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Bakgrunn  
Fremtidig organisering og kvalitetssikring av forskerutdanningen ved Universitetet i Bergen 
ble behandlet i Universitetsstyrets møte i november 2017 (sak 129/17). Det ble da fattet 
vedtak om at UiB innfører fakultetsvise ph.d.-program, ved at det opprettes ett program for 
hvert fakultet. Universitetsstyret ba også om at ph.d.-forskriften revideres for å hjemle 
fakultetsvise programmer og fakultetenes myndighet. Som et ledd i implementeringen av 
vedtaket ble fakultetene bedt om å utforme en programbeskrivelse for sine ph.d.-program og 
opprette et styringsorgan (Programstyre).  
 
Parallelt har Forskningsadministrativ avdeling arbeidet med revisjon av Forskrift for graden 
philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen. Revidert forskrift ble sendt til 
instituttene med høringsfrist 17. september og ble styrebehandlet i Universitetsstyret 29. 
november.  
 
Programbeskrivelsen fakultetet har utviklet må ses i forhold til forskriften. Informasjon om 
revidert forskrift er i styresak S 131/18. 
 
Instituttene, representert i Instituttledergruppen, Forskerutdanningsforum og administrativt 
ansvarlige for forskerutdanningen, har blitt involvert i arbeidet ved flere anledninger i løpet av 
våren og høsten 2018. Forslaget til programbeskrivelse, utfyllende reglement for 
opplæringsdelen og mandat for Programstyret ble sendt på høring til instituttene 3. oktober. 
Instituttene ble oppfordret til å involvere sine ph.d.-kandidater. Til høringsfristen 7. november 
mottok fakultetet grundige høringssvar fra alle instituttene.  
 
I Programbeskrivelsen som foreligger er flere forbedringer gjort med bakgrunn i 
høringssvarene fra instituttene. Endringene som er gjort ble drøftet med instituttledergruppen 
20. november. 
 
Følgende dokumenter inngår i saken:  

 Programbeskrivelse for ph.d.- program ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
 Mandat for Programstyret for ph.d.-utdanning ved Det samfunnsvitenskapelige 

fakultet  
 Utfyllende reglement for opplæringsdelen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

Dato: 26.11.2018 
Arkivsaksnr: 2018/2349-

HAGRN 

Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
 
11.12.2018 

Styre: 
Styresak: 
Møtedato: 

https://www.uib.no/ledelsen/122196/universitetsstyrem%C3%B8te-29-november-2018
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Under følger en oversikt over de viktigste endringene fra gjeldende praksis.  
 
Programbeskrivelse 
Programbeskrivelsen er utformet i tråd med mal utarbeidet av Forskningsadministrativ 
avdeling. Den beskriver ph.d.-programmet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet og gir 
utfyllende regler til forskriften. Programbeskrivelsen vil dermed erstatte utfyllende regler 
vedtatt av styret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 13. desember 2016.  
I all hovedsak er programbeskrivelsen en videreføring av eksisterende praksis ved 
fakultetets forskerutdanning. Det er likevel noen endringer vi vil gjøre spesielt oppmerksom 
på og begrunne bakgrunnen for. Endringene er knyttet til følgende punkter:  

 Opptak 
 Retningslinjer for avhandlingen 
 Prøveforelesning 
 Disputas 

 
Opptak  
Fakultetet ønsker å kunne ta opp enkelte kandidater med 1-1,5-årige mastergrader uten å gi 
tilleggskrav om kurs på masternivå. Programbeskrivelsen legger nå opp til dette:  
«Det samfunnsvitenskapelige fakultet godkjenner også ettårige mastergrader som grunnlag for opptak til ph.d.-
programmet dersom den aktuelle graden  

A) utgjør del av en helhetlig høyere utdanning som totalt tilsvarer minst fire års universitetsutdanning i 
Norge,   

B) har et nivå tilsvarende kravene til norske mastergrader,  
C) inneholder tilstrekkelig og relevant metodeopplæring, og  
D) inneholder et selvstendig arbeid som har et omfang på minimum 30 studiepoeng. 

Dersom søkeren kan dokumentere relevante tilleggs emner på masternivå og/eller andre klart forskningsrelevante 
aktiviteter (vitenskapelig arbeid/produksjon) kan dette inngå i vurderingen av punkt B og C over».  
 
Bakgrunnen for ønsket er å kunne ta opp dyktige kandidater med mastergrader fra blant 
annet Storbritannia der komiteen ikke ser behov for å pålegge kandidaten ekstra kurs på 
masternivå. Høringssvarene fra instituttene støttet endringen, men enkelte ønsket tydeligere 
kriterier for vurderingen av kortere mastergrader enn to år. Punktet over har tatt hensyn til 
innspillene.  
 
Retningslinjer for avhandlingen 
Fakultetet har manglet skriftlige retningslinjer for avhandlingen. Retningslinjer for 
avhandlingen blir jevnlig etterspurt av ph.d.-kandidatene. I programbeskrivelsen er det nå 
utformet overordnede retningslinjer basert på fakultetets praksis for avhandlingen delt opp i 
monografi og artikkelbasert avhandling. Det er også lagt inn et eget punkt om krav til den 
innledende innrammingen til artikkelbaserte avhandlinger. Innledende innramming er et 
forslag til betegnelse på den delen av artikkelbasert avhandling som blir kalt kappen. 
Sidenormer på monografien og den innledende innrammingen er lagt inn. Det vil likevel være 
mulig å avvike fra sidenormen med bakgrunn i ordlyden «normalt». Vi oppfatter at et klart 
flertall samtykker i de overordnede retningslinjene som er utformet.  
 
Institutt for informasjons- og medievitenskap har meldt i sitt høringssvar at de ønsker en 
tredje form for avhandling: Vitenskapelige eller kunstnerisk utviklingsarbeid (prototype, 
verk, etc). Dette må utredes nærmere. 

https://www.nokut.no/nkr
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Fakultetet vil be Programstyret vurdere om mer detaljerte retningslinjer for avhandlingen bør 
utvikles etter ph.d.-programmet er opprettet.   
 
Prøveforelesning 
I forslaget som ble sendt ut på høring ble følgende endring fremmet:  
Prøveforelesningen må holdes etter avhandlingen er levert, og bør senest holdes 3 uker før 
disputas. I prinsippet kan prøveforelesningen holdes før sakkyndig innstilling er klar. Dersom 
det unntaksvis er gode grunner for å holde prøveforelesningen tett på disputasen vil det la 
seg gjøre selv om hovedregelen sier minst tre uker før disputas. Komitéen som bedømmer 
prøveforelesningen oppnevnes av instituttet og kan bestå utelukkende av internt ansatte. 
Leder av komitéen bør også være leder av sakkyndig komité.  
 
I høringssvarene fra instituttene ble det klart formidlet at fagmiljøene ønsker å holde på 
gjeldende praksis. Flere miljø mente prøveforelesningen ville få svekket betydning ved å 
fjerne den fra disputasen i tid og ved å la en intern komité bedømme denne. Det ble også 
hevdet at endringen ville medføre mer byråkrati på grunn av oppnevning av to komitéer ved 
hver bedømming, og praktiske utfordringer for kandidater som ikke lenger oppholder seg ved 
UiB. Høringssvarene er tatt hensyn til. Avsnittet om prøveforelesningen slik det nå er 
formulert i programbeskrivelsen åpner for at dagens praksis kan følges. Når det gjelder tema 
for prøveforelesningen foreslås det at det skal gis en kort skriftlig begrunnelse for valg av 
temaet og at dette skal følge temaet som gis til kandidaten 10 dager før prøveforelesningen.  
 
Fakultetet vil be Programstyret vurdere om mer detaljerte retningslinjer bør utvikles som en 
del av gjeldene retningslinjer og veiledning for den sakkyndige komité ved Det 
samfunnsvitenskapelige fakultet etter ph.d.-programmet er opprettet.   
 
Disputas 
I programbeskrivelsen er det lagt opp til at doktoranden innleder disputasen med å gjøre 
rede for hensikten med og resultatene av sitt vitenskapelige arbeid med en varighet på 15 
minutter. Faglig sett vil det da komme mer tydelig frem hva som er hovedfokuset for 
avhandlingen og hva doktoranden selv tenker er det viktigste elementene i avhandlingen. I 
dagens modell, der første opponenten innleder, går dette ofte tapt. I tillegg vil det også gi 
doktoranden en mulighet til å komme kritikken fra sakkyndig innstilling i møte ved at hen kan 
vise hva som er logikken bak det de har skrevet. En ny ordning vil også ha gode 
formidlingsgevinster. Doktoranden får mulighet til å trene seg på å presentere seg selv og 
egen forskning for et bredt sammensatt publikum med liten kunnskap om akkurat hva 
avhandlingen handler om. Dette er en ordning som praktiseres ved de fleste andre 
fakultetene på UiB og ved en rekke andre universiteter i verden. At doktoranden selv innleder 
var også praksis ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet for et par tiår tilbake. Vi tenker at 
grepet vil gjøre disputasen mer utadvendt og gi publikum en bedre forutsetning for å følge 
den faglige diskusjonen mellom opponentene og doktoranden. Første opponenten vil fortsatt 
ha en viktig rolle da denne skal plassere avhandlingen i et større faglig perspektiv og 
vektlegge hva som er hoved bidraget til avhandlingen. Etter innspill fra høringsrunden gir 
programbeskrivelsen få føringer på arbeidsdelingen mellom første- og annen opponent.    
 
Mandat for Programstyret 
Programstyret for ph.d.-utdanning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (PFU-SV) er 
opprettet av fakultet for å sikre at fakultetets ph.d.-program organiseres og gjennomføres 
med høy kvalitet. Programstyret vil erstatte Forskerutdanningsforum. PFU-SV et rådgivende 
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og saksforberedende organ i spørsmål vedrørende ph.d.-programmet, men kan vedta faglige 
endringer i programmet, så lenge disse ligger innenfor UiBs- og fakultetets reglement og 
etablerte budsjettrammer. PFU-SV kan foreslå endringer og fornyelser av programmet, 
inklusive nye tiltak for kvalitetsutvikling, endringer i opplæringsdelen, endringer i 
Programbeskrivelsen og endringer i ressursrammen. PFU-SV skal da bidra til utarbeidelse 
av de nødvendige saksfremlegg for Fakultetsstyret. 
 
Enkelte institutt ønsket i høringssvaret å beholde ordningen med en representant fra hvert 
institutt. For å komme innspillene i møtet er sammensetning nå endret slik at det totalt sett er 
7 medlemmer i tillegg til leder og at Fakultetsstyret skal tilstrebe at en god balanse av 
fagmiljø blir representert i styret.  
 
Normalt skal studentene være representert med minst 20 % av medlemmene i institusjonens 
styrer og utvalg, men institusjonene kan selv velge å fravike dette kravet dersom det ikke er 
hensiktsmessig å inkludere studentene. Programstyret vil arbeide med saker som først og 
fremst angår ph.d.-kandidatenes studiehverdag. 
 
Utfyllende reglement for opplæringsdelen på fakultetsnivå 
I forbindelse med utviklingen av programbeskrivelsen for ph.d.-programmet ved fakultetet var 
det og nødvendig å revidere studieplanene som tidligere er vedtatt på instituttnivå. 
Studieplanene ved instituttene var utdaterte og gjentok informasjon som i stor grad var felles. 
Utfyllende reglement for opplæringsdelen vil erstatte studieplanene og vil være felles for alle. 
Eventuelle forskjeller tydeliggjøres i reglementet. Det gjelder blant annet kravet om 
opplæringsdel på 60 studiepoeng ved Institutt for økonomi. 
 
Overgangsbestemmelser 
I Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) er nå følgende overgangsbestemmelser 
vedtatt:  
«§ 21. Overgangsbestemmelser  
Den som når denne forskriften trer i kraft er tatt opp ved ph.d.-utdanningen etter Forskrift for graden 
philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen fra 09.07.2013, beholder de rettighetene som 
følger av den dersom dette er til gunst for vedkommende».  
 
Fakultetet vil praktisere tilsvarende overgangsbestemmelser for kandidater tatt opp før 
programbeskrivelsen trer i kraft.  
 
Ph.d.-programmet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet blir formelt opprettet etter vedtak 
av programbeskrivelsen i Universitetsstyret i februar 2019. Etter vedtak om opprettelse kan 
Fakultetsstyret selv vedta endringer i programbeskrivelsen uten å fremme sak for 
Universitetsstyret.  
 
Endringene vil tre i kraft fra 1.mars 2019. 
 
 

Forslag til vedtak: 
Styret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet vedtar forslag til Programbeskrivelse for 
ph.d.- program ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Mandat for Programstyret for ph.d.-
utdanning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Utfyllende reglement for 
opplæringsdelen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.  
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Styret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet vedtar at programbeskrivelsen i sin 
nåværende form fremmes til Universitetsstyret for opprettelse. 
   

 
Jan Erik Askildsen  
dekan Alette Gilhus Mykkeltvedt 
 fakultetsdirektør 
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Programbeskrivelse for ph.d.-program ved Det 
samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen 

 

Ph.d.-programmet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er hjemlet i Forskrift for graden 
philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen.  

 

Programmets navn, mål, omfang og kvalifikasjon 
Navn 
Ph.d.-program ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen 

Mål 
Ph.d.-programmet skal kvalifisere for forskning av internasjonal standard og for annet arbeid i 
samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning. Kandidatene som 
har gjennomført graden skal kunne forske i samsvar med god vitenskapelig skikk og forskningsetiske 
standarder.  

Programmet skal gi ph.d.-kandidaten kunnskap, ferdigheter og kompetanse i tråd med 
kvalifikasjonsrammeverket.  

Omfang 
Ph.d.-programmet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet har en normert tidsramme på 3 årsverk. 
Programmet inkluderer et selvstendig vitenskapelig arbeid i form av en avhandling som skal forsvares 
i en offentlig disputas. I tillegg er det krav om godkjent prøveforelesning over oppgitt emne, og en 
opplæringsdel med et omfang på minst 30 studiepoeng for å få tildelt ph.d.-graden.  

Kvalifikasjon 
Philosophiae doctor (ph.d.) 

