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• Ph.d.-kandidater med tre års stillinger leverer en midtveispresentasjon i slutten 
av tredje semester (om lag 16-18 måneder etter oppstart).  

• Ph.d. kandidater med fire års stillinger i leverer en midtveispresentasjon i 
slutten av fjerde semester (om lag 22-24 måneder etter oppstart). 

 
En bedømmelseskomité vurderer kandidatens fremdrift i forhold til opprinnelig 
prosjektplan.  
 
Vurderingen skal: 

• inngå som del av den helhetlige oppfølging av kandidat 

• innebære evaluering av progresjonsstatus for forskningsprosjektet og 
opplæringsdelen 

• resultere i en realistisk tidsplan for ferdigstillelse av forskerutdanningsløpet 

• resultere i en tidsavgrenset individuell tiltaksplan/oppfølgingsplan for 
kandidater som ikke tilfresstiller forventet progresjon 

 
En uke før midtveispresentasjon leverer kandidaten en kort statusrapport til komiteen 
(se «Rapporteringsskjema for kandidat»). 
 
Midtveispresentasjonen blir gjennomført som en offentlig presentasjon etterfulgt av 
en samtale mellom kandidaten og komiteen. Presentasjonen skal ha en varighet på 30 
minutter og inneholde status for forskningsprosjektet i forhold til opprinnelig plan.  
 
Kandidaten skal presentere forskningsresultater, og faktorer som har vært viktig i 
første halvdel av prosjektet. Samtalen skal belyse ev. utfordringer og muligheter i det 
videre arbeidet.  
  
Veileder skal være tilstede under presentasjonen og samtalen. 
 
Forskningsgruppene står for organisering og gjennomføring av egne kandidaters 
midtveispresentasjon. FU representant i forskningsgruppen har overordnat ansvar for 
organisering av komiteer og presentasjon, men kan delegere dette ut i 
forskningsgruppen etter behov. 
 
Komiteen består av 3 kandidater: 

• forskingsgruppens FU representant/stedsfortreder  

• en annen representant fra forskningsgruppen (ikke knyttet til kandidaten) 

• en representant fra en annen forskningsgruppe (fortrinnsvis en med noe faglig 
relevant bakgrunn i forhold til prosjektet som skal presenteres) 

 
Studieadministrasjonen vil i starten av semesteret informere FU representantene om 
hvilke kandidater som skal evalueres. Studieadministrasjonen vil også informere 



aktuelle kandidater og veiledere. FU representanten (eller medlem fra 
forskningsgruppen som har fått delegert oppgaven) har ansvar for å danne komiteer 
for sin forskningsgruppes kandidater, og gi tilbakemelding til studieadministrasjonen 
angående medlem i komité, tidspunkt for presentasjoner og i etterkant resultat av 
presentasjonen (se «Midtveispresentasjon – Rapportskjema vedlagt skjema») 
 
For kandidater med utilfredsstillende progresjon vil det bli bedt om ny 
framdriftsrapport fra veileder og kandidat og ny presentasjon. Ny presentasjon vil 
evalueres av samme komité. 
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