvis man rapporterer ett år tilbake i tid klarer man å fange opp flest mulig nye ph.d.-
kandidater fra det aktuelle semesteret.  

Tall fra høsten 2015 viser at UiB hadde 1507 ph.d.-kandidater, noe som er et gjennomsnittstall hvis 
man ser på tallene siden 2011. Dette målet regner med alle som er registrert som aktive, inkludert de 
som har disputert i det gjeldende semesteret.   

Høsten 2015 ble det tatt opp 122 nye kandidater til forskerutdanningen ved UiB. Dette er en økning 
på 15 kandidater fra høsten 2014, men ellers et ganske gjennomsnittlig tall sett over siste 
femårsperiode. De 122 nye ph.d.-kandidatene høsten 2015 hadde følgende hovedfinansieringskilde: 
38 % universitetsfinansiering, 19 % forskningsrådsfinansiering og 43 % fra andre finansieringskilder. 

 

Tabeller for halvårsoppsummering: 

 V2012 V2013 V2014 V2015 V2016 
Disputaser 144 154 114 141 121 

  

 H2011 H2012 H2013 H2014 H2015 
Kand. i progr. 1467 1508 1488 1539 1507 
Nye kand. 110 163 150 107 122 

 

Avdelingsdirektørens kommentarer: 

Høstens rapportering av utdanningsdata viser en forskerutdanning i god tilstand. Tallene viser ingen 
store endringer sammenliknet med tidligere år.  

Saken legges med dette frem for utvalget til orientering.  