Læringsutbytte 
Ved oppnådd ph.d.-grad ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet vil kandidaten ha følgende 
læringsutbytte:  

KUNNSKAP 

Kandidaten…  

 kan levere vitenskapelige analyser av internasjonal standard innenfor sitt fagområde   
 kan vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser i forskning 

og/eller vitenskapelige utviklingsprosjekter  
 kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder, fortolkninger og 

dokumentasjonsformer innenfor fagområdet  
 behersker fagområdets vitenskapsteori og kan plassere egen forskning innen en større faglig 

og forskningsmessig sammenheng.  

http://regler.app.uib.no/regler/Del-2-Forskning-utdanning-og-formidling/2.1-Forskning/2.1.1-Administrasjon-av-forskerutdanning/Forskrift-for-graden-philosophiae-doctor-PhD-ved-Universitetet-i-Bergen
http://regler.app.uib.no/regler/Del-2-Forskning-utdanning-og-formidling/2.1-Forskning/2.1.1-Administrasjon-av-forskerutdanning/Forskrift-for-graden-philosophiae-doctor-PhD-ved-Universitetet-i-Bergen
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FERDIGHETER:  

Kandidaten…  

 kan formulere problemstillinger for, planlegge og gjennomføre forskning, i enkelte 
tilfeller også forskning som inkluderer vitenskapelig eller kunstnerisk utviklingsarbeid  

 kan drive forskning, og eventuelt vitenskapelig eller kunstnerisk utviklingsarbeid, på et 
høyt internasjonalt nivå  

 kan håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis på 
fagområdet  

 kan gi tilbakemeldinger på andres arbeid innen eget fagområde. 
 behersker avanserte metodiske verktøy innen sitt fagområde 
 kan relatere eget arbeid til en bredere vitenskapsteoretisk debatt 
 kan analysere data på en original og selvstendig måte 

 

GENERELL KOMPETANSE:  

Kandidaten…  

 kan identifisere nye relevante etiske problemstillinger og utøve sin forskning med faglig 
integritet  

 kan styre komplekse faglige arbeidsoppgaver og prosjekter  
 kan formidle forskning eller vitenskapelig eller kunstnerisk utviklingsarbeid gjennom 

anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler  
 kan delta i debatter innenfor fagområdet i nasjonale og internasjonale fora  
 har forskningsbaserte faglige tilnærminger som kan bidra til nyskaping og innovasjon.  

Opptak 
Utdanningsbakgrunn 
Omfanget av utdanningsbakgrunnen må normalt tilsvare en mastergrad på 120 studiepoengs omfang 
som bygger på en bachelorgrad på 180 studiepoengs omfang (normalt 2+3 år), eller en integrert 
mastergrad av 300 studiepoengs (5 års) omfang. I mastergraden skal det normalt inngå et selvstendig 
arbeid av et omfang på minimum 30 studiepoeng.  

Det forutsettes at mastergraden har en teoretisk-empirisk innretning. En praktisk innrettet 
mastergrad («erfaringsbasert») som ikke gir det forskningsforberedende nivået som forutsettes for 
opptak kan ikke godkjennes.  

Fakultetet følger NOKUT sine retningslinjer i GSU-listen for godkjenning av utenlandsk utdanning.  

Det samfunnsvitenskapelige fakultet godkjenner også ettårige mastergrader som grunnlag for opptak 
til ph.d.-programmet dersom den aktuelle graden  

A) utgjør del av en helhetlig høyere utdanning som totalt tilsvarer minst fire års 
universitetsutdanning i Norge,   

B) har et nivå tilsvarende kravene til norske mastergrader,  

https://www.nokut.no/nkr
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C) inneholder tilstrekkelig og relevant metodeopplæring, og  
D) inneholder et selvstendig arbeid som har et omfang på minimum 30 studiepoeng. 

Dersom søkeren kan dokumentere relevante tilleggs emner på masternivå og/eller andre klart 
forskningsrelevante aktiviteter (vitenskapelig arbeid/produksjon) kan dette inngå i vurderingen av 
punkt B og C over.  

Mastergraden skal vanligvis være innen det fagområdet det søkes opptak til. Mener fagmiljøet at 
søkeren mangler nødvendige kunnskaper innen fagfeltet, kan fakultetet, etter anbefaling fra 
fagmiljøet, pålegge tilleggskrav utover den obligatoriske opplæringsdelen i ph.d.-programmet.  

Karakterkrav 
Minstekravet for søkere skal normalt være B, eller tilsvarende, både på det selvstendige arbeidet og 
for mastergraden som helhet. Det blir lagt spesiell vekt på karakteren på det selvstendige arbeidet.  

Finansiering 
Søkere som ikke blir tilsatt i stipendiatstilling må legge fram dokumentasjon på tilfredsstillende 
finansiering, både til livsopphold og forskningsutgifter for hele avtaleperioden. Den normerte 
avtaleperioden tilsvarer 3 år satt av til arbeid med avhandling og opplæringsdel. Programmet gir ikke 
opptak til søkere som ønsker å finansiere sin egen ph.d.-utdanning. 

Dersom søker har finansiering fra en utenlandsk institusjon, må de finansielle ordningene ved 
sykdom dokumenteres. 

Søker må dokumentere tilfredsstillende driftsmidler for gjennomføringen av ph.d.-prosjektet.  

Prosjektbeskrivelse 
Søker må levere en prosjektbeskrivelse på 5-10 sider. Beskrivelsen skal gjøre rede for tema, 
problemstillinger, valg av teori og metode, samt eventuelle etiske problemstillinger. Beskrivelsen skal 
angi framdriftsplan for de ulike delene av forskningsprosjektet. Et budsjett med henblikk på utgifter 
til drift av ph.d.-prosjektet er påkrevd. Fakultetet har utarbeidet en veiledning for skriving av 
prosjektbeskrivelse. 

Ved vurdering av søknaden vil det bli lagt avgjørende vekt på prosjektets kvalitet og prosjektets 
gjennomførbarhet innenfor normert tid på tre år. 

Krav engelskferdigheter 
Gode ferdigheter i engelsk er påkrevd for deltakere i ph.d.-programmet. Søkere kan bli bedt om å 
dokumentere sine engelskferdigheter ved hjelp av følgende tester med gitte resultater eller bedre: 

 TOEFL - Test of English as a Foreign Language med minimumresultat 575 på Paper-based Test 
(PBT), eller 90 på internet-Based Test (iBT). Minimum 4,5 I skriftlig prøve 

 IELTS - International English Language Testing Service med resultat 6,5 og minimum 5,5 i alle 
4 komponenter 

Språk i avhandlingen 
Dersom søker ønsker å bruke et annet språk i avhandlingen enn engelsk, norsk, svensk eller dansk, 
skal søknad om dette leveres sammen med planen for studiet. 

http://www.uib.no/svf/39739/driftsmidler
https://www.uib.no/svf/38887/opptakskrav
https://www.uib.no/svf/38887/opptakskrav
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Søknad om opptak til ph.d.-programmet 
Opptak for ansatte i stipendiatstilling ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
Fakultetet har en egen veiledning for søkere til stipendiatstilling ved fakultetet. Kriteriene for 
vurdering fremgår i fakultetets retningslinjer for vurdering av søkere til stipendiatstillinger. Søkere 
som blir tilsatt i stipendiatstilling ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, vil få opptak i forbindelse 
med tilsetting. Innen en måned etter opptaksvedtaket skal stipendiaten formalisere opptaket med en 
avtale om opptak til ph.d.-programmet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. 

Opptak for ansatte med ekstern arbeidsgiver 
Søkere med annen arbeidsgiver enn Det samfunnsvitenskapelige fakultet, må søke om opptak via et 
institutt. Dersom instituttleder mener at søknaden holder et faglig høyt nivå, fyller de formelle 
kravene til opptak, og at prosjektet er gjennomførbart innen tidsgrensene for programmet, 
oversender instituttet søknaden med instituttleders innstilling til fakultetet. Opptaksvedtak fattes av 
dekan på fakultetet. Det skal normalt søkes om opptak til ph.d.-utdanning innen tre (3) måneder 
etter oppstart av det forskningsprosjektet som skal lede frem til ph.d.-graden. Dersom det gjenstår 
mindre enn ett (1) års fulltidsarbeid med forskningsprosjektet ved søknadstidspunkt, bør søkeren 
avvises. 

Søknader som ikke er fullstendig utfylt og som ikke inneholder alle obligatoriske vedlegg kan bli 
avvist. Vedleggsliste og veiledning for utfylling er tatt inn i søknadsskjemaet. 

Søknad om opptak skal inneholde følgende vedlegg: 

 vitnemål (for søkere med utenlandsk utdanning må vitnemål på både bachelor- og 
mastergrad leveres) 

 cv 
 sammendrag av masteroppgave 
 prosjektbeskrivelse på 5-10 sider, inkludert budsjett og framdriftsplan 
 faglig vurdering fra veileder 
 dokumentasjon på finansiering og rettigheter ved sykdom (kopi av 

tilsettingsbrev/arbeidskontrakt/tilsagnsbrev) 
 Erklæring fra arbeidsgiver om finansiering av driftskostnader 

Søknader om opptak behandles fortløpende.  

Avtaleperiode 
Ph.d.-utdanningen er normert til tre årsverk. Dersom stillingen inkluderer ett års pliktarbeid kan 
avtaleperioden forlenges til fire år. 

I enkelte tilfeller kan lengden utvides til en samlet periode på maksimalt seks år, inkludert 
arbeidsplikt. Under avtaleperioden forutsettes det at kandidaten kan benytte minst 50 % av 
arbeidstiden til ph.d.-utdanningen. 

Forlengelse 
Avtaleperioden kan forlenges ved permisjoner som følger av kandidatens rettigheter som 
arbeidstaker, eller gjennom rettigheter gitt gjennom andre finansieringskilder.  

https://www.uib.no/svf/foransatte/97723/veiledning-s%C3%B8kere-til-stipendiatstilling
https://www.uib.no/svf/foransatte/97732/veiledning-rekruttering-av-s%C3%B8kere-til-stipendiatstilling
http://www.uib.no/svf/40035/avtale-om-opptak
https://www.uib.no/sites/www.uib.no/files/attachments/b-b-1-soknadsskjemaphd_bokmaal.pdf
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Ved lovhjemlede avbrudd forlenges avtaleperioden tilsvarende.  

Avtaleperioden kan etter søknad forlenges på annet grunnlag. I søknaden må det vedlegges en 
redegjørelse for hva som er gjort/publisert og hva som gjenstår av ph.d.-arbeidet. Søknaden kan 
innvilges der fakultetet etter en samlet vurdering finner at prosjektet vil kunne gjennomføres i 
forlengelsesperioden. Bekreftelse fra veileder og grunnenhet om veiledning i forlengelsesperioden 
må foreligge.  

Maksimaltid på ph.d.-programmet er normalt 8 år fra startdato. Lovfestede permisjoner og 
pliktarbeid medregnes ikke. 

Selv om avtaleperioden har opphørt, kan kandidaten søke om å få levere inn avhandlingen til 
bedømmelse for ph.d.-graden. Dette forutsetter at opplæringsdelen er fullført.  

Semesterregistrering er obligatorisk for kandidater i avtaleperioden. 

Struktur og innhold i programmet 
Reglene for struktur og innhold i ph.d.-programmene ved UiB er nedfelt i Forskrift for graden 
philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen.  

Opplæringsdelen 
Opplæringsdelen skal bestå av følgende obligatoriske komponenter:  

 Vitenskapsteori og etikk 
 Metode  
 Faglig teori  
 Faglig formidling  

Opplæringsdelen skal inneholde aktiviteter tilsvarende minst 30 studiepoeng. For kandidater 
tilknyttet Institutt for økonomi er det krav om en opplæringsdel på minst 60 studiepoeng.  

I fakultetets utfyllende reglement for opplæringsdelen fremgår mer detaljert informasjon om 
generelle krav og retningslinjer for godkjenning av opplæringsdelen 

Veiledning 
Avtaleverk og fordeling mellom veiledere 
Veiledernes- og kandidatens plikter er regulert av Avtale om opptak til ph.d.-programmet ved Det 
samfunnsvitenskapelige fakultet. Fordelingen mellom hoved- og medveileder(e) og eventuell 
økonomisk kompensasjon til eksterne veiledere settes opp i egen avtale på de aktuelle instituttene.  

Hovedveileder 
Hovedveileder er den viktigste personen kandidaten skal forholde seg til i ph.d.-løpet. Hovedveileder 
er kandidatens kontaktperson på instituttet og har ansvar for at kandidaten blir integrert i 
forskergrupper og forskningsmiljø. Veileder skal være oppdatert på kandidatens prosjekt og 
fremdrift. Hovedveileder oppnevnes ved opptak. 

http://regler.app.uib.no/regler/Del-2-Forskning-utdanning-og-formidling/2.1-Forskning/2.1.1-Administrasjon-av-forskerutdanning/Forskrift-for-graden-philosophiae-doctor-PhD-ved-Universitetet-i-Bergen
http://regler.app.uib.no/regler/Del-2-Forskning-utdanning-og-formidling/2.1-Forskning/2.1.1-Administrasjon-av-forskerutdanning/Forskrift-for-graden-philosophiae-doctor-PhD-ved-Universitetet-i-Bergen
http://www.uib.no/svf/38456/oppl%C3%A6ringsdelen
http://www.uib.no/svf/40035/avtale-om-opptak
http://www.uib.no/svf/40035/avtale-om-opptak
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Medveileder(e) 
Ph.d.-kandidaten skal normalt ha minst én medveileder. Medveileder(e) er øvrig(e) fagperson(er) 
som gir veiledning og som deler det faglige ansvaret for ph.d.-kandidaten med hovedveileder. 
Medveileder(e) bør senest oppnevnes ved inngåelse av Avtale om opptak til ph.d.-programmet ved 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet.  

Oppstartsamtale  
Alle ph.d.-kandidater skal kort tid etter tilsetting/opptak innkalles til en oppstartsamtale. Både 
hovedveileder, eventuell(e) medveileder(e), instituttleder/ph.d.-ansvarlig og administrativt ansvarlig 
på instituttet bør delta. Her skal forventninger til kandidaten og veiledere samt veiledningsfrekvens 
avklares. I tillegg bør tidspunkt for midtveisevaluering settes, og plan for eventuelt pliktarbeid 
drøftes.  

Forskningsfellesskap  
Alle ph.d.-kandidater skal ha tilgang til et aktivt forskningsfelleskap. Dersom instituttet ikke har 
etablerte forskningsgrupper, har veileder(ne) (sammen med instituttledelsen) ansvar for at det 
etableres et forskningsfelleskap rundt kandidaten. Dette felleskapet kan bestå av både andre 
stipendiater og andre medlemmer i staben. Aktiv deltakelse i forskningsfellesskapet er en viktig del 
av ph.d.-arbeidet. Dette skal bestå av:  

1. Presentasjoner  

Alle kandidater skal ha tilbud om å presentere sin forskning i et forskningsfelleskap.  

2. Ph.d.-seminarer  

Instituttene skal legge til rette for jevnlige ph.d.-seminarer. 

