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Alle institutt og sentre ved HF har mottatt FIAs bestilling på ph.d.-utdanningsmelding og 

samtlige har levert en skriftlig ph.d.-utdanningsmelding til fakultetet. Ph.d.-utdanningen var 

også en egen del av agendaen for dialogmøtene som fakultetet arrangerte med institutt og 

sentre i uke 14: 

 

På dialogmøtene med enhetene ble følgende agenda satt opp for forskerutdanning: 

• Erfaringer med fakultetets ph.d.-program, inkludert rutiner  

• Kommentarer til opptak, gjennomstrømming, veiledning, underkjenninger og frafall 

• Beskrivelse av hvordan kandidatene er integrert i fagmiljøet 

• Koronaeffekter 

• Oppfølging av kandidatene; oppstartsamtale, midtveisevaluering, sluttseminar, eller 

medarbeidersamtale evt. andre oppfølgingssamtaler utover ordinær veiledning    

• Annet 

 

Fakultetet arrangerte også dialogmøte med KMD i mars i tråd med samarbeidsavtalen. 

 

I dialogmøtene ble bl.a. erfaringene med det nye ph.d.-programmet og den pågående 

rutineutviklingen ved fakultetet tatt opp. Det er varierende grad av erfaring med det nye 

programmet da de fleste av HFs ph.d.-kandidater er tatt opp på det gamle programmet, men 

inntrykket er at institutt og sentre er tilfreds med programmet og dets rutiner. Det pågår et 

kontinuerlig arbeid med utarbeiding av felles rutiner og retningslinjer og tilbakemeldingene fra 

enhetene er positive til harmonisering av lokale rutiner og retningslinjer for lik og forutsigbar 

praksis, likebehandling for stipendiatene og enklere saksbehandling. Arbeidet foregår i FFU og 

følges opp med informasjon ut til enhetene og på nettsidene. 

 

Enhetene arrangerer oppstartsamtale med nye kandidater, og enkelte har også egen samtale 

om pliktarbeidet. Kandidatene tilbys medarbeidersamtaler med veileder eller 

forskningskoordinator, i enkelte tilfeller i forbindelse med midtveisevaluering. Fagmiljøene 

inkluderer sine kandidater godt både faglig i forskerskoler og -grupper og sosialt bl.a. i 

seminarer og faglunsjer. 

 

Programbeskrivelsen for PHDHF er utformet med tanke på kvalitetssikring og oppfølging av 

kandidatenes utdanningsløp ved tydelige krav til gjennomføring og oppfølging av 

fremdriftsrapportering, midtveisevaluering og sluttseminar. Uavhengig av når de ble tatt opp 

får alle ph.d.-kandidatene tilbud om de nye, felles kvalitetssikringsrutinene som er innført i 

forbindelse med det nye programmet, som for eksempel ekstern leser i forbindelse med 

midtveisevaluering og tilbud om sluttseminar for alle ph.d.-kandidater. Det er utarbeidet felles 

retningslinjer for sluttseminar (mesterklasse), for midtveisevaluering, for bedømmelse av ph.d.-

avhandlinger og for prøveforelesning. Fakultetet arbeider nå for å implementere det nye ph.d.-

programmet i henhold til gjeldende forskrift, og har lagt ned betydelig arbeid i å få på plass 

rutiner og veiledninger knyttet til kvalitetssikring av forskerutdanningen ved fakultetet.  

 

I 2020 har fakultetet erfart at vurdering og administrasjon av anbefalinger om mindre 

omarbeiding, jf. UiBs forskrift for ph.d. § 11-5 er særlig arbeidskrevende. Fakultetet var i 

utgangspunktet negativ til at denne paragrafen skulle tas inn i forskriften, og mener den ikke er 

hensiktsmessig formulert og trenger en revisjon for å tydeliggjøre hvordan den skal forvaltes. I 

påvente av dette har fakultetet utarbeidet en veileder hvis intensjon er å klargjøre prosessen 

ved og rammene rundt bedømmelseskomiteens anbefaling om mindre omarbeiding, både for 

komite, institutt så vel som kandidat. Veilederen omhandler tidsbruk, aktuelle dokumenter og 

vurderingsprosessen ved fakultetet. Det skal være tydelig forskjell på en anbefaling om mindre 

omarbeiding og en innstilling, det skal ikke være tvil om bedømmelseskomiteens fullmakt til 
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bedømming og komiteen skal ikke ha en veiledningsfunksjon når den anbefaler mindre 

omarbeiding, men påpeke konkret hva som må gjøres før endelig innstilling kan leveres. 

