
1 

PH.D.-UTDANNINGSMELDINGEN 2021 



   
 

  2 
 

Fakultetet har videresendt FIAs bestilling til alle grunnenhetene, og bedt om at det sendes inn skriftlige 
ph.d.-utdanningsmeldinger innen 16. mars. Alle enhetene leverte sine meldinger, og på bakgrunn av 
disse har fakultetsledelsen gjennomført dialogmøter i uke 13 og 14.  

Til dialogmøtene ble følgende punkter prioritert for forskerutdanningen, i tillegg til tema fra enhetenes 
meldinger som trengte oppfølging: 

• Vurdering av gjennomstrømming i ph.d.-utdanningen og eventuelle tiltak. 
• Rutiner for oppfølgning av fremdriftsrapportering. 
• Karriereutvikling og utvikling av veiledningskompetanse 

Fakultetet planlegger også dialogmøte med KMD i tråd med samarbeidsavtalen. 

 

Opptak, gjennomstrømning, disputaser, underkjenninger og frafall – beskrivelse av 
situasjonen og eventuelle tiltak for å forbedre disse parameterne 

HF har en nedgang i 2021 i forhold til 2020 både i opptaket av nye kandidater og gjennomførte 
disputaser. I 2021 ble det tatt opp 11 kandidater til programmet, mot 13 i 2020 og 24 i 2019 (inkluderer 
også KMD). Av de elleve kandidatene er åtte eksternfinansierte. Det ble gjennomført 16 disputaser i 
2021, hvorav én etter andre gangs innlevering, mot 14 disputaser i 2020 og 20 i 2019. Elleve av de 
disputerte leverte innen fem år (etter fratrekk for lovfestede permisjoner), og av disse var det syv som 
leverte innen normert tid. Vi hadde to underkjenninger, og to anbefalinger om mindre omarbeidelse 
(begge ledet til godkjenning). Én har trukket seg fra programmet og vi har avsluttet studieretten til sju 
kandidater etter at finansieringen var utløpt. 

 2017 2018 2019 2020 2021 
Opptak 21 30 24 13 11 
Oppnådde grader 21 20 21 14 16 
Gjennomstrømming (innen 5 år)* 13 (62%) 13 (65%) 15 (75%) 9 (64%) 10 (63%) 
Underkjenninger 3 2 2 2 2 
Frafall/avsluttet 5 1 19 5 8 
Gamle avtaler (eldre enn fem år)* 58 71 48 41 29 

Data fra DBH og FS. (* Bruttotid i programmet regnet fra oppstartdato) 

I 2020 og 2021 er opptaket til programmet spesielt lavt. Dette skyldes i hovedsak at det har vært få 
ledige stipendhjemler. (Flertallet av de utlyste stillingene har vært prosjektfinansierte.) En del av 
forklaringen er forlengelser på grunn av pandemien. I 2022 vil opptaket imidlertid øke betydelig, og 
fakultetet har for øyeblikket 22 stipendiatstillinger under ansettelse (ikke medregnet eksternfinansierte 
stillinger).  

Programstyret satte høsten 2021 ned en arbeidsgruppe som gikk gjennom opptakskravene til ph.d.-
programmet, samt tilhørende retningslinjer og rutiner. Arbeidsgruppen fikk som mandat å gjennomgå 
sammenhengen mellom opptakskravene i UiB forskrift og opptakskravene i fakultets program, særlig 
med hensyn på i hvilken grad programmets krav går utover forskriftens krav. Arbeidsgruppen skulle 
videre vurdere hvorvidt eksisterende opptakskrav er hensiktsmessig for god rekruttering. Rapporten fra 
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arbeidsgruppen ble lagt frem for programstyret i april 2022. Anbefalingene i rapporten er videresendt 
fakultetsstyret. 

