
STRUKTUR, MYNDIGHET OG KVALITETSSIKRINGSOPPGAVER FOR PH.D.-UTDANNINGEN

Tabellene under er beskrivelse av myndighet og oppgaver til de ulike organer og rollene de har for ph.d.-utdanningen ved UiB
• Tabellene må behandles kolonnevis, dvs. det er ingen horisontal sammenheng mellom cellene
• Innretningen på de nye kvalitetssikringselementer bør evalueres etter gjennomføring. Dette gjelder spesielt 

programevaluering, alumni-, frafalls- og forsinkelsesundersøkelse

SENTRALT NIVÅ

Universitetsstyret / rektor
Har det overordnede ansvaret for ph.d.-utdanningen ved UiB

Vedta regler

Vedtaksmyndighet for ph.d.-
forskrift

Fastsette regler for utforming av 
programbeskrivelser

Fastsette regler for utforming av 
vitnemål

Fatte vedtak i enkeltsaker

Opprette og nedlegge program

Foreta kreering til ph.d.-graden av 
den enkelte kandidat

Kvalitetssikring

På bakgrunn av ph.d.-
utdanningsmeldingen, vurdere 
om det skal innføres tiltak overfor 
enkelte fakultet eller for UiB sin 
forskerutdanning som helhet

På bakgrunn av 
alumniundersøkelsen, gi innspill 
til hva som kan forbedres i ph.d.-
programmet med tanke på 
kandidatenes karriere
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SENTRALT NIVÅ (FORTS.)

UiB sitt forskningsutvalg

Forberedende behandling av saker som skal vedtas av 
Universitetsstyret 

Gi råd om endringer i ph.d.-forskriften

Gi råd om regler for utforming av programbeskrivelser

Gi råd om oppretting og nedlegging av ph.d.-program

Diskutere ph.d.-utdanningsmelding, og gi råd om eventuelle 
kvalitetssikringstiltak

Diskutere alumniundersøkelse, og gi råd om eventuelle 
kvalitetssikringstiltak

Koordinere tiltak mellom fakultetene

Diskutere implementering av Handlingsplan for 
forskerutdanning 

Diskutere kandidat-, frafalls- og 
forsinkelsesundersøkelsen, og gi råd om 
eventuelle kvalitetssikringstiltak til fakultetene 

Diskutere andre aktuelle saker

2



FAKULTET

Styret for ph.d.-programmet ved Det xxxx fakultet (programstyret), med en utnevnt leder*

Vedta regler

Kriterier og dokumentasjon ved opptak

Kriterier ved forlengelse av opptaksperioden 
etter at finansiering har utløpt
Midtveisevalueringen

Formalkrav til avhandlingen

Rammer og kriterier for opplæringsdelen

Kvalitetssikring

På bakgrunn av emneevaluering, vurdere kvaliteten på emnet og 
behovet for endringer i eller nedleggelse av emnet
På bakgrunn av evaluering av rammene for opplæringsdelen og 
emneporteføljen, vurdere behovet for å endre rammene, opprette 
eller nedlegge emner
På bakgrunn av ph.d.-utdanningsmeldingen, vurdere tiltak overfor 
eventuelle utfordringer som kommer frem
På bakgrunn av kandidat-, forsinkelses- og frafallsundersøkelsen, 
vurdere strukturelle tiltak overfor utfordringer som kommer frem
På bakgrunn av programevalueringen, vurdere tiltak overfor 
eventuelle utfordringer som kommer frem

3*fakultetet vedtar hvilket organ som skal utgjøre programstyret



FAKULTET (FORTS.)

Fakultetsledelse: leder for programstyret og/eller dekan

Fatte vedtak i enkeltsaker

Opprette og nedlegge emner

Opptak til ph.d.-programmet

Innpassing av kurs

Godkjenning av opplæringsdelen

Avslutning av veiledning og oppnevning av nye veileder

Forlengelse av studieretten

Godkjenning av kandidatens søknad om å få bedømt avhandlingen

Oppnevne bedømmingskomité

Godkjenne komiteens innstilling

Godkjenne prøveforelesning og disputas

Tvungen avslutning
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INSTITUTT ELLER DET ORGAN SOM FAKULTETET VEDTAR

Ledelse for grunnenhet eller organ

Kvalitetssikring

På bakgrunn av ph.d.-utdanningsmeldingen, vurdere tiltak overfor eventuelle utfordringer som kommer frem

På bakgrunn av fremdriftsrapporteringen, vurdere tiltak overfor eventuelle utfordringer som kommer frem

På bakgrunn av midtveisevaluering, vurdere tiltak overfor eventuelle utfordringer som kommer frem