Fakultetet ser frem til den varslede, felles gjennomgangen av UiBs erfaringer med § 11-5. 

 

Det nye ph.d.- programmet og tilhørende rutineutvikling har bidratt til at bevisstheten om 

regelverket og kvalitetssikringssystemet knyttet til forskerutdanningen er hevet, og på sikt 

håper vi at dette også vil bidra til at forskerutdanningen blir bedre. 

 

De fleste ph.d.-kandidatene ved HF er tilknyttet en forskerskole og/eller forskningsprosjekt.  

 

HF vil også fremheve et aktivt ph.d.-kandidatutvalg, STIP-HF. Utvalget har engasjert seg i 

rutinene for og praktiseringen av pliktarbeid og i samarbeid med fakultetet påbegynt et viktig 

arbeid knyttet til dette. STIP-HF arrangerte et digitalt, internt seminar i juni om rutinene for 

forlengelser i tilknytning til covid-19 pandemien og et faglig seminar i november med tittelen 

Dissertations and their assessment: a glimpse into the black box med inviterte veiledere fra 

fagmiljøene. Seminaret fikk gode tilbakemeldinger både fra kandidater og veiledere. 

 

A: Opptak, gjennomstrømming, disputaser, underkjenninger og frafall - beskrivelse av 

situasjonen og eventuelle tiltak for å forbedre disse parameterne 

 

HF har en nedgang i 2020 i forhold til 2019 både i opptaket av nye kandidater og gjennomførte 

disputaser. I 2020 ble det tatt opp 13 kandidater til programmet, mot 23 i 2019 (inkluderer 

også KMD). Det ble gjennomført 14 disputaser i 2020, hvorav to etter andre gangs innlevering, 

mot 21 disputaser i 2019. To (2) av de disputerte leverte innen normert tid, to (2) leverte innen 

et halvt år på overtid, og ti (10) leverte over 2 år på overtid (tilsvarer 6-årsregelen for 

kandidater med pliktarbeid og fem (5) år for de uten pliktarbeid). Av disse ti er det bare to (2) 

som brukte mer en tre (3) år utover normert tid. Vi hadde to underkjenninger hvorav én ble 

godkjent etter andre gangs innlevering og disputas ble gjennomført som én av de 14 

ovennevnte. Vi har avsluttet studieretten til tre kandidater etter at finansieringen var utløpt.  

 

Antallet disputaser vil variere fra år til år og når vi tar opp færre kandidater så vil det også 

resultere i færre disputaser. Det har vært få utlysninger det siste året da alle 

rekrutteringsstillinger er besatt, og fordi UiB sentralt har redusert antall hjemler til HF. De som 

ble lyst ut/ansatt var i stor grad eksternt finansierte stillinger. Det er ventet at tallet på 

utlysninger vil ta seg opp i 2022. 

 

 

B: Korona-pandemiens påvirkning på ph.d.-utdanningen ved fakultetet  

 

Opplæringsdelen: Alle obligatoriske kurs i opplæringsdelen ble gjennomført tilnærmet som 

normalt i 2020, selv om formen ble digital for kursene som var planlagt etter den første korona-

nedstengningen (12. mars). For eksterne kurs og aktiviteter som kandidatene kunne få 

godkjent i den kandidatspesifikke delen av opplæringsdelen opplevde vi at man etter en 

periode med avlysninger og utsettelser klarte å gjennomføre de fleste arrangement ved å 

legge om til digitalt format. Det er likevel ingen tvil om at noen av kandidatene har opplevd 

utfordringer knyttet til opplæringsdelen på grunn av pandemien. 

 

a. Datainnsamling: Reiserestriksjoner har medført utfordringer for enkelte som ikke har 

kunnet reise ut for datainnsamling som planlagt. Dette har for enkelte kandidater 

medført omdefinering av prosjekt og nedlagt arbeid som ikke kunne brukes i 
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omdefinerte prosjekter. Det er også utfordringer med hensyn til feltarbeidsopphold, 

arkiv- og bibliotekarbeid. 

b. Veiledning: Veiledningen synes å ha fungert tilfredsstillende. Ett institutt arrangerte et 

digitalt veilederforum hvor arbeidet med koronarelaterte tilpasninger og veileders 

oppfølging av kandidater ble diskutert. Enkelte kandidater kan ha opplevd utfordringer 

med kvaliteten på veiledningen på grunn av pandemien. 