HF har over tid hatt stabilt svak gjennomstrømning i ph.d.-programmet, og programstyret har økt fokus 
på virkemidler for å motvirke tendensen. Selv om både midtveisevaluering og fremdriftsrapportering 
oppleves som gode tiltak, er det en erkjennelse av at tallene fortsatt er for dårlige. Programstyret har 
nylig hatt en gjennomgang av rutinene for oppfølgning av fremdriftsrapportering (og særlig bruk av 
oppfølgingssamtaler). For at rapporteringen skal oppleves som meningsfull, har ph.d.-kandidatene 
behov for mer systematisk tilbakemelding på svarene sine, også i tilfeller hvor de ikke ber om 
oppfølgingssamtaler. Det er også nødvendig å sikre at riktige personer på instituttnivå har tilgang til 
fremdriftsrapportene og at rapportene behandles innen rimelig tid. Fremover er det spesielt viktig å 
bruke fremdriftsrapportene til å følge opp det høye antallet kandidater som har vært i programmet mer 
enn fem år.  

Et planlagt tiltak for å bedre gjennomstrømningen er mer systematisk veilederopplæring. Fakultetet vil 
legge til rette for et eget kurstilbud tilpasset våre behov, som et supplement til veilederopplæringen 
som grunnenhetene allerede tilbyr (f.eks. veilederforum). I tillegg vil det i større grad oppfordres til å 
benytte eksisterende UPED-tilbud om veiledning. 

Fakultetet planlegger også en gjennomgang av hvordan pliktarbeidet brukes på grunnenhetene. 
Formålet er å sikre at pliktarbeid ikke går på bekostning av avhandlingsarbeidet, men tvert imot 
fremmer kandidatens kompetanse og karrieremuligheter.  

Programstyreleder har jevnlige møter med stipendiatorganisasjonen STIP-HF for å orientere om 
forskerutdanningssaker og få innspill til pågående prosesser og forslag til forbedringer. Programstyret 
støtter også STIP-HFs fagsosiale initiativer. I 2021 er det blitt organisert to temadager for ph.d.-
kandidatene ved fakultetet: PhD and mobility (vår 2021) og What is the future of the PhD education? 
(høst 2021). Nok en temadag er planlagt for våren 2022.   
 

Oppfølgning av foregående års ph.d.-utdanningsmelding og eventuelle tiltak 

HF har fulgt opp utfordringene med bedømmelseskomiteenes bruk av mindre omarbeidelse, og 
dokumentene Rutine for bedømmelse av ph.d.-avhandlinger Det humanistiske fakultet, Universitetet i 
Bergen, fra 2019, og Veileder for behandling av anbefaling om mindre omarbeiding av innlevert ph.d.-
avhandling ved Det humanistiske fakultet ble oppdatert. Veilederen er nå oppdatert for å samsvare med 
rutinebeskrivelsen i tillegg til at det tydeligere er presisert hvilke dokumenter bedømmelseskomiteen 
skal utarbeide og sende fakultetet. Fakultetets opplevelser av mindre omarbeidelser har vært positive, 
og to kandidater har fått godkjent avhandling etter mindre omarbeidelse.  

 

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

Kandidatene ble også i 2021 sterkt påvirket av pandemien, om enn i noe mindre grad enn i 2020. Vi 
observerer store individuelle forskjeller, og ser at kandidatenes samarbeid med utlandet møtte størst 
utfordringer. Utfordringene var knyttet til nettverksbygging, datainnsamling, feltarbeid, og arkiv- og 
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biblioteksamarbeid. Noen stipendiater fikk tilgang til større eller mindre deler av materialet sitt i 2021, 
andre måtte utsette nødvendige reiser til 2022, og noen få har omdefinert prosjektene sine.  

Emnene i vitenskapsteori og etikk VITHF900 og VITHF905 i ph.d.-programmets opplæringsdel gikk 
digitalt fra januar 2021. Emneansvarlig rapporterer at omleggingen var krevende for emner som i høy 
grad er basert på diskusjon mellom kandidatene. Undervisningsopplegget ble til en viss grad tilpasset for 
å passe et digitalt format. Øvrige emner i overførbare ferdigheter gikk som normalt høsten 2021. 