Veilederrelasjon  
Hvert institutt skal ha en ph.d.-ansvarlig som også har ansvar for å følge opp dårlige relasjoner 
mellom veileder og kandidat. I tilfeller der ph.d.-ansvarlig er kandidatens veileder skal instituttleder 
ta ansvar for oppfølgingen.  

Forhold knyttet til veiledning som ikke kan håndteres på instituttet, kan rettes til prodekan ved 
fakultetet. 

Avslutning av veiledningen 
Ph.d.-kandidaten og veileder kan be fakultetet om å oppnevne ny veileder for ph.d.-kandidaten. 
Veileder kan ikke fratre før ny veileder er oppnevnt. Prosedyrer for avslutning av veiledning er 
nedtegnet i Avtale om opptak til ph.d.-utdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. 

Medarbeidersamtale 
Medarbeidersamtale er en ordning hjemlet i lov- og avtaleverk som skal tilbys alle ansatte 
stipendiater årlig. Ph.d.-kandidater med andre arbeidsgivere har ikke krav på en medarbeidersamtale 
med leder på det aktuelle instituttet, men av hensyn til integrering i fagmiljøet på instituttet bør 
denne gruppen få tilbud om en tilsvarende samtale hvert år. Den ansvarlige for 
medarbeidersamtalen bør også være den som har midtveisevaluering med kandidaten for å sikre 
kontinuitet, god faglig oppfølging og karriereplanlegging. 

http://www.uib.no/svf/40035/avtale-om-opptak
http://www.uib.no/svf/40035/avtale-om-opptak
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Midtveisevaluering  
Midtveisevalueringen avholdes senest når ett år gjenstår av kandidatens studieløp.  

Hovedansvaret for midtveisevalueringen er forankret i ledelsen på instituttet (instituttleder, ph.d.-
ansvarlig eller forskningsleder). Den ansvarlige for midtveisevalueringen bør også være den som har 
medarbeidersamtaler med stipendiatene for å sikre kontinuitet og god oppfølging av både faglige, og 
karrieremessige aspekter.   

Midtveisevalueringen skal gjennomføres i form av en presentasjon fra kandidaten. Kandidaten må i 
forkant av midtveisevalueringen levere en skriftlig rapport til en komité som er nedsatt av den 
ansvarlige for midtveisevalueringen. Det skal være minimum 3 personer i komiteen som f. eks kan 
bestå av ph.d.-ansvarlig, hovedveileder og medveileder. Rapporten skal redegjøre for status i 
arbeidet med avhandlingen og status for opplæringsdelen. I tillegg skal rapporten eksplisitt redegjøre 
for de metodiske og eventuelle etiske utfordringene i arbeidet.  

Midtveisevalueringen skal oppsummeres med et notat som legger en plan for hvordan kandidaten 
skal kunne levere en faglig god avhandling på normert tid.   

Dersom midtveisevalueringen synliggjør at kandidaten ikke tilfredsstiller forventet progresjon skal 
det utarbeides en mer grundig oppfølgingsplan som inkluderer et oppfølgingsmøte som avholdes 
innen seks måneder. På oppfølgingsmøtet skal midtveisevalueringskomiteen vurdere om 
oppfølgingsplanen blir fulgt. Dersom komiteen konkluderer med at det er liten sannsynlighet for at 
prosjektet vil bli gjennomført, kontakter instituttlederen lederen av programstyret for ph.d. 
programmet. Informasjon som fremkommer kan inngå i en diskusjon om avslutning av studieløpet.  

Fremdriftsrapportering 
I løpet av avtaleperioden skal ph.d.-kandidaten og hovedveileder, hvert år levere separate skriftlige 
rapporter om framdriften av ph.d.-utdanningen. Fristen for å levere rapporten er 1. november hvert 
år. Rapportene følges opp på det enkelte institutt og på fakultetet.  

Avhandlingen 
Avhandlingen skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid av internasjonal standard og på et høyt 
faglig nivå når det gjelder problemformuleringer, begrepsmessig presisering, metodisk, teoretisk og 
empirisk grunnlag, dokumentasjon og framstillingsform.  

Avhandlingen skal kunne bidra til å utvikle ny faglig kunnskap. Den kan leveres som ett større samlet 
arbeid (monografi) eller som en samling av flere mindre vitenskapelige arbeider (artikkelbasert 
avhandling). 

Avhandlingen skal ha et faglig nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av fagets 
vitenskapelige litteratur. Artikler skal ha et nivå tilsvarende det som kreves for publisering i 
anerkjente kanaler med fagfellevurdering. Resultatene presentert i monografien skal ha en kvalitet 
som gjør at de kan publiseres i omarbeidet form.   

Monografi 
En monografi skal etterstrebe å ha et tydelig fokus og en avgrensing. Den skal gi en klar fremstilling 
av problemstilling, teoribruk, metoder, prosedyrer for datainnsamling og analyse. Avhandlingens 
plassering og bidrag i forhold til fagfeltets forskning bør komme tydelig frem. Dersom deler av 
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monografien er publisert som del av et annet arbeid skal dette presiseres. En monografi skal normalt 
ikke overstige 300 sider.  

Artikkelbasert avhandling  
Flere arbeider kan godkjennes som deler av avhandlingen når de etter sitt innhold utgjør et hele. I 
tillegg til de enkelte delene skal det da utarbeides en innramming som gjør nærmere rede for 
helheten i avhandlingen.  

En avhandling skal i tillegg til innrammingen, bestå av minst tre artikler av vanlig omfang med 
kandidaten som ene- eller hovedforfatter. Dersom denne forutsetningen ikke oppfylles skal antall 
artikler økes. Antall artikler angitt her er veiledende, og det samlede omfanget av artikkeldelen av 
avhandlingen må vurderes ut ifra den empiriske og teoretiske kompleksiteten. Komitéen skal 
vurdere den faglig kvaliteten av artiklene uavhengig av om de er antatt for publisering 

Innledende innramming i artikkelbaserte avhandlinger 
Kandidaten må være eneforfatter på den innledende innrammingen i artikkelbaserte avhandlinger. 
Innrammingen skal sammenstille de problemstillinger og konklusjoner som legges fram i artiklene i et 
helhetlig perspektiv, og på den måten dokumentere sammenhengen i avhandlingen.  Innrammingen 
bør vise avhandlingens plassering i forhold til fagfeltets forskning, hva dens bidrag til feltet er, 
studiens større teoretiske rammeverk og en grundig metodologisk utledning. Omfanget skal normalt 
være mellom 20 og 80 sider.  

Retningslinjer for medforfatterskap 
Hovedforfatter defineres normalt sett som den forfatter som har bidratt med minst 50 % i en 
artikkel. For å bli regnet som hovedforfatter har kandidaten bidratt vesentlig i utvikling av idé og 
forskningsdesign, datainnsamling, og analyse og tolkning av dataene. 

Unntak fra denne normen kan gjøres, i tråd med fagtradisjonen som avhandlingen tilhører.  

Det konkrete bidraget til kandidaten ved medforfatterskap skal beskrives i innrammingen i en 
artikkelbasert avhandling eller i innledningen til en monografi. I tillegg skal det fylles ut en signert 
erklæring om medforfatterskap etter fakultetets mal.  

Det er evalueringskomiteen som i siste instans vurderer om en ph.d.-kandidat sin selvstendige 
innsats er tilstrekkelig og av høy nok kvalitet til at avhandlingen kan forsvares i en offentlig disputas. 

Fullføring 
Bedømmelse 
Søknad om fremstilling 
Ved innlevering må doktoranden (ph.d.) fyller ut Søknad om framstilling for ph.d.-graden ved Det 
samfunnsvitenskapelige fakultet: 

Følgende vedlegg skal leveres sammen med søknad om fremstilling: 

 Elektronisk versjon av avhandlingen. Den elektroniske versjonen må være i pdf-format 
og identisk med den trykte versjonen 

http://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=1603464%22%20title=%22S%C3%B8knad%20om%20framstilling%20for%20ph.d.-graden%20ved%20Det%20samfunnsvitenska...%22%3ES%C3%B8knad%20om%20framstilling%20for%20ph.d.-graden%20ved%20Det%20samfunnsvitenska...%3C/a%3E
http://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=1603464%22%20title=%22S%C3%B8knad%20om%20framstilling%20for%20ph.d.-graden%20ved%20Det%20samfunnsvitenska...%22%3ES%C3%B8knad%20om%20framstilling%20for%20ph.d.-graden%20ved%20Det%20samfunnsvitenska...%3C/a%3E
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 Sammendrag (abstract) av avhandlingen. Sammendraget skal være på én til tre sider og 
skrives på engelsk. Sammendraget må også være inkludert i selve avhandlingen 

 Medforfattererklæring(er), dersom avhandlingen omfatter fellesarbeid. En 
medforfattererklæring skal identifisere doktorandens innsats i fellesarbeidet. Erklæringen(e) 
skal undertegnes av medforfatterne. Erklæringen(e) skrives på samme språk som 
avhandlingen. 

 Dokumentasjon av eventuelle nødvendige tillatelser, som etiske avklaringer o.l.   

Avhandlingen kan ikke være levert inn til bedømmelse ved annen institusjon. Et innlevert arbeid kan 
ikke trekkes tilbake. Avhandlingen vil bli vurdert slik den er innlevert. 

Øvrige krav og prosedyrer ved fremstilling til ph.d.-graden fremgår av fakultetets nettsider om 
innlevering, bedømmelse og disputas. 

Errata 
Kandidaten kan etter innlevering, én gang, søke fakultetet om å rette formelle feil i den versjonen av 
avhandlingen som skal offentliggjøres. Til søknaden skal det legges ved en liste (errataliste) som viser 
de rettinger kandidaten ønsker å foreta i avhandlingen. Verken den rettede versjonen av 
avhandlingen eller erratalisten skal oversendes bedømmelseskomiteen. Frist for søknad om retting 
av formelle feil er én uke etter at kandidaten har mottatt innstillingen. Erratalisten legges som 
innstikk i avhandlingen som er tilgjengelig under disputasen. 

Bedømmelseskomité 
Komitéens innstilling skal foreligge senest tre måneder etter at komiteen har mottatt avhandlingen, 
og senest fem uker før en eventuelt planlagt disputasdato. Krav til innstillingen fra 
bedømmelseskomitéen fremgår av gjeldene retningslinjer og veiledning for bedømmelseskomitéen 
ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. 

Sammendrag og pressemelding 
Det skal utarbeides et sammendrag av avhandlingen på engelsk (1 - 3 sider), med sikte på å gjøre 
avhandlingen og dens resultater kjent for forskningsmiljø i inn- og utland. Sammendraget skal følge 
avhandlingen.  

I god tid før disputasen finner sted, skal kandidaten utforme en pressemelding på norsk som sendes 
fakultetet til godkjenning. Pressemeldingen skal utformes i samsvar med gjeldende mal.  

Fakultetet har ansvar for informasjon til ph.d.-kandidatene om prosedyrene i forbindelse med 
offentliggjøring av avhandlingen. Retningslinjer og eksempler på pressemelding sendes ph.d.-
kandidaten når avhandlingen er godkjent.  

Innlevering etter underkjenning 
Underkjenning av en avhandling tilsvarer at avhandlingen ikke kan forsvares offentlig gjennom 
disputas. En avhandling som ikke godkjennes for disputas, kan innleveres i en ny versjon. Komiteen 
bør bare gi en anbefaling om innlevering av ny versjon dersom det vurderes at en omarbeiding vil 
kunne gi tilfredsstillende resultat innen rammen av cirka seks måneders arbeidsinnsats. En ny 
bedømmelse kan bare finne sted en gang. 

https://www.uib.no/svf/39449/innlevering-bed%C3%B8mmelse-og-disputas
http://uib.skipnes.no/wp-content/uploads/2017/11/Errata-NO.docx
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Ph.d.-kandidaten skal ved ny innlevering opplyse om at arbeidet tidligere har vært bedømt og ikke 
blitt funnet verdig til å forsvares.  

Prøveforelesning 
Etter avhandlingen er levert inn, men før disputasen skal doktoranden gi en prøveforelesning over et 
oppgitt emne. Hensikten er å prøve kandidatens evne til å tilegne seg kunnskaper utover 
avhandlingens tema og evnen til å formidle disse i en forelesningssituasjon. (jf. §13-1 i Forskriften). 
Komiteen eller settedekan starter med å gi en kort begrunnelse for valg av tema til forelesningen i 
forkant av selve forelesningen. Doktoranden holder deretter sin prøveforelesning med en varighet på 
45 minutter.  

Disputas 
Etter prøveforelesningen er godkjent skal doktoranden gi et offentlig forsvar av det vitenskapelige 
arbeidet i sin avhandling. Disputasen skal være en faglig diskusjon mellom opponenter og doktorand 
vedrørende problemformuleringer, metodisk og teoretisk grunnlag, dokumentasjon og 
framstillingsform.  

Doktoranden skal gjøre rede for hensikten med og resultatene av sitt vitenskapelige arbeid med en 
varighet på 15 minutter. 

Førsteopponenten skal plassere avhandlingen i en større faglig kontekst. Deretter tar opponenten 
opp mer spesifikke tema og spørsmål til diskusjon med doktoranden, på en slik måte at det hele 
foregår som en samtale mellom opponent og doktorand. 

Annenopponenten skal føre en diskusjon og samtale med doktoranden om spesielle tema og 
problemstillinger i avhandlingens innhold og utforming.  

Øvrige tilstedeværende som ønsker å opponere ex auditorio, må under disputasen gi melding om 
dette til disputasens leder innen det tidspunktet som denne fastsetter.  

I retningslinjer og veiledning for bedømmelseskomitéen fremgår flere detaljer om gangen i en 
disputas.  

Språk under prøveforelesning og disputas 
Forelesning og disputas skal normalt skje på avhandlingsspråket. Dersom ph.d.-kandidaten ønsker å 
benytte et annet språk enn avhandlingsspråket, skal dette være godkjent av fakultetet på forhånd.  

Kvalitetssikring 
Evalueringsordning for ph.d.-programmet 
UiB har utviklet et kvalitetssystem som skal bidra til at ph.d.-kandidatene ferdigstiller avhandlinger av 
høy faglig kvalitet, og at utdanningen gjennomføres så nær normert tid som mulig. Systemet skal 
også bidra til at avhandlingene fra Universitetet i Bergen følger god forskningspraksis og gjeldende 
regelverk. 