c. Internasjonale nettverk: Selv om mange konferanser og møteplasser etter hvert ble 

flyttet over til digitale plattformer, har reise- og møterestriksjoner gjort det vanskelig for 

kandidatene å opprette kontakt med andre forskere og forskningsmiljøer.  

d. Karriereveiledning: Fakultetet har et generelt inntrykk av at kandidatene ønsker mer 

karriereveiledning. Instituttene melder imidlertid om at det gis karriereveiledning både i 

medarbeidersamtaler og i veiledning. Det er også forslag om å følge opp kandidater 

med en karriereplan slik at de kan fortsette sin forskning til tross for et vanskelig 

arbeidsmarked. 

e. Sosiale og helsemessige aspekter: En del kandidater har opplevd nedstengningen og 

reiserestriksjonene problematisk. 

f. Forlengelser: HF anser orienteringen om forlengelser som uheldig. Samtlige enheter 

melder om at måten UiB håndterte dette på har økt usikkerheten og frustrasjonen til 

kandidatene i en allerede uavklart situasjon.  

 

 

C: Kandidatenes bidrag til forskningen ved fakultetet  

 

Generelt betrakter HF ph.d.-kandidatene som helt sentrale i fakultetets forskningssatsning og -

strategi. De bidrar aktivt inn i forskningsmiljøer, driver med selvstendig forskning og leverer 

gode forskningsbidrag gjennom avhandlinger og publikasjoner i anerkjente kanaler. 

 

a. Strategiske vurderinger som gjøres ved ansettelse og opptak av kandidater 

Det blir lagt vekt på faglig miljø i de strategiske vurderingene som instituttene gjør ved 

tilsetting og opptak. Institutt melder om en strategi for at stipendiatstillingene enten blir 

utlyst på prosjekt eller skal passe inn i en av de aktive, etablerte forskningsgruppene 

på instituttet. Dette er også i tråd med handlingsplanen for ph.d.-utdanningen. 

b. Hvordan kandidatene utfyller allerede eksisterende forskningsfelt 

Kandidatene er tilknyttet ulike forskergrupper og fagfelt og bidrar godt til disse miljøene 

med å publisere vitenskapelige arbeider og å holde innlegg på konferanser. 

c. Graden av nyskapende forskning 

Stipendiatene publiserer godt og leverer nyskapende forskning. 

 

 

D: Fakultetenes systematiske kvalitetsarbeid  

 

a. Hvordan midtveisevalueringen gjennomføres  

Midtveisevalueringen gjennomføres og følges opp ved grunnenhetene i tråd med UiBs 

forskrift, HFs retningslinjer og programbeskrivelsen. Særlig viktige punkter er enhetenes 

ansvar for gjennomføring, at både ledelse, fagkompetanse og administrasjon skal være 

representert, at fagkompetansen skal bestå av minst en ekstra fagperson i tillegg til 

veileder(e), at kandidat og hovedveileder før møtet skal levere hver sin rapport som beskriver 

status i avhandlingsarbeidet og at kandidaten i tillegg skal levere tekst og gi en muntlig 

presentasjon. Det skal legges til rette for å involvere fagmiljøet i midtveisevalueringen, for 

eksempel ved å invitere til diskusjon rundt innlevert tekst og presentasjon. 

Midtveisevalueringen skal dokumenteres på gjeldende mal, og følges opp ved grunnenheten 

dersom det kommer frem avvik, behov for tiltak, eller annet. 
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Enhetene melder om gode erfaringer med midtveisevalueringen slik den gjennomføres og 

følges opp nå. 

 

b. Oppfølgingen av fremdriftsrapporter 

Fremdriftsrapportene blir behandlet ved grunnenhetene. Enhetenes praksis i oppfølging av 

fremdriftsrapportene ble presentert muntlig i FFU-møte i desember 2020 som en 

erfaringsutveksling. Det kom fram at rapportene fra kandidat og veileder blir behandlet grundig 

og at instituttledelsen ved enhetene vurderer rapportene og gjennomfører samtaler med 

kandidat og veileder som oppfølging. Fakultetet anser den nåværende oppfølgingen som god 

med lokale tilpassinger, men vurderer på sikt en felles rutine. HF har kandidater fra KMD på 

vårt program, og fremdriftsrapporter for disse kandidatene blir sendt til KMD og følges opp der.  

 

c. Opplæringsdelen: 

 

➢ hvordan man vurderer om fakultetets regler, emnekategorier og emneportefølje for 

opplæringsdelen utgjør gode rammer for ph.d.- utdanningen som helhet  

 

I tråd med programbeskrivelsen tilbyr HF obligatoriske emner i overførbare ferdigheter og 

vitenskapsteori og etikk, totalt 15 studiepoeng.  