Fakultetet har vært i dialog med stipendiatene og stipendiatorganisasjonen STIP-HF om koronarelaterte 
forlengelser. Fakultets ph.d.-kandidater har uttrykt et behov for tydeligere kommunikasjon om hvilke 
rettigheter og regler som gjelder for koronarelaterte forlengelser.  

 

Kandidatenes bidrag til forskningen ved fakultetet 

Fakultetets ph.d.-kandidater bidrar med verdifull og nyskapende forskning. I tillegg til egen forskning i 
avhandlingsarbeidet, deltar våre ph.d.-kandidater i større prosjekter, forskergrupper og forskningsbasert 
undervisning. Ifølge data fra Kandidatundersøkelsen 2017-2021 publiserer 55% av våre kandidater 
fagfellevurderte artikler eller monografier som et resultat av sin forskning. Fakultetet ønsker imidlertid å 
tilrettelegge for økt publisering, blant annet ved å styrke kjennskapen til relevante publikasjonskanaler 
og fagfellevurderingsprosessen. Økt fokus på publisering er også viktig for å fremme kandidatenes 
karrieremuligheter.  

Fremover vil fakultetet legge større vekt på at kandidatene som tas opp til ph.d.-programmet 
innlemmes i aktive fagmiljøer med relevant forskningsprofil. Derfor er det også viktig å knytte ph.d.-
kandidatene til forskergrupper. Tilhørigheten til forskergruppene skal sikre at kandidatene får trening i å 
presentere og diskutere forskningen sin, at de får utviklet relevante nettverk, at det blir tilrettelagt for 
karriereutvikling og deltakelse i prosjektutvikling. I samledataen for Kandidatundersøkelsen 2017-2021 
svarer 71% av HFs ph.d.-kandidater at de har deltatt i en forskergruppe i løpet av utdanningsløpet. I 
fakultets forskergruppesatsing 2023-2025 vil det være et kriterium for tildelinger at forskergruppene har 
planer for integrering av yngre forskere og særskilt ph.d.-kandidater.  

Fakultetet tar sikte på å videre integrere ph.d.-kandidatene i forskningsmiljøene ved å invitere dem til de 
årlige søkerseminarene. Seminarene gir opplæring i prosjekt- og søknadsutvikling for vitenskapelige 
ansatte, og vil gi kandidatene en mulighet til å bli kjent med viktige prosjektinitiativer og 
karrieremuligheter. 

De fleste av fakultetets kandidater deltar også i forskerskoler og nasjonale eller internasjonale ph.d.-
nettverk. 

 
Fakultetenes systematiske kvalitetsarbeid 

Fakultetet har gode erfaringer med UiBs kvalitetssystem for ph.d.-utdanningen ved UiB. Programstyret 
har arbeidet for å informere grunnenhetene om reviderte retningslinjer og nettsider for 
kvalitetssystemet. Arbeidet med et årshjul for fakultetet har tatt sikte på å skape økt bevissthet om de 
sykliske prosessene, samt roller og ansvar i kvalitetsarbeidet. 
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Programstyret fulgte i 2021 opp fremdriftsrapporteringen for 2020, og alle enheter ble bedt om å gi en 
muntlig orientering om hvordan rapportene ble fulgt opp lokalt. Erfaringsutvekslingen hadde som 
formål å bidra til best mulig praksis ved alle enheter, og harmonisere praksisen ved fakultetet som 
helhet. Fakultetet benyttet også gjennomgangen til å vektlegge grunnenhetenes ansvar for å utnytte 
potensialet i framdriftsrapportene til å styrke veilederansvaret. Fakultetet setter også pris på at det nå 
er utarbeidet retningslinjer for gjennomføring av oppfølgingssamtale for kandidater som ikke har et 
arbeidsforhold ved UiB. 

