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Forskrift for graden doctor philosophiae (ph.d.) ved Universitetet i Bergen åpner for mindre 
omarbeiding. Mindre omarbeiding er også tatt inn i Rutine for bedømmelse av ph.d.-avhandlinger 
ved Det humanistiske fakultet, punkt 6.3. 

Ifølge Rutine for bedømmelse av ph.d.-avhandlinger ved Det humanistiske fakultet, kan komiteen 
anbefale mindre omarbeiding dersom endringene ikke er dyptgripende. Fakultetet har en høy 
terskel for å tillate mindre omarbeiding. Dersom komiteen anbefaler mindre omarbeiding skal 
den forholde seg til denne veilederen. Veilederen klargjør prosessen for og rammene for 
bedømmelseskomiteens anbefaling om mindre omarbeiding slik at dette skal være kjent for både 
komite, fakultet, institutt og kandidat. Veilederen omhandler tidsbruk, aktuelle dokumenter og 
vurderingsprosessen ved fakultetet.  

Det skal være tydelig forskjell på en anbefaling om mindre omarbeiding og en innstilling. 