Dette systemet er ført videre i fakultetets kvalitetssystem med presisering av ansvarsinstanser og 
rullerende tilbakemeldings- og oppfølgingsrutiner med sikte på å forbedre ph.d.-utdanningen. Viktige 
elementer i kvalitetsutviklingen er jevnlige emneevalueringer og programevalueringer, årlige ph.d.-

https://www.uio.no/om/regelverk/studier/kvalitetssystem/systembeskrivelse.html
http://www.sv.uio.no/forskning/phd/kvalitetssystemet/index.html
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utdanningsmeldinger og fremdriftsrapporter fra kandidater og hovedveiledere, og 
kandidatundersøkelser og forsinkelses- og frafallsundersøkelser rettet mot tidligere kandidater.  

 
 



Mandat for Programstyret for ph.d.-utdanning ved  
Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen 

Vedtakssak til Fakultetsstyremøtet 11.12.2018 

  

Mandat 

Programstyret for ph.d.-utdanning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (PFU-SV) er opprettet av 
fakultet for å sikre at fakultetets ph.d.-program organiseres og gjennomføres med høy kvalitet. 
Programstyret vil erstatte Forskerutdanningsforum. PFU-SV et rådgivende og saksforberedende 
organ i spørsmål vedrørende ph.d.-programmet, men kan vedta faglige endringer i programmet, så 
lenge disse ligger innenfor UiBs- og fakultetets reglement og etablerte budsjettrammer. PFU-SV kan 
foreslå endringer og fornyelser av programmet, inklusive nye tiltak for kvalitetsutvikling, endringer i 
opplæringsdelen, endringer i Programbeskrivelsen og endringer i ressursrammen. PFU-SV skal da 
bidra til utarbeidelse av de nødvendige saksfremlegg for Fakultetsstyret. 

  

PFU-SV skal:  

 sikre at ph.d.-utdanningen gjennomføres i henhold til gjeldende programbeskrivelse, ph.d.-
forskrift og strategi for forskerutdanningen ved UiB 

 følge utviklingen av forskerutdanningen nasjonalt og internasjonalt innen fakultetets ulike 
fagområder  

 sikre at undervisningen, veiledningen og antall kandidater har et omfang som sørger for god 
gjennomstrømmingen for kandidatene som følger ph.d.-programmet 

 sørge for faglig koordinering, kontinuerlig kvalitetsutvikling og fornyelse av ph.d.-
programmet 

 arbeide for internasjonal utveksling av ph.d.-kandidater og veiledere, og foreslå tiltak som 
sikrer slik internasjonalisering  

 ha ansvar for koordinering av opplæringstilbudet og godkjenning av nye emnetilbud som gis i 
forskerutdanningen 

 Behandle saker/spørsmål som henvises til PFU-SV fra dekan/prodekan 
 Utarbeide en årlig rapport om styrets arbeid, hvordan ph.d.-programmet har vært 

gjennomført siste år og planer for neste år. Rapporten vil inngå i fakultetets arbeid med 
Ph.d.-utdanningsmeldingen 

  

Sammensetning 

Programstyret for ph.d.-utdanning skal ha følgende sammensetning: 

Leder 
1 instituttleder 
2 vitenskapelige tilsatte med ansvar for forskerutdanningen på instituttet  
1 vitenskapelig tilsatt                                                                                                                                              
2 ph.d.-kandidater                                                                                                                                         1 
administrativ ansatt med ansvar for forskerutdanningen                                                                                                                                       
                                                                                                                                                            

Medlemmene oppnevnes av Fakultetsstyret. Fakultetsstyret skal tilstrebe at en god balanse av 
fagmiljø er representert i styret. Funksjonsperioden for styret er 4 –fire- år. Ph.d.-kandidatene 
oppnevnes for 1 – ett år av gangen. 



  

Leder 

Leder av programstyret foreslås av Dekanus og vedtas av Fakultetsstyret. Lederen skal sammen med 
sekretær forberede og legge fram saker for PFU-SV. Leder har fullmakt til å behandle hastesaker på 
vegne av styret. Hvis vedtak må foretas ved avstemning, har leder dobbeltstemme i styret.  

Sekretær  

Sekretærfunksjonen ligger under fakultetet. Sekretæren skal sammen med lederen forberede og 
legge frem saker for PFU-SV. Sekretæren skal ordne med innkalling til møter og utsendelse av 
sakspapirer. 

Møter 

PFU-SV skal avholde minimum to møter hvert semester. Styret er beslutningsdyktig når minst 
halvparten av medlemmene er til stede. 



Utfyllende reglement for opplæringsdelen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
(nettsidetekst og vedtakssak til Fakultetsstyremøtet 11.12.2018) 

 
Målsetting, innhold og omfang 
Målsetting                                                                                                                                          
Ph.d.-utdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet skal kvalifisere for 
forskningsvirksomhet og annet arbeid hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt. Som 
ledd i utdanningen skal ph.d.-kandidaten gjennomføre en videregående opplæring i faglig 
kontekst, metode og teori som skal gi faglig støtte og veiledning for kandidatens 
avhandlingsarbeid, grunnlag for et selvstendig og reflektert forhold til faget samt faglig 
dybde og bredde. I løpet av forskerutdanningsperioden skal kandidaten også få trening i 
formidling av forskningsresultater overfor fagfeller, studenter og allmennheten. 

Innhold og omfang                                                                                                                      
Opplæringsdelen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet skal bestå av følgende 
obligatoriske komponenter: 

 Vitenskapsteori og etikk, 10 studiepoeng 
 Metode, minst 5 studiepoeng 
 Faglig teori, minst 5 studiepoeng 
 Faglig formidling, 3-5 studiepoeng 

 
Totalt må opplæringsdelen utgjøre minst 30 studiepoeng. For kandidater knyttet til Institutt 
for økonomi består opplæringsdelen av 60 studiepoeng.  

Vitenskapsteori og etikk 
Senter for vitskapsteori ved UiB er ansvarlig for undervisningen i vitenskapsteori og etikk. 
Alle kandidater skal gjennomføre fakultetets felleskurs i vitenskapsteori og etikk, eller kunne 
dokumentere og få godkjent et tilsvarende kurs ved annet universitet i inn- eller utland. Kurs 
tatt utenfor UiB skal godkjennes av Senter for vitskapsteori. 

Metode og faglig teori                                                                                                                                                  
Kandidaten anbefales å ta metode- og faglig teori kurs som er mest mulig relevante for 
arbeidet med avhandlingen, men kan også ta kurs som utvikler kandidatens generelle 
metodiske- og teoretiske kompetanse.  

Faglig formidling                                                                                                                                   
Faglig formidling skal utgjøre minst 3 studiepoeng (ca 2 ukers arbeid på heltid) og skal 
omfatte deltakelse på nasjonale- eller internasjonale konferanser med presentasjon av 
resultater fra egen forskning. I tillegg kan et utvalg av følgende aktiviteter godkjennes: 

 Forelesning om avhandlingens tema utenfor egen arbeidsplass 
 Populærvitenskapelig bidrag innen eget felt (artikkel, kronikk, foredrag etc.) 
 Andre aktiviteter som gir trening i vitenskapelig formidling av eget arbeid 

http://www.uib.no/svt/


Valg av kurs i opplæringsdelen 
Kandidaten kan, innen rammen av fakultetets studieplan, selv velge hvilke kurs og aktiviteter 
som skal inngå, men opplæringsdelen skal planlegges i samråd med veileder og valg av kurs 
avklares på forhånd med faglig ansvarlig for forskerutdanningen ved instituttet kandidaten 
er tilknyttet. 
 
Kandidaten kan ta ph.d.-kurs ved UiB eller ved andre institusjoner som tilbyr kurs instituttet 
kan godkjenne, i Norge eller i utlandet. Dersom kurs fra andre institusjoner enn UiB ikke er 
vektet i form av studiepoeng, skal instituttet fastsette hvor mange studiepoeng det skal 
godskrives med i tråd med European Credit Transfer and Accumulation System der ett 
studiepoeng innebærer en arbeidsbelastning på 27-30 timer. 
 
I fag der det ikke finnes egnet kurstilbud nasjonalt eller internasjonalt, kan individuelt 
kurstilbud godkjennes som del av opplæringen. Kurstilbudet må forhåndsgodkjennes på 
institutt og fakultet.  

Det anbefales at opplæringsdelen gjennomføres i første del av ph.d.-utdanningen. 

Andre aktiviteter                                                                                                                                   
Ved de fleste institutter forventes det at ph.d.-kandidaten deltar i andre aktiviteter som ikke 
gir uttelling i form av studiepoeng, deriblant ph.d.-seminar og forskningsseminar. I tillegg vil 
fakultetet regelmessig tilby seminar i akademisk skriving og karriereplanlegging.  
 
Krav til godkjenning av opplæringsdelen 
Den endelige godkjenningen av opplæringsdelen foretas av fakultetet. Opplæringsdelen må 
oppfylle følgende krav: 

 Opplæringsdelen skal normalt gjennomføres etter opptak eller tilsetting i 
stipendiatstilling 

 Kurs som er tatt fem år eller mer forut for opptak til ph.d.-programmet vil vanligvis 
ikke bli godkjent. Minst 20 av 30 studiepoeng skal avlegges etter opptak.  

 Opplæringsdelen kan ikke utelukkende bestå av mastergradskurs. Kurs på 
mastergradsnivå med karakteren minst B, eller tilsvarende, kan godkjennes som del 
av opplæringsdelen i ph.d.-utdanningen, så sant de ikke inngår i kandidatens tidligere 
utdanning som del av en grad. Slike kurs må forhåndsgodkjennes av faglig ansvarlig 
for forskerutdanningen på instituttet. Søknaden må sendes til instituttet minst tre 
uker før frist for oppmelding. Ved fullført kurs vil en ph.d.-kandidat sin deltakelse 
normalt gi mindre uttelling enn for masterstudentene (25 % reduksjon)  

 Kurs på 100- og 200-nivå kan ikke godkjennes som del av opplæringsdelen 
 Alle kurs som er gjennomført utenfor UiB skal dokumenteres i form av attestert kopi 

av kursbevis 

Opplæringsdelen må være godkjent før innlevering av avhandling. 

Kurs ved UiB 
Alle ph.d.-kurs som arrangeres ved UiB skal være tilgjengelig via studentweb. 



En generell oversikt over kurstilbud og andre faglige aktiviteter finnes under Kurs og 
seminar.  

Etter at kurset er fullført vil det fremkomme som godkjent i studentweb.  

Godkjenning av eksterne kurs 
Dokumentasjon på alle eksterne kurs som skal godkjennes som en del av opplæringsdelen 
må legges ved søknad til fakultetet etter at kurset er sluttført. Kandidaten skal fylle ut et 
elektronisk godkjenningsskjema for eksterne kurs. Søknaden behandles på instituttet i tråd 
med forhåndsavklaring og godkjennes ved fakultetet. 

 Alle kurs som er gjennomført utenfor UiB skal dokumenteres i form av et scannet 
kursbevis (godkjenn også resultatutveksling i studentweb slik at eksterne kurs fra 
Norge kan hentes direkte inn i studentweb. Gå inn på "Min profil" og velg JA under 
"Utveksling av eksamensresultater med andre institusjoner") 

 Dersom aktiviteten ikke er vektet i form av studiepoeng, må kandidaten legge ved 
program og eventuell pensumliste. Instituttet vil da fastsette hvor mange 
studiepoeng det skal godskrives med 

Elektronisk skjema for godkjenning av eksterne kurs: bokmål versjon - nynorsk versjon 

Etter at godkjenningsrunden er fullført vil ph.d.-kandidaten motta et eget vedtaksdokument 
fra instituttet, og kurset vil fremkomme som godkjent i studentweb. 

Godkjenning av formidlingsdelen 
Når formidlingsdelen anses som fullført, føres alle aktivitetene opp på det elektroniske 
skjemaet. Gjennomførte tiltak dokumenteres i form av deltakerbevis, kursprogram (ved 
forelesning og foredrag), kopi av bok- eller artikkelforside og lignende. Dokumentene legges 
ved søknaden som behandles ved instituttet. 

Skjema for godkjenning av formidlingsdelen: bokmål versjon - nynorsk versjon 

Etter at godkjenningsrunden er fullført vil ph.d.-kandidaten motta et eget vedtaksdokument 
fra instituttet, og formidlingsdelen vil fremkomme som godkjent i studentweb. 

https://www.uib.no/nb/svf/37730/kurs-og-seminarer
https://www.uib.no/nb/svf/37730/kurs-og-seminarer
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=3651114
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=3771294
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=3651114
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=3771294


 
U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap 
 

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 
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Telefon 55582175 
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Postadresse  
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5020 Bergen 
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Bergen 

Saksbehandler 
Charlotte Lillefjære-Tertnæs 
55582431 
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Høringsuttalelse fra Institutt for administrasjon og 
organisasjonsvitenskap 
 
Som et ledd i arbeidet med å etablere fakultetsvise PhD-program har SV-fakultetet utarbeidet 
en programbeskrivelse for PhD-programmet ved fakultetet. Denne er sendt på høring 
sammen med forslag til regler for opplæringsdelen og mandat for et nytt programstyre.  
 
Utkastet til ny programbeskrivelse ble lagt frem for instituttrådet til diskusjon på 
instituttrådsmøtet tirsdag 16. oktober 2018. 
 
I innledningen om saken ble det lagt vekt på følgende forhold.  

• I utkastet til programbeskrivelse er det satt tydeligere krav til hhv monografier og 
artikkelbaserte avhandlinger og innledende innramming (tidligere «kappe») for 
artikkelbaserte avhandlinger. 

• Det er fra fakultetsledelsens side uttrykt et ønske om å heve betydningen av 
prøveforelesningen, bl.a. ved å frikoble tidspunktet for denne fra disputasen; etter at 
avhandlingen er godkjent for forsvar, men senest tre uker før disputas. 
Prøveforelesningen kan bedømmes av en annen (og intern) komite. 

• Avvikling av disputas: doktoranden skal selv gi en 15 minutters presentasjon av 
avhandlingen, i stedet for at førsteopponenten gjør det. 

• Det er også forslag til et nytt programstyre for PhD-programmet 
 
Under drøftingen i instituttrådet kom det frem flere innspill til forslaget. Disse kommentarene 
utgjør hovedgrunnlaget for høringssvaret fra instituttet.  
Stipendiatgruppen ble anmodet om å avvikle et eget møte der forslaget ble drøftet. Et slikt 
møte har blitt avholdt, og stipendiatenes innspill er lagt ved som siste del av instituttets 
høringssvar. 
 
Kommentarer fra instituttrådet 
Det var særlig to punkter som skapte diskusjon på instituttrådets møte. For det første var 
medlemmene av instituttrådet opptatt av forslaget om å frikoble prøveforelesningen fra 

Referanse Dato 

2018/2349-CHLI 07.11.2018 
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disputasen i tid. For det andre var flere av rådets medlemmer opptatt av de forslagene som 
dreiet seg om avviklingen av selve disputasen. 
 