Det humanistiske fakultet har retningslinjer for hvordan midtveisevalueringen skal gjennomføres for 
hver kandidat. Midtveisevalueringene gjennomføres som hovedregel med kandidat, hovedveileder, 
representant fra ledelsen og en faglig leser. Innenfor de generelle rammene har instituttene mulighet til 
å gjøre lokale tilpasninger. Instituttene stiller for eksempel noe ulike krav til hvor mye tekst som skal 
legges frem ved midtveisevaluering. Både programstyret og ph.d.-kandidatene rapporterer om positive 
erfaringer med midtveisevaluering. I tillegg til midtveisevaluering får alle kandidater ved HF tilbud om et 
sluttseminar/mesterklasse (et seminar hvor en ekstern fagfelle diskuterer innleverte arbeider i den 
avsluttende fasen av avhandlingsarbeidet). Dette er et tilbud og er ikke obligatorisk, men fakultetet 
ønsker at alle kandidatene benytter seg av tilbudet.  

Instituttene holder medarbeidersamtaler med ph.d.-kandidatene, og tre av fire institutter har 
gjennomført samtaler med alle eller de fleste kandidatene. Ett institutt har hatt særlige utfordringer 
med å få gjennomført medarbeidersamtaler i 2021 på grunn av utskiftninger i ledelsen, og dette har 
også ledet til at færre kandidater har hatt medarbeidersamtale. Fakultetet anser medarbeidersamtalene 
som særlig viktige i den videre oppfølgningen av det systematiske kvalitetsarbeidet.  

 

Opplæringsdelen 

Evaluering av rammene og emneporteføljen 

Det humanistiske fakultet forsøkte i 2021 å få på plass en engelskspråklig versjon av emnet PHDOF901. 
Emnet inngår i et emnetilbud i overførbare ferdigheter, som er en obligatorisk del av utdanningsplanen 
for fakultetets ph.d.-program, og har blitt tilbudt via en emneansvarlig med midlertidig ansettelse. Den 
emneansvarlige har ikke ønsket å tilby kurset på engelsk på grunn av manglende språkkompetanse. 
Fakultetet har dermed henvendt seg til Det psykologiske fakultet for å undersøke muligheten for at de 
kan ta over driften av emnet, men har ikke lykkes med å få en endelig avklaring. 

Fakultetet har ønsket å styrke emneporteføljen knyttet til overførbare ferdigheter og inviterte i 2021 
alle enhetene til å komme med forslag til nye emner på området. Det kom inn en rekke forslag, og 
programstyret vurderer nå forslagene i lys av behovet og ressurssituasjonen på fakultetet. 
Programstyret har også dialog med stipendiatorganisasjonen STIP-HF om innspill til eksisterende 
emneportefølje og mulige utvidelser. 

Fakultetet erkjenner at emnetilbudet knyttet til overførbare ferdigheter er for begrenset, gitt at det er 
et obligatorisk krav i programmet. I 2022 vil programstyret arbeide videre med opplæringsdelen for å 
finne en løsning, enten ved å utvide emneporteføljen eller alternativt å avvikle det obligatoriske kravet. I 
dag er det kun Det humanistiske fakultet som har dette kravet i sitt ph.d.-program, og i møte med det 
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nye tilbudet fra UiB Ferd må det også nærmere overveininger til for å avklare hva slags tilbud som 
eventuelt bør utvikles lokalt.   

Emnetilbudet i vitenskapsteori og etikk ble lagt om i 2020 og SVT opprettet to nye emner. Samtidig 
bestemte programstyret at det gamle tilbudet skulle videreføres til den nye ordningen var godt 
implementert. Erfaringene fra 2021 viste imidlertid at ingen valgte å benytte seg av det nye tilbudet. Dette 
vil selvsagt tas med i betraktingen når omfanget av SVTs emnetilbud skal evalueres i sin helhet en gang 
før 2024.   

 

Emneevaluering 

HF har få faste emner i sin emneportefølje. Det dreier seg om 3 emner knyttet til vitenskapsteori og 
etikk, og to emner i overførbare ferdigheter. SVT evaluerer alle sine emner internt. Emnetilbudet i 
overførbare ferdigheter blir evaluert av de emneansvarlige.  

 

Programevaluering 

Det er planlagt programevaluering i 2023/24. 
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