 

I løpet av 2020 vedtok FFU å videreføre to kurs i overførbare ferdigheter. Dette gjelder ett kurs 

i universitetspedagogikk, PHDOF901, Basiskompetanse i universitetspedagogikk, på fem 

studiepoeng, som videreføres for to nye år. Det er også inngått ny samarbeidsavtale med 

universitetsbiblioteket om videreføring av ph.d.-kurset PHDOF903 Literature review and 

Publishing for PhD candidates. I tillegg ble det vedtatt å gjenoppta kurset PHDOF902 

- Writing, Presenting and Publishing Research in English for Internationale Audiences. Dette 

kurset ble tilbudt fysisk i 2016 og blir gjenintrodusert digitalt våren 2021.  

  

I prosessen rundt innføringen av nytt ph.d.-program ble undervisningstilbudet i vitenskapsteori 

og etikk gjennomgått. Fakultetet nedsatte også en arbeidsgruppe med mandat til bl.a. å 

evaluere innhold og struktur i kurset VIT900 Vitenskapsteori og etikk og foreslå eventuelle 

endringer samt å gi en samlet vurdering av opplæringsdelen i ph.d.-programmet og anbefale 

hvilke kurs fakultetet bør tilby. Arbeidsgruppens rapport ble behandlet i FFU i 2020. 

Programstyret støttet arbeidsgruppens anbefaling om oppdeling av VITHF900 Vitenskapsteori 

og etikk i to emner på 5 studiepoeng hver. Programstyret oppfordret SVT til å utvikle disse to 

emnene. Programstyret åpnet for at også andre fagmiljø kan utarbeide tilsvarende emner.  

 

SVT opprettet to nye emner i 2020: VITHF905 Vitskapsteori og etikk (5 stp) (obligatorisk) og 

VITHF910 Rettleia oppgåve i vitskapsteori og etikk (5 stp) (valgfritt). 

I påvente av at VITHF905 og VITHF910 blir godt implementerte tilbud, videreføres og tilbys 

VITHF900 som likeverdig alternativ til VITHF905 + VITHF910 eller tilsvarende kurs som 

godkjennes av programutvalget, for 3 år. Alle tre emnene blir evaluert internt ved SVT og tas 

opp til drøfting i programstyret hver høst. Før 2024 skal omfanget av SVTs tilbud i 

vitenskapsteori og etikk evalueres i sin helhet. 

 

Om lag halvparten av HFs ph.d.-kandidater kommer fra utlandet, og det er et gjentagende 

ønske fra stipendiatene om å få flere tilbud i overførbare ferdigheter på engelsk. Flere 

kandidater ønsker å ta emner på UPED, for eksempel UPED600 Introduksjon til 

universitetsundervisning og kursdesign, som også undervises på engelsk. Dette emnet går 

over 24 timer og gir ikke studiepoeng. Vi har vært i dialog med Det psykologiske fakultet om 
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hvorvidt det er mulig å gi studiepoeng til ph.d.-kandidater enkeltvis, men dette har ikke latt seg 

gjøre. Vi har også forsøkt å tilby PHDOF901, Basiskompetanse i universitetspedagogikk, på 

engelsk, men det har hittil ikke vært mulig.  

 

Fakultetet ser at dette er et ønske og et behov som vi må imøtekomme, og jobber aktivt for å 

få på plass engelskspråklige emnetilbud i overførbare ferdigheter. I tillegg kommer det ønsker 

om kurs i for eksempel innovasjon, prosjektutvikling, søknadsskriving, økonomi etc.  

Samtidig har fakultetet verken kapasitet til å organisere eller den kritiske massen blant 

kandidater som skal til for å etablere slike kurs annet enn som ad hoc-tilbud. Det vil derfor 

være ønskelig at slike kurs ble tilbudt fra sentralt hold.  

 

➢ Hvordan man evaluerer faste emner som blir tilbudt 

SVT evaluerer alle sine emner internt. Emnetilbudet i overførbare ferdigheter blir evaluert av 

de emneansvarlige. 

 

d. Hvordan man bruker resultatene som fremkommer i den årlige analysen av 

Kandidatundersøkelsen 

Datagrunnlaget for HF for 2019 er så spinkelt, kun seks kandidater, at det er uklart i hvilken 

grad det kan følges opp systematisk på fakultetsnivået. 