Om prøveforelesningen 
Det synes å være en inkonsistens mellom høringsinvitasjonen fra fakultetet og selve 
programbeskrivelsen. I høringsinvitasjonen (s. 2) heter det følgende: «I prinsippet kan 
prøveforelesningen holdes før sakkyndig innstilling er klar.» I selve programbeskrivelsen (s. 
11) heter det derimot «Etter at fakultetet har funnet avhandlingen verdig til å forsvares skal 
doktoranden gi en prøveforelesning over et oppgitt emne (jf. §13-1 i Forskriften).». 
 
Et hovedsynspunkt som fremkom i diskusjonen på dette punktet var at det i program-
beskrivelsen ikke gis noen redegjørelse for hvilken rolle prøveforelesningen har i forhold til 
disputasen. Det understrekes i utkastet til programbeskrivelse at formålet med forslaget er å 
høyne statusen til prøveforelesningen. Dermed, blir det argumentert, vil man også oppnå et 
sterkere fokus på selve disputasen. Statusheving av prøveforelesningen skal oppnås 
gjennom en tydeligere prøving av kandidaten, altså et tydeligere element av testing enn ved 
dagens ordning. Det kan da innvendes at dette vil innebære en endring av formålet med 
prøveforelesningen sammenlignet med dagens ordning.  
 
Selv om dagens ordning kanskje ikke har en tydelig karakter av prøving, gir den komiteen 
mulighet til å utfordre kandidaten til å belyse sider av avhandlingstemaet som i mindre grad 
er dekket i avhandlingen. Tema for prøveforelesningen vil ofte springe ut av komiteens 
innstilling. Med den eksisterende ordningen er det derfor lagt til rette for å etablere klare 
bindeledd mellom prøveforelesningen og disputasen. Dersom prøveforelesning og disputas 
er atskilt i tid samtidig som de vurderes av ulike komiteer, vil disse forbindelsene potensielt 
kunne svekkes. Publikum vil også ha bedre forutsetninger for å kunne følge med på 
disputasens drøftinger dersom de har hatt mulighet til også å overvære prøveforelesningen. 
Denne muligheten vil svekkes av at de to arrangementene skilles i tid.  
 
Hovedinnvendingen er at programbeskrivelsen i for liten grad formulerer en ide om formålet 
med prøveforelesningen. 
 
Om disputasen 
På dette punktet rådde det litt ulike oppfatninger. Enkelte av rådets medlemmer var enige i 
de vurderingene som er gjort i programbeskrivelsen om at det vil være enklere for 
kandidaten å komme i gang med forsvaret av avhandlingen dersom hun/han får anledning til 
å presentere denne først. En slik ordning vil trolig heller ikke redusere betydningen av 
førsteopponentens oppgave. Vedkommendes funksjon er i første rekke å fremme kritiske 
spørsmål samt å legge til rette for en god dialog med kandidaten. Dette er dessuten en 
ordning som har vært anvendt tidligere ved SV-fakultetet, og flere har gitt uttrykk for at dette 
fungerte godt.  
 
Andre var av den oppfatning at det er sentralt for opposisjonen at opponenten får mulighet til 
å presentere sin tolkning av avhandlingen og at det er denne tolkningen som legger 
grunnlaget for samtalen mellom opponent og kandidat. 
 
Som en oppsummering av punktet om avvikling av disputas kan det sies at det her hersket 
noe ulike meninger, og synspunktene var ikke like sterke som når det gjaldt punktet om 
prøveforelesning. 



 side 3 av 5 

 
 
 
   

Innspel til høyringssvar frå PhD-gruppa ved Institutt for Administrasjon og 
Organisasjonsvitskap 
 
Representantar for gruppe B i instituttrådet for Institutt for Administrasjon og 
Organisasjonsvitskap inviterte etter instituttrådsmøte 16. oktober 2018 alle aktive PhD-
kandidatar til å drøfte og kome med innspel til programskildring, utfyllande reglement for 
opplæringsdelen og mandat med samansetning for Programstyret den 23. oktober 2018. Til 
møtet møtte fire frå gruppa, i tillegg til representantar Helland og Hessevik. I tillegg har tre 
personar frå gruppa ytra sine innspel munnleg til representantane utover møtet. Under vil det 
gå fram kva gruppa ønskjer å spele inn etter grundig drøfting av punkta det var ytra ønskjer 
om innspel til frå instituttrådet. 
 
Programskildring: 

• Opptak 
Her kom det eitt innspel som gjekk på at det bør presiserast at krav til opptak bør oppfylle 
anten at mastergrad er toårig eller at mastergraden svarar til 120 poeng. 
 

• Retningsliner for avhandlinga 
Det var ingen spesifikke kommentarar til denne endringa. 
 

• Prøveførelesing 
Under dette punktet var gruppa noko delt i sine syn på om prøveførelesinga bør skiljast frå 
disputasen i tid i eit slikt tidsmessig spenn som er foreslått i utkastet til programskildring. Det 
var imidlertid brei einigheit om fleire høve. Blant anna at dette er eit punkt som ikkje er 
tilfredstillande formulert og grunngjeve slike det står i utkastet. Dette framstår som eit tydeleg 
utfordring for å diskutere dette punktet, då det utan eit tydeleg mandat for prøveforelesinga 
er vanskeleg å slå fast kva behov og krav som er knytt til å halde ei slik førelesing. For det 
første er det eit problem at den intensjonen og det substansielle innhaldet i prøveførelesinga 
framstår uklårt. For det andre, kva som er det faglege formålet for kandidaten. For det tredje, 
og nært knytt til dei to føregåande punkta, at implikasjonane av å flytte ein prøveførelesing 
naudsyntvis vil føre til ein endring av innhaldet, og mogelegvis også krava knytt til 
førelesinga. Det framstår som uklart kva føremål ei prøveforelesinga skal tene med omsyn til 
om tema for prøveforelesinga skal vere avkopla frå det faglege rammeverket til avhandlinga, 
eller om føremålet er å vurdere om kandidaten kan greie ut om noko som er organisk knytt til 
avhandlinga. Dette er relevante avklaringar som må liggje til grunn når ein skal kunne kome 
med innspel til kvar ein skal leggje prøveførelesinga i tid relasjonelt til disputasen. 
Usikkerheita rundt kva som er tanken med prøveførelesinga har med dette ført til at mykje av 
argumentasjonen som vart ført under møtet var gjennomført under eit høve av visse 
atterhald. 
 
Enkelte (mindretalet) meiner at ein lausriving av prøveførelesinga i tid vil gi kandidaten høve 
til å arbeide meir fokusert inn mot høvesvis prøveførelesing og disputas og med dette både 
lette arbeidet og heve kvaliteten på båe aktivitetar, samstundes om det reelle tilgjenget til å 
underkjenne prøveførelesinga styrkast. Eit av argumenta som vart fremma for denne 
påstanden var at ein phd-kandidat bør ha opparbeidd evne til å halde ei forelesing om eit 
breitt sett tema. Dersom ein derimot ser for seg at prøveførelesinga har ein tematisk, anten 
perifer eller nær, samanheng med avhandlinga kan ein sjå for seg at ei lausriving vil ha 
mindre betyding, der nærleik i tid også i nokre tilfelle kan vere ei styrke for arbeidet med 
både førelesing og disputas.  
 



 side 4 av 5 

 
 
 
   

Fleirtalet er av den oppfatning at ei slik tidsmessig skilje mellom prøveførelesinga og 
disputasen har fleire ulemper enn  fordelar. Desse vil bli utbrodert under. Det er imidlertid 
einigheit om at ei endring der prøveførelesinga flyttast frå same dag som disputas og tilbake 
ein eller to dagar før disputasen vert avhalde, kan vere med å imøtekome nokre av 
utfordringane som vert skildra i utkastet og som gruppa i sit fleirtal også kan stille seg bak.  
 
Elles er gruppa samde om at det bør vere same sakkunnig komité som sit for både 
prøveførelesing og disputas. Dette inneber at det for prøveførelesinga også skal vere 
eksterne medlem i komiteen. Det er vidare semje om at den føreslegne endringa ikkje er eit 
tiltak som naudsyntvis hevar statusen til prøveførelesinga, men at det motsette er eit meir 
sannsynleg utfall av ei slik endring. Eit skile i tid vil også medføre større arbeidsbyrde, 
hovudsakleg i form av reisetid, for eksterne medlem til den sakkunnige komiteen, og gruppa 
er då uroa for at dette kan medføre at det vert vanskelegare å rekruttere gode og relevante 
medlem til komiteen. 
 
Det at endringa vil medføre langt større ressursbruk for instituttet og utfordringar som vil vere 
særleg gjeldande for utanlandske kandidatar er også høve som er trekt frem. Det vert trekt 
fram av enkelte at eit skilje i tid på føreslegne minimum tre veker mellom prøveførelesing og 
disputas potensielt kan ha økonomiske konsekvensar for kandidaten som får strekt ut 
arbeidsperioden. For kandidatar med lang reiseveg, både innanriks og utanriks, vil det vere 
økonomisk belastande med tre vekers opphald mellom prøveforelesing og disputas. Dette 
gjeld ikkje berre reisekostnader, men også permisjon frå ny eventuell stilling. Dersom denne 
praksisen likevel fastsetjast, må unntaksformuleringa frå høringsbrevet (ref. 2018/2349-
HAGRN) innlemmast i programskildringa. Dersom ein opnar for ein formulering som opnar 
for unntak frå hovudregelen, kan det samstundes få uheldige konsekvensar. For det første, 
kan unntak frå hovudregelen bli vanleg praksis, noko som vil kunne undergrave formålet med 
endringa. For det andre, kan det føre til i at det blir to ulike praksisar mellom kandidatar med 
lokal tilknyting og internasjonale kandidatar, og at forma på prøveforelesinga vil bli ulike. 
 

• Disputas 
Gruppa ønskjer å spele inn at eit forslag om å la kandidaten leggje fram og gjere reie for 
føremålet med og resultata av sitt vitskaplege arbeid med ein tid på 15 minutt er ei endring vi 
ser på som ønskjeleg. Ei slik ordning ser vi på som føremålstenleg av fleire grunnar. Det vil 
gi kandidaten høve til å sjølv ‘opne’ disputasen, og kan gi ein fin ramme på disputasen. Det 
vil også gi publikum ei betre forståing av og innsikt i avhandlingsarbeidet. Det vert ikkje 
vurdert som at ei slik ordning vil underminere førsteopponenten si rolle som den som skal 
plassere kandidaten i det større faglege landskapet, og det vil framleis vere mogeleg for 
førsteopponent å stille spørsmål til fortolking. 
 

• Utfyllande reglement for opplæringsdelen på fakultetsnivå 
Med referanse til delen i den føreslegne programskildringa som går på eit utfyllande 
reglement for opplæringsdelen, er det ei endring som er ønskja av PhD-kandidatane ved 
instituttet. Vi er av den oppfatning at kvalifikasjonar i fagleg formidling kan tileignast på fleire 
måtar enn kva som er lista opp i det utfyllande reglementet for opplæringsdelen, då kurs i 
fagleg formidling bør også gje studiepoeng i fagleg formidling. Det stillast aukande krav til 
universitetstilsette sine pedagogiske kvalifikasjonar og evner til populærvitskapleg formidling, 
og det foreslåast difor at to punkt leggjast til som godkjende aktivitetar: 

• Kurs i universitetspedagogikk 
• Kurs med formål å styrke kvalifikasjonar i fagleg formidling 

Deltaking på slike kurs bør oppmodast og følgeleg gje utteljing i studiepoeng. 
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• Mandat for Programstyret 

Det var ingen spesifikke kommentarar til denne endringa. 
 

• Anna 
Jamfør diskusjonen under punktet om prøveførelesing etterlyser phd-kandidatane 
retningsliner for kva som er kriteria for prøveforelesinga og kva konsekvensar ei 
underkjenning har. Dersom slike kriterium ikkje vert tydelege og detaljerte nok i forskrifta, bør 
det inkluderast utfyllande retningsliner i programskildringa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Jacob Aars 
instituttleder Charlotte Lillefjære-Tertnæs 
 administrasjonssjef 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
Telefon 55589050 /51 
post@svfa.uib.no 

Postadresse  
Postboks 7802 
5020 Bergen 

Besøksadresse 
Fosswinckelsgate 6 
Bergen 

Saksbehandler 
Anne-Kathrin Thomassen 
55583089 
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Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

 
  
  

 
Revidert forskrift for graden philosophiae doctor ved UiB-
Høringsuttalelse fra Institutt for geografi 
 
Merknader til forslag til ny programbeskrivelse for PhD-program: 
 
Læringsutbyttebeskrivelse: 
Det kan være spørsmål om hvem som har ansvaret for oppnåelse av alle kulepunktene, for 
eksempel «kan gi tilbakemeldinger på andres arbeid innen eget fagområde» - inngår 
fagfelletrening i programmet?  
 
Opptak:  
Det kan virke uklart om hva som er avviket fra normalen på 120 studiepoengs mastergrad. Er 
det setningen som omhandler «Utenlandsk utdanning som tilsvarer minst 4 år i det norske.». 
Er det fortsatt underforstått at man kan stille tilleggskrav i form av kurs som må tas etter 
opptak?  
Hva er inkludert og ekskludert i kategorien «ikke-europeiske universiteter»? Bologna-land, 
USA, Commonwealth, Japan?  
 
Midtveisevalueringen:  
Utelukker det muligheten for at instituttene kan innføre en avsluttende evaluering kort tid 
innen innleveringen (gjøres på bl.a. NTNU)? 
 
Prøveforelesning:  
Flere som er usikre/skeptiske over for det hensiktsmessige med dette. Vi forstår at det er en 
intern komité med administratoren fra doktorgradskomiteen som foreslår  tema og evaluerer 
prøveforelesningen. Hvordan skal dette tema relatere eller ikke til avhandlingens tema? 
Hvordan skal vurderingen av prøveforelesningen inngå i komiteens prosess?  
Hvis prøveforelesning og disputas skal splittes, må det være unntak i tilfeller hvor for 
eksempel kandidaten bor langt borte og hvor det vil være en økonomisk belastning og 
tidsmessig stress å reise frem og tilbake.  
 
 

Referanse Dato 

2018/8998-ANNT 05.11.2018 
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Disputas: 
Vi anser det som positivt at kandidaten selv får oppgaven med å sammenfatte og presentere 
avhandlingen i disputasen.  
 
 
Vennlig hilsen 
 
Peter Andersen 
instituttleder Anne-Kathrin Thomassen 
 seniorkonsulent



 
U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for informasjons- og medievitenskap 
 

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 

Institutt for informasjons- og 
medievitenskap 
Telefon 55589100 
post@infomedia.uib.no 

Postadresse  
Postboks 7802 
5020 Bergen 

Besøksadresse 
 
Bergen 

Saksbehandler 
Ellen Carina Ottesen 
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Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

 
  
  

 
 
Høringsuttalelse fra Institutt for informasjons- og medievitenskap 
  
Ved Institutt for informasjons- og medievitenskap har forslaget vært sendt ut til vitenskapelig 
stab og det har vært avholdt stabsmøte (23.10.). En egen invitasjon ble sendt til instituttets 
stipendiater, som også fikk presentert sine synspunkt på stabsmøte. Basert på innspill og 
synspunkt som kom fram i møtet, utarbeidet ledergruppen utkast til høringsuttalelse på møte 
29.10. Forslaget er deretter behandlet på sirkulasjon i Instituttrådet.   
  
Vi har følgende merknader og innspill til fremlagte forslag til programbeskrivelsen:   
  
Under punktet «Avhandlingen»  
I Programbeskrivelsens punktene under overskriften «Avhandlingen» er Informasjons- og 
medievitenskap urolig over at endringene vil føre til en senkning av kvaliteten på fakultetets 
avhandlinger.   
  
Artikkel-basert avhandling  
Under artikkel-basert avhandling angis følgende krav:  

«En avhandling skal i tillegg til innrammingen, bestå av minst tre artikler av vanlig 
omfang med kandidaten som ene- eller hovedforfatter» (s. 9).  

  
For våre fagfelter er ikke dette kravet nok til å sikre høy kvalitet på en avhandling. Hvis vi på 
UiB og på fakultetet søker den fremste kvaliteten i avhandlinger bør minstekravet til en 
artikkel-basert avhandling være 4 artikler. Vi foreslår derfor at kravet endres til:  

«En avhandling skal i tillegg til innrammingen, bestå av minst fire artikler av vanlig 
omfang med kandidaten som ene- eller hovedforfatter»  

  
Med hensyn til punktet om antall artikler i avhandlingen er instituttrådet delt, og et mindretall 
i rådet er for fakultetets forslag.   
  
Under punktet for artikkel-basert avhandling angis det også at:  

Referanse Dato 

2018/2349-ELOT 07.11.2018 
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«Innrammingen bør vise avhandlingens plassering i forhold til fagfeltets forskning, 
hva dens bidrag til feltet er, studiens større teoretiske rammeverk og en grundig 
metodologisk utledning. Omfanget skal normalt være mellom 20 og 80 sider.»  

  
Innen mange fagfelter på fakultetet vil det ikke være mulig å utføre de nevnte oppgaver (e.g. 
plassere en avhandling i forhold til forskning, m.m.) innenfor den lavere ende av det angitte 
sidetallet.  

Vi er klar om at visse fag ikke har samme krav til lengde av den såkalte 
«innramming»; men å angi minste antall sider til 20, sender et meget uheldig signal til 
fagfelter hvor en faglig forsvarlig innramming krever mer plass.  

Vi foreslår at det innføres formuleringer som tar hensyn til dette og sender signal om 
at visse fagfelter nødvendigvis må ligge i øvre del av spektret. En måte å sende slike signaler 
er å endre siste setning til:  

«Omfanget skal normalt være mellom 20 og 100 sider.»  
  
Generelt er det avgjørende at størrelse på avhandlingen kan vurderes individuelt i forhold til 
teoretisk og metodisk tilnærming og at de generelle retningslinjer er romslig formulert  
  
En tredje type avhandling  
Institutt for informasjons- og medievitenskap er faglig heterogent, med teknologifag og 
medieproduksjon som ytterpunkt i utdanningstilbudet. I informasjonsvitenskap er det 
tradisjon for avhandlinger hvor et teknologisk utviklingsarbeid (programvare, IT-system, 
prototyper, e.l.) inngår i avhandlingsarbeidet. Slike prosjekter vil også være aktuelle for 
nærings-PhD-kandidater i samarbeid med industripartnere. For fagmiljøet i Media City 
Bergen, vil produksjon av både teknologiske løsninger og medieinnhold (verk) kunne inngå 
som del av et PhD-prosjekt. Basert på disse faglige tradisjonene, foreslår instituttet at det 
åpnes for en tredje type avhandling, hvor teknologisk eller kunstnerisk arbeid inngår i 
vurderingsgrunnlaget.   
  
Vi foreslår at andre avsnitt under «Avhandlingen» endres slik:   
  

«Avhandlingen skal kunne bidra til å utvikle ny faglig kunnskap. Den kan leveres som 
ett større samlet arbeid (monografi) eller som en samling av flere mindre 
vitenskapelige arbeider (artikkelbasert avhandling) eller et vitenskapelig eller 
kunstnerisk utviklingsarbeid (prototype, verk, etc).»   

  
Samt at et nytt avsnitt tas inn deretter:   
  

«Vitenskapelig eller kunstnerisk utviklingsarbeid  
Denne tredje formen for avhandling reflekterer de faglige tradisjonene for 
vitenskapelig eller kunstneriske utviklingsarbeid innen informasjons- og teknologifag 
eller den mer kunstneriske og utøvende delen av mediefaget. Dette er særlig aktuelt for 
Institutt for informasjons- og medievitenskap som favner flere slike fagområder og 
fagtradisjoner. I tillegg til et slikt utviklingsarbeid skal kandidaten skrive en 
refleksjonstekst som gjør rede for plassering og bidrag til fagfeltet, samt gjør rede for 
valg som er gjort.»     
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Andre forhold  
Vi foreslår at det åpnes opp for at artikler publisert i anerkjente kanaler med 
fagfellevurdering, og ikke kun tidsskriftartikler, kan inngå i avhandlingen. Innen fagområder 
hvor slike artikler for eksempel skildrer spesifikke og tekniske løsninger, bør kravet til antall 
artikler økes.  
  
  
Under punktet «Prøveforelesning»  
Tidligere har det vært sakkyndig komité sitt mandat å evaluere både 
avhandlinga og prøveforelesningen. Det nye forslaget innebærer at en intern komité tar over 
vurderingen av prøveforelesningen, som også skal avholdes minimum tre veker før disputas. 
Slik vi ser det, er det verken faglige eller andre grunner til å gjennomføre denne endringen. Vi 
mener at dette en meget uheldig løsning. Derfor slutter oss ikke til foreslåtte endring for 
prøveforelesning, og anbefaler å beholde den gamle ordningen.  

Nå blir prøveforelesningen vurdert av en kvalitetssikret, ekstern komite og dette vil 
forsvinne hvis endringen gjennomføres. Å erstatte med en intern oppnevnt komite vil også 
svekke legitimiteten av prøveforelesningen utad. Prøveforelesningen vil ikke lengre være en 
del av den samme offentlig hendelse som den er nå, og kandidaten får ikke anledning til å vise 
seg frem for offentligheten og de eksterne komite-medlemmer. Fremfor å heve betydningen 
og status til prøveforelesningen vil endringen senke den, og dermed gjøre det motsatte av det 
som er tilsiktet.  

For å heve prøveforelesningens status kan men gi opponentene anledning til å 
kommentere på prøveforelesningen. Med fem minutter til hver av opponentene vil 10 
minutters kommentar gi større betydning og tydeligere evaluering av prøveforelesningen.  

Dersom forslaget vedtas, vil vi oppfordre til at retningslinjer både for tidsbruk, 
bestemmelse av tema, og vurdering av prøveforelesningen blir tydeligere. I forslaget står det 
at «Den sakkyndige komiteen vil fortsatt kunne komme med forslag for tema for 
prøveforelesningen…». Hvordan tema bestemmes gis det ingen videre retningslinjer for. Det 
mangler også informasjon om hvor lang tid stipendiaten får til å forberede 
prøveforelesningen. I dag får kandidaten to uker til å forberede både disputas og 
prøveforelesning. Dersom kandidaten blir bedt om å forelese i et tema som er langt utenfor 
egne fagfelt, bør kandidaten gis mer tid til å forberede prøveforelesningen.   

Det er også uklarheter rundt hvilke kriterier prøveforelesningen skal vurderes etter. 
Det legges vekt på at forslaget vil gjøre at «doktoranden kan føle seg mer fri til å bruke ulike 
undervisningsstrategier…». Hvorvidt kreative undervisningsstrategier og gode 
formidlingsevner skal vektlegges, og hvordan kandidatens pedagogiske evner forholder seg til 
det forskningsfaglige innholdet i forelesningen i vurderingen, oppgis ikke. Vi ønsker at det 
utarbeides tydelige retningslinjer på dette.  

  
  
Under punktet «Fullføring», «Innlevering etter underkjenning»   
Det angis at en avhandling som ikke godkjennes for disputas, kan innleveres i en ny versjon 
innen seks måneder. I utkast til programbeskrivelse er det uklart hvem som skal vurdere den 
nye versjonen, men det antydes at en helt ny komite skal vurdere arbeidet (setningen om at 
kandidaten skal opplyse om at arbeidet tidligere har vært bedømt signalerer dette). Å 
oppnevne ny komité er arbeidskrevende og administrativt komplisert og gir faglige 
utfordringer, fordi den andre komiteens vurderinger kan avvike fra den første. Vi foreslår 
derfor å endre setningen:  
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«Ph.d.‐kandidaten skal ved ny innlevering opplyse om at arbeidet tidligere har vært 
bedømt og ikke blitt funnet verdig til å forsvares.»  

  
til   
  

«Komiteen som underkjenner avhandlingen bør normalt også være komiteen som 
vurdere den nye versjonen og gjennomfører disputasen.»  

  
  
Under punktet «Veiledning», «Hovedveileder  
Formuleringen «Ph.d.-kandidaten skal få tilbud om minst én medveileder», bør endres til  

«Ph.d.-kandidaten skal normalt ha minst én medveileder»  
  
Under punktet «Oppstartsamtale»  
Formuleringen «tematiseres» bør erstattes med «avklares»  
  
Under punktetene «Ferdigheter» og «Generell kompetanse»  
I den første seksjonen, bruker teksten «vitenskapelig utviklingsarbeid» og «forskningsrelaterte 
utviklingsarbeid» om noe som tilsynelatende er det samme.   
  
Under generell kompetanse står det   

«… kompetanse til å utforske nyskaping og innovasjon…».   
  
Vi foreslår at formuleringen endres til:   

«… har forskningsbaserte faglige tilnærminger som kan bidra til nyskaping og 
innovasjon…»   

  
Under punktet «Opptak»  
Vi foreslår vi at det skal stå:  

«Det forutsettes at mastergraden har en teoretisk-empirisk innretning. En praktisk 
innrettet mastergrad («erfaringsbasert») som ikke gir det forskningsforberedende 
nivået som forutsettes for opptak kan ikke godkjennes.»  
  

  
  
  
  
Vennlig hilsen 
 
Leif Ove Larsen 
instituttleder Carina Ottesen 
 administrasjonssjef 
 



 
U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
Telefon 55589050 /51 
post@svfa.uib.no 

Postadresse  
Postboks 7802 
5020 Bergen 

Besøksadresse 
Fosswinckelsgate 6 
Bergen 

Saksbehandler 
Anne-Kathrin Thomassen 
55583089 
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Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

 
  
  

 
 
Revidert forskrift for graden philosophiae doctor ved UiB-
Høringsuttalelse fra Institutt for sosialantropologi 
 
Opptak til doktorgradsutdanningen er ved fakultetet. Ansvaret for doktorgradsutdanningen ligger på 
instituttnivå, og det legges her ned et betydelig arbeid for å sikre at hver kandidat kjenner seg hjemme 
i et positivt og forutsigbart læringsmiljø, med god veiledning og tett oppfølging gjennom hele 
stipendperioden. Forskerutdanningen gir den enkelte stipendiat en unik mulighet til å arbeide 
konsentrert over en 3-4 års periode. Universitetet må vokte denne anledning, og sikre et godt 
læringsmiljø som stimulerer til videre selvstendig arbeid. Kvalitetssikring er mer et spørsmål om 
arbeid og erfaring enn forskrift.  

 

1. Opptak: Forslag til endring ved opptak støttes 

2. Retningslinjer for avhandlingen:  
Når det gjelder artikkelbasert avhandling, er for mange føringer lite hensiktsmessig. 
 
Forslag til tekst: Komitéen skal vurdere den faglig kvaliteten av artiklene uavhengig av om de er 
antatt for publisering.  
 

3. Prøveforelesning: Forslag til endring støttes ikke  

Forslag til tekst: Prøveforelesningen avholdes, som nå, dagen før, eller samme dag, som 
disputas.  

Å flytte prøveforelesning til senest tre uker før disputas, med egen komité, støttes ikke. Flere av våre 
kandidater kommer fra andre deler av verden, og har ikke anledning til å komme til Bergen kun for 
denne anledning. Det er heller ikke hensiktsmessig å ha to komitéer.  

Referanse Dato 

2018/8998-ANNT 05.11.2018 
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Instituttet ønsker å opprettholde dagens system, hvor det i Forskrift for ph.d. graden anføres: §13 
”Prøveforelesning og disputas: Ph.d.-utdanningen avsluttes med a) Godkjent prøveforelesning over 
oppgitt emne, b) Disputas”.  

Instituttet ønsker at tema for prøveforelesning er i tråd med § 13.1, samme forskrift: ”Hensikten er å 
prøve ph.d.-kandidatens evne til å tilegne seg kunnskaper utover avhandlingens tema og evnen til å 
formidle disse i en prøveforelesning.”  

4. Disputas: Forslag til endring hvor kandidaten introduserer med å gjøre rede for hensikten 
med og resultatene av sitt vitenskapelige arbeid med varighet på 15 minutter støttes ikke.  

Instituttet ønsker å opprettholde dagens system, hvor første opponent har som oppgave å oppsummere 
og forklare for publikum og kandidat hvordan han eller hun leser avhandlingen, og plassere arbeidet 
innen en videre faglig ramme. Første opponent er som regel en erfaren akademiker, en som kjenner 
avhandlingen og den faglige konteksten meget godt, en person hentet til komiteen for å gi kandidaten 
tilbakemelding og hjelp til å bringe avhandlingen nærmere publisering. Instituttet er oppmerksom på 
betydningen av å gi begge opponenter en klar forståelse av deres oppgaver, ikke minst når det gjelder 
innledningen under disputasen.  

 

Ad Mandat for Programstyret 

Det er viktig å bevare Forskerutdanningsforum. Dette er et forum hvor dem med faglig ansvar for 
forskerutdanningen ved instituttene møtes, hvor utfordringer i forskerutdanningen drøftes og hvor det 
søkes løsninger som opprettholder kravene om kvalitet i forbindelse med opptak til 
forskerutdanningen og i selve studieløpet. FU har en sentral oppgave for å sikre at den som søker 
opptak til doktorgradsutdanningen har de nødvendige kvalifikasjoner og et realistisk, gjennomførbart 
prosjekt. Slik vi ser det, vil ikke det tiltenkte Programstyret ha tilstrekkelig bred kompetanse til å 
foreta disse faglige vurderingene. 

 

Kommentar til Programbeskrivelse for ph-d.-program ved SV fakultet 

1. Krav til engelskferdigheter. Forslaget om test der det er nødvendig støttes. 

2. Midtveisevalueringen avholdes senest innen utgangen av det andre året i kandidatens løp.  

Forslag til tekst: Kandidatene ved vårt institutt er gjerne på lengre feltarbeid midt i 
stipendperioden. Midtveisevalueringen avholdes derfor senest når ett år gjenstår kandidatenes 
studieløp.  

 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Ståle Knudsen Anne-Kathrin Thomassen 
instituttleder seniorkonsule



 
U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for sammenliknende politikk 
 

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 

Institutt for sammenliknende politikk 
Telefon 55582175 
post@isp.uib.no 

Postadresse  
Postboks 7802 
5020 Bergen 

Besøksadresse 
Christiesgate 15 
Bergen 

Saksbehandler 
Charlotte Lillefjære-Tertnæs 
55582431 
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Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

 
  
  

 
 
Høringsuttalelse fra Institutt for sammenliknende politikk: 
Programbeskrivelse for ph.d.-program ved Det 
samfunnsvitenskapelige fakultet, utfyllende reglement for 
opplæringsdelen og mandat med sammensetning for Programstyret 
 
Institutt for sammenliknende politikk takker for muligheten for å komme med innspill til nye 
rammer for et eget ph.d.-program ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Endringene 
følger av omlegging fra ett, felles ph.d.-program for hele universitetet til fakultetsvise 
program. Samtidig består mange av rammene for de fakultære programmene gjennom 
nasjonale og universitetssentrale forskrifter og regelverk. Saken om rammene for et eget 
ph.d.-program ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ble diskutert i instituttrådet ved 
Institutt for sammenliknende politikk 15.10.2018. På forhånd var stipendiatgruppen ved 
instituttet spesielt invitert til å uttale seg om saken. 
 
Programbeskrivelse for ph.d.- program ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
 
Læringsutbytte 
Læringsutbyttebeskrivelsene i programbeskrivelsen er i stor grad direkte kopiert fra Nasjonalt 
kvalifikasjonsrammeverk (NKR). Denne måten å formulere læringsutbytte på, blir vanligvis 
ikke akseptert i akkrediteringsprosesser. NOKUT-rapporten Kartlegging av 
læringsutbyttebeskrivelser. Evaluering av læringsutbyttebeskrivelser innen biologi fra 
november 2015 (s. 68-70), en av flere rapporter som undersøkte læringsutbyttebeskrivelser 
opp mot NKR, peker på at med UiBs felles ph.d.-program ble læringsutbyttebeskrivelsene i 
enkeltfag for generelle til at de kan kommunisere det som er spesifikt for faget. Med nye 
ph.d.-programmer på fakultetsnivå, vil det fortsatt være en utfordring å spesifisere 
læringsutbyttebeskrivelser som skal dekke alle samfunnsvitenskapelige disipliner. Men det er 
enklere enn å få til læringsutbyttebeskrivelser som skal dekke alle fakulteter og fag ved 
universitetet. 
 
Formuleringene i den foreslåtte programbeskrivelsen for ph.d.-programmet ved SV-fakultetet 
er svært generiske og nesten ikke relatert til samfunnsvitenskap. De foreslåtte 
læringsutbyttebeskrivelsene er for generelle til at de sier noe om kunnskaper, ferdigheter og 
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generell kompetanse ph.d.er fra SV-fakultetet har. Enkelte punkter er lett omformulert på en 
uheldig måte slik at nivået senkes i SV-fakultetets programbeskrivelse: Der NKR om 
ferdigheter sier at kandidaten «kan drive forskning og faglig og/eller kunstnerisk 
utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå», har SV-fakultetets programbeskrivelsen sløyfet 
høyt. Denne delen av programbeskrivelsen framstår som et stykke fra sin endelige form og 
trenger mer bearbeiding slik at det faglige innholdet og den faglige profilen for et 
forskerutdanningsprogram i samfunnsvitenskap kommer fram. 
 
Opptak 
I programbeskrivelsen er opptakskravene presisert i form av studiepoeng som tilsvarer 
studiestrukturen i norsk høyere utdanning etter modellen 3 + 2 i første og andre syklus i 
henhold til Bologna-modellen. Instituttet støtter denne måte å formulere opptaksgrunnlaget 
på. 
 
Erfaringsmessig har det vist seg behov for fleksibilitet når det gjelder opptaksgrunnlag. Det 
presiseres at opptaksgrunnlaget som nevnt over er hovedmodellen og, som det nevnes i 
høringsbrevet, kan annet opptaksgrunnlag i form av kortere mastergrader, nærmere bestemt 
1/1,5-årige britiske grader, komme i betraktning etter en nærmere vurdering av den enkelte 
søker. Instituttet ser at det bør være en åpning for dette. Samtidig er det store 
kvalitetsforskjeller mellom universiteter som tilbyr kortere mastergrader og det er behov for 
klare vurderingskriterier for opptak også av kandidater med en slik bakgrunn. Det er ikke en 
kvalitet i seg selv å ha en kortere mastergrad og det bør presiseres hva som menes med 
gode kandidater med slik utdanningsbakgrunn. 
 
Programbeskrivelsen presiserer at erfaringsbaserte mastergrader, som ikke gir det 
forskningsforberedende nivå som er nødvendig for forskerutdanningen, ikke gir grunnlag for 
opptak. Institutt for sammenliknende politikk støtter dette. 
 
I programbeskrivelsen står det at «Søkere med utdanning fra de fleste ikke-europeiske 
universiteter vil normalt ikke få medregnet sitt første år med høyere utdanning.» Det antas at 
det her vises til GSU (generell studiekompetanse for utenlandske søkere). GSU er imidlertid 
en liste over land, basert på utdanningssystemer, og ikke en liste over universiteter. Dersom 
det er meningen å basere seg på GSU, bør det vises eksplisitt til denne listen, slik at både 
søkere og de som skal vurdere søkerne har noe konkret å forholde seg til og mulighet til å 
vite hvilke land det gjelder. GSU-listen inneholder for øvrig også tilfeller der mer enn ett års 
høyere utdanning trekkes fra. 
 
Karakterkrav 
Den foreslåtte programbeskrivelsen viderefører karakterkravene som har vært gjeldende til 
nå, nemlig B på masteroppgaven og B på graden som helhet. Instituttet savner noe 
diskusjon om hvordan dette har vært praktisert og hvilke karaktergrenser andre fakulteter 
ved UiB og læresteder ellers i landet legger seg på. 
 
Språk i avhandlingen 
Under dette punktet registrer vi at det er engelsk, norsk, svensk og dansk som er de 
«forhåndsgodkjente» språkene for avhandlingen. Vi ber derimot fakultetet om å undersøke 
hvorvidt man, i tråd med nasjonale retningslinjer, har anledning til å på denne måte ikke 
inkludere samisk i denne gruppen. 
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Opptak for doktorgradsstudenter med ekstern arbeidsgiver  
I programbeskrivelsen sies det at «Søkere med annen arbeidsgiver enn Det 
samfunnsvitenskapelige fakultet, må søke om opptak via et institutt.»  
Institutt for sammenliknende politikk stusser på denne formuleringen. Opptak til 
utdanningsprogrammer ligger vanligvis til fakultetet eller til UiB sentralt. Det er ikke naturlig at 
søknad om opptak til et fakultetsprogram skal gå via et institutt. Institutt for sammenliknende 
politikk mener at søknad bør rettes til fakultetet som forvalter programmet og fakultetet må 
sikre lik saksbehandling av søknadene. Det er imidlertid naturlig og nødvendig at instituttet 
doktorgradsstudenten skal være tilknyttes uttaler seg om søkers faglige bakgrunn, 
prosjektbeskrivelse og gjennomførbart. 
Institutt for sammenliknende politikk støtter at søknader om opptak behandles fortløpende. 
 
Framdriftsrapportering 
Programbeskrivelsen legger opp til årlig framdriftsrapportering, slik ordningen har vært en 
stund. Fristen for å levere rapport er satt til 1. november. Erfaringsmessig tar det lang tid før 
rapportene blir tilgjengelig for de som har ansvar for å følge dem opp. Institutt for 
sammenliknende politikk mener det bør settes en frist for hvor lang tid det kan gå før 
framdriftsrapportene forelegges instituttene og foreslår at det skal skje innen en måned fra 
rapporteringstidspunktet slik at oppfølgingen ligger tett på rapporteringen. Det vil gjøre 
framdriftsrapporteringen nyttigere. 
 
Innlevering etter underkjennelse 
Institutt for sammenliknende politikk mener det er behov for å klargjøre kriteriene for hva som 
ikke kvalifiserer til underkjenning. I andre systemer opereres det med «minor revisions» som 
en ganske vanlig forekommende konklusjon etter vurdering av avhandlinger. Det er viktig at 
forskjellen på slike mindre endringer og innlevering etter underkjenning, som gjelder større 
omarbeidinger som krever lengre tid, kommer klart fram. 
 
Prøveforelesning  
Programbeskrivelsen foreslår et nytt opplegg for prøveforelesningen, som det forslås kan 
gjennomføres et stykke tid før disputas. Hensikten er å heve betydningen av 
prøveforelesningen og sørge for mer lik praksis. Institutt for sammenliknende politikk er ikke 
overbevist om at en slik endring vil gjøre prøveforelesningen til en reell prøve i stedet for den 
innarbeidede formaliteten den nå er. I praksis vil det fortsatt være svært vanskelig å 
underkjenne en prøveforelesning kort tid før disputasen. Forslaget til ny ordning for 
prøveforelesning legger opp til ytterligere en ny komite på tre medlemmer og ytterligere 
tidspunkter som skal passe kalendrene til de involverte. Gjennomføringen blir med andre ord 
logistisk mer komplisert. 
 
Institutt for sammenliknende politikk savner en grundigere diskusjon av prøveforelesningens 
rolle. Den er arvet fra en tid da den var det eneste sjekkpunkt av formidlingsevner i et 
forelesningsbasert undervisningssystem. Ved revisjon av rammene for ph.d.-utdanningen 
kunne det vært nærliggende å diskutere om ikke kurs i universitetspedagogikk i 
opplæringsdelen hadde tjent hensikten bedre og dessuten forberedt kandidatene bedre på 
en akademisk karriere. Slik ph.d.-programmet nå er organisert, stiller kandidatene svakere 
enn konkurrenter i kampen om faste stillinger på grunn av manglende pedagogiske 
grunnkvalifikasjoner gjennom forskerutdanningsprogrammet. 
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Disputas 
Institutt for sammenliknende politikk støtter forslaget til nytt opplegg. 
 
Mandat for Programstyret for forskerutdanning ved Det samfunnsvitenskapelige 
fakultet 
Programstyret skal erstatte Forskerutdanningsforum. I henhold til forslaget skal 
programstyret ha en leder, uten at det sies annet om den enn at vedkommende skal foreslås 
av dekanus. Institutt for sammenliknende politikk mener forskerutdanningsprogrammet ved 
fakultetet bør forankres tydelig i fakultetsledelsen slik at den i dekanatet som har ph.d.-
programmet i sin portefølje også leder programstyret. Dette bør framkomme i mandatet. 
 
Ikrafttredelse og overgangsordning 
For de som allerede er tatt opp til ph.d.-programmet er det naturligvis viktig å få avklart om 
de nye rammene også skal gjelde dem, i det hele tatt når ny programbeskrivelse, utfyllende 
reglement og programstyre skal gjelde fra. Ved endringer i studieplaner gjelder vanligvis 
prinsippet om at UiB er forpliktet på det grunnlaget som gjaldt ved opptak. Den som er 
opptatt på et program, har dermed anledning til å fullføre innenfor rammene som gjaldt da 
vedkommende ble tatt opp. Er endringene mellom gammel og nytt program betydelige, 
forutsettes det vanligvis at det legges opp til overgangsordninger for de som allerede er inne 
i programmet. Institutt for sammenliknende politikk mener dette bør avklares før ny 
programbeskrivelse for ph.d.-programmet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet og 
utfyllende reglement for opplæringsdelen iverksettes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Jan Oskar Engene 
instituttstyrer Charlotte Lillefjære-Tertnæs 
 administrasjonssjef 
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Sosiologisk institutt 
Telefon 55582175 
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Postadresse  
Postboks 7802 
5020 Bergen 

Besøksadresse 
Christiesgate 15 
Bergen 

Saksbehandler 
Charlotte Lillefjære-Tertnæs 
55582431 
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Høringsuttalelse fra Sosiologisk institutt til: Programbeskrivelse, 
utfyllende reglement for opplæringsdelen og mandat med 
sammensetning for Programstyret. 
 
Viser til høringsbrev av 3/10 og utkast til programbeskrivelse for ph.d. program SV- fakultetet 
og plan for styringsorgan (programstyre).  Ved sosiologisk institutt er forslagene diskutert på 
stabsmøte 17. oktober og behandlet i instituttrådet 29. oktober.  Vi takker for et grundig 
saksdokument der det er lagt vekt på å begrunne endringene som er foreslått.    
 
Programbeskrivelsen 
Når det gjelder programbeskrivelsen vil vi først kommentere forslagene til endringer som er 
markert i høringsbrevet, før vi kommer med andre innspill til programbeskrivelsen. 
 
Opptak 
Når det gjelder opptak med 1-1.5-årig mastergrad uten tilleggskrav, vil dette etter vår 
oppfatning gi behov for en grundig individuell kvalitetsvurdering.  En formulering om at 
opptak normalt gjøres på grunnlag av en 2-årig mastergrad, vil være en måte å åpne for 
unntak som understreker behovet for en slik grundig individuell vurdering.  
 
Vi vil også etterlyse en presisering av om lektorutdanningene skal gi grunnlag for eller ikke 
grunnlag for opptak. Forutsetningen om at mastergraden har en teoretisk innretning, og ikke 
praktisk («erfaringsbasert») er ikke klar på dette punkt. 
 
Retningslinjer for avhandlingen 
Vi oppfatter det som positivt at det er laget utkast til skriftlige retningslinjer for avhandlingen, 
og at det gjelder både monografier og artikkelbaserte avhandlinger.  Samtidig er vi opptatt av 
å beholde en viss fleksibilitet og ønsker ikke at det settes en sidetallsnorm for monografier. 
Det kan være gode grunner til at noen avhandlinger blir lengre enn andre f.eks. på grunn av 
behov for lengre sitat fra datamaterialet.  
 
Prøveforelesningen 
I sosiologimiljøet har vi god erfaring med at prøveforelesning og disputas avholdes samtidig, 
og bedømmes av samme komite.  Dette har fungert godt fordi:  
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- Det sikrer offentlig oppmerksomhet rundt både prøveforelesning og disputas gjennom 
kunngjøring i pressen og deltakelse av gjester og komite med eksterne medlemmer.     

- Prøveforelesningstemaet gir komiteen en mulighet til å be kandidaten om å arbeide 
med problemstillinger knyttet til temaet på en annen måte enn i disputasen.  Det gir 
også komiteen anledning til å planlegge forelesningen og tema som tas opp i 
disputasen i sammenheng. 

Det å gjøre prøveforelesningen til en intern anledning på instituttet som bedømmes av en 
egen komite vil bety en neddemping av forventninger og det offentlige ved anledningen, 
uansett intensjoner i utkastet om å gjøre også dette til en offentlig begivenhet. Hvis tanken er 
at det skal være økt fokus på formidlingsaspektet, er dette en dårlig ide. Det vil i tillegg bidra 
til et administrativt merarbeid å oppnevne to ulike komiteer og arrangere to ulike anledninger.  
Det vil også kunne være til betydelig ulempe for kandidaten at dette er todelt, hvis 
vedkommende f.eks. er bosatt et annet sted enn i Bergen og Norge.  Det kan også ha 
økonomiske konsekvenser for kandidaten hvis vedkommende er i annen virksomhet.  
Det at godkjenning av prøveforelesningen blir en formalitet i dag (som er en av 
begrunnelsene for endringsforslaget) kan i stedet løses ved at prøveforelesning og disputas 
godkjennes samlet.  
 
Intensjonene om at kandidaten i prøveforelesningen kan anvende ulike undervisnings-
strategier kan ivaretas innen rammen av dagens ordning. Målsettingen med 
prøveforelesningen kan gjøres klarere for kandidat og komite.  
 
Disputasen 
Endringen som her foreslås er å gå tilbake til tidligere praksis med hensyn til hvem som skal 
presentere kandidatens arbeid på disputasen. Siden vi oppfatter det som viktig å 
opprettholde ordningen med at prøveforelesning og disputas er en samlet anledning, vil vi 
påpeke de positive sidene ved dagens ordning.  En disputas skal tjene ulike formål, og 
hensynet til publikum kan like godt ivaretas av førsteopponent som av kandidaten selv. Det 
at førsteopponenten har oppgaven med å sette kandidatens arbeid inn i en større faglig 
sammenheng og har tid til å gjøre det, vil være interessant for kandidaten og fagmiljøet.  
Kandidaten har anledning til å kommentere førsteopponentens lesing av avhandlingen, og vil 
også kunne bruke anledningen til å kommentere innstillingen så dette hensynet er allerede 
ivaretatt.   
 
Andre forslag i programbeskrivelsen 
Generelt er det en del forslag i programbeskrivelsen som handler om å gi normer for omfang 
av veiledning, hvem som skal delta i oppstartsmøte med den enkelte kandidat, normtall for 
omfang av avhandlingen og innholdet i midtveisevalueringen.  Vi anerkjenner intensjonen 
med å avklare og tydeliggjøre forventninger, men oppfatter det som viktig at ikke reglementet 
blir så detaljert at det går utover andre hensyn. 

- Vi ser det blant annet som viktig at det er tett kontakt mellom veileder og kandidat 
underveis. Normtallene for veiledning som er oppgitt, er betydelig lavere enn de som 
sosiologisk institutt har hatt for vår doktorgradsveiledning, og er mer på linje per år 
med det vi har angitt for masterstudenter. Her vil normering gi et uheldig signal om 
mindre innsats i vårt miljø.  

- I oppstartsamtalen vil det kunne variere hvem som bør være til stede. Det viktige er at 
både veiledning, undervisningsarbeid og administrative ting blir diskutert med 
kandidaten ved oppstart.  

- Likedan mener vi at det vesentlige ved midtveisevalueringen er at den skal være til 
hjelp for kandidaten. Det betyr at vi ønsker en faglig fleksibilitet med hensyn til 
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hvordan denne skal gjennomføres, og vil understreke at dette ikke må oppleves som 
kontroll eller unødvendig byråkrati av kandidaten.  

I programbeskrivelsen er ikke bestemmelsene for underkjenning som ble foreslått i sentralt 
reglement nevnt. Vi er i den sammenheng særlig opptatt av at komiteen ved underkjenning 
skal ha noen av de samme medlemmer som første komite, for å ivareta kontinuiteten i 
vurderingsarbeidet. Vi vil understreke at dette er svært viktig ettersom det her handler om en 
komite som ber om endringer som kandidaten skal gjennomføre og en vurdering av om dette 
er gjort i ettertid. 
 
Utfyllende reglement for opplæringsdelen på fakultetsnivå 
Vi er også her opptatt av at det ikke etableres unødvendige byråkratiske rutiner.  Når det 
gjelder valg av kurs i opplæringsdelen står det at kurs skal "godkjennes på forhånd av faglig 
ansvarlig".  I dag er praksis at kandidatene diskuterer kurs med sine veiledere og dette har 
vist seg helt tilstrekkelig.  
Når det gjelder krav til godkjenning av opplæringsdelen presiseres det at: «Skriftlige arbeid 
som er godkjent i opplæringsdelen ikke kan leveres i avhandlingen med mindre "vesentlige 
endringer" er gjort. De fleste vil søke å utarbeide paper/essay/utkast i opplæringsdelen som 
er nært knyttet til sitt phd-prosjekt, og dette er noe vi anbefaler våre kandidater å gjøre.  Det 
vil være krevende å vurdere hva som er "vesentlige endringer" og vi vil også stille spørsmål 
ved hvordan og av hvem skal dette realitetsbehandles. 
 
 
Mandat for programstyret.  
Programstyret for forskerutdanningen skal være et rådgivende og saksforberedende organ i 
spørsmål angående forskerutdanningen for fakultetsstyret.  Organets myndighetsrom virker 
begrenset, men dreier seg om å vedta faglige endringer i programmet om disse ligger 
innenfor UIBs og fakultetets reglement og budsjett og ha en kontrollfunksjon. Forslaget til 
sammensetning av programstyret bygger imidlertid på en oppfatning om at styringsdyktighet 
uten uheldige dobbeltroller sikres best ved at ikke alle institutter har representanter i styret.  
Denne oppfatningen er vi ikke enig i. Et programstyre der alle institutt er representert vil gi en 
mye mer effektiv informasjonstilgang og gi mer informerte diskusjoner både i for og etterkant 
av møter. De uheldige dobbeltrollene det henvises blir heller ikke borte om det velges 
representanter fra de ulike gruppene (instituttledere, vitenskapelige ansatte).  
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Liv Syltevik 
instituttstyrer Charlotte Lillefjære-Tertnæs 
 administrasjonssjef 
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Institutt for økonomi 
 

Dette er eit UiB-internt notat som blir godkjent elektronisk i ePhorte 

Institutt for økonomi 
Telefon 55589200 
post@econ.uib.no 

Postadresse  
Postboks 7802 
5020 Bergen 

Besøksadresse 
Fosswinkelsgate 6 
Bergen 

Sakshandsamar 
Rannveig Nina Myklebust 
90100767 
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Høyring: Programbeskriving, utfyllande reglement for opplæringsdelen og 
mandat med samansetjing for Programstyret for ph.d.-program for SV-
fakultetet: Høyringssvar frå Institutt for økonomi 
 
Vi viser til brev om høyring om programbeskriving osv. sendt frå Det samfunnsvitskaplege 
fakultet til institutta den 3.10.2018. Institutt for økonomi har følgjande kommentarar: 
 
Prøveførelesing 
I brev om høyring står følgjande: «I løpet av de siste par årene er det blitt vanlig å avholde 
prøveforelesning og disputas på same dag.» Denne framstillinga stemmer ikkje for Institutt for 
økonomi sitt vedkommande, sidan vi i alle år har hatt prøveførelesing og disputas på same 
dag og har god erfaring med dét. I Programbeskrivinga blir det argumentert for at 
prøveførelesing same dag kan føra til at fokus blir dreia bort frå sjølve avhandlinga. Vi ser ikkje 
bort frå at det nokre gonger kan vera tilfelle, men vi vil også trekkja fram negative sider ved 
forslaget. 
• Forslaget har som premiss at det er ønskjeleg med større skilnad mellom tematikken i 

avhandlinga og tema for prøveførelesinga, og at ordninga med prøveførelesing og disputas 
på same dag hindrar dette. Vi har, som sagt, alltid praktisert denne ordninga og synest det 
er ein god balanse mellom tema i dei to bolkane, som vi tvilar på ville bli endra sjølv om 
det blei laga større avstand i tid. 

• I Programbeskrivinga står det at «Komiteens innstilling skal foreligge […] senest fem uker 
før eventuelt planlagt disputasdato.» Kandidaten har i følgje forskriftene «…en frist på ti 
(10) arbeidsdager til å fremme skriftlige merknader til innstillingen.» Samtidig seier 
forskriftene at «…prøveforelesningen bestemmes av fakultetet og kunngjøres for 
doktoranden ti (10) virkedager før forelesningen» I Programbeskrivinga står det at 
«Prøveforelesningen […] bør holdes senest 3 uker før disputas.» Dermed oppstår det ei 
uheldig overlapping ved at dei to vekene som kandidaten no brukar på å fordøya rapporten 
og ev komma med tilsvar, fell saman med dei to vekene som skal brukast til å førebu 
prøveførelesinga.   

• Mange (dei fleste?) kandidatane begynner i jobb utanfor universitetet etter å ha levert 
avhandlinga. Forslaget inneber at dei må finna tid til å førebu seg og setja av (arbeids-) 
dagar  to gonger – først til prøveførelesing og deretter til disputas – i staden for dagens 
ordning der dei to blir slått saman.  
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• Sidan prøveførelesinga har ei populærvitskapleg form, er det det ofte denne delen som er 
mest interessant og utbytterik å få med seg for ikkje-ekspertar. Spørsmålet er likevel kor 
mange som vil møta opp eins ærend til eit 45 minuttars arrangement. Særleg gjeld dette i 
dei (mange) tilfella der kandidatens familie/venner ikkje er heimehøyrande i Bergen. 
Disputasen blir også, særleg for denne gruppa, tilsvarande mindre utbytterik utan den 
populærvitskaplege delen. Med den føreslåtte endringa risikerer ein å gjera begge 
arrangementa mindre attraktive for tilhøyrarane.  

• Argumentet om at det skal bli lettare å underkjenna prøveførelesinga, verkar søkt. Er det 
nokon fagmiljø som har signalisert ønskje om dette, og er det nokon som trur at det kjem 
til å skje? 

Ein må spørja seg kvifor fleire og fleire institutt har gått over til prøveførelesing og disputas på 
same dag dei siste par åra – om det ikkje er fordi dei samla sett finn det meir tenleg enn 
alternativet. På Institutt for økonomi legg vi merke til at det i Programbeskrivinga blir opna for 
unntaksvis å halda prøveførelesing «tett på disputasen» og håpar at det inneber at vi får høve 
til å bruka dagens ordning dersom vi ikkje finn at den nye er meir tenleg for studentar, stab og 
komité. 
 
Disputas 
Vi støttar forslaget om at kandidaten brukar dei første 15 minuttane av disputasen til å gjera 
greie for siktemålet med og resultata av sitt vitskaplege arbeid. 
 
Vi er eit institutt der det så godt som utelukkande blir levert artikkelbaserte avhandlingar, oftast 
beståande av fire artiklar. Arbeidsdelinga mellom opponentane er vanlegvis at første 
opponenten innleier med ei kort oppsummering av hovudtrekk ved og hovudfunn i 
avhandlinga, og ut over det deler dei vanlegvis artiklane mellom seg. Vi finn dette praktisk og 
naturleg, og ser ikkje behovet for å spesifisera arbeidsoppgåvene slik det blir gjort i 
Programbeskrivinga; særleg ikkje etter at kandidaten no vil få som rolle å presentera ein 
oversikt over avhandlinga. Derfor ber vi om at vi kan nøy oss med formuleringa i forskrifta: 
«Første opponent innleder diskusjonen og annen opponent avslutter disputasen», og at det 
kjem inn ei formulering om at den føreslåtte arbeidsdelinga i Programbeskrivinga ikkje er å 
oppfatta som obligatorisk.    
 
Opplæring 
Institutt for økonomi har ingen innvendingar til forslaget om opplæring i Programbeskrivinga 
og Utfyllande reglement for opplæringsdelen. Samtidig har vi, etter klarering med 
fakultetsleiinga, starta sonderande forhandlingar med Institutt for samfunnsøkonomi ved NHH 
om å utarbeida eit felles doktorgradsprogram for samfunnsøkonomi (etter modell av det svært 
vellykka ph.d.-samarbeidet mellom Stockholms universitet og Handelshögskolan i Stockholm). 
Dette vil i så fall innebera at vi held fast ved den noverande modellen med 60 studiepoeng, 
men med eit noko anna innhald. Vi ber fakultetet vurdera om det trengst formuleringar i 
Programbeskrivinga og/eller Utfyllande reglement som opnar opp for dette. 
    
Programstyre 
Vi ser ikkje bort frå at det føreslåtte programstyret kan gi meir styringsdyktighet enn den 
noverande ordninga, og vil gjerne komma tilbake til dette og andre sider ved forslaget. På dette 
stadiet har vi merknader til at det føreslåtte programstyret ikkje kjem til å ha representantar frå 
alle institutta. For det første er det føreslått i alt fem vitskapleg tilsette (utanom ph.d.-
studentane), slik at minst to av institutta vil vera utan representasjon. For det andre er det 
ingen ting i forslaget som hindrar ei endå snevrare samansetjing ved at tilsette kan veljast inn 
frå ulike institutt, men med same fagbakgrunn og -tradisjon. Det er ingen tvil om og ingen 
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problem med at nokre institutt/fag på fakultetet har meir til felles enn andre. Institutt for økonomi 
skil seg ut, både ved å vera det einaste instituttet som har krav om 60 studiepoeng i 
opplæringsdelen og med kursinnhald som også er ganske avvikande. Dette gjer at vi finn det 
unaturleg og uhensiktsmessig med eit programstyre der vi ikkje er representert.  
 
 
 
 
 
 
 
Venleg helsing 
 
Kjell Vaage 
instituttleiar Rannveig Nina Myklebust 
 administrasjonssjef 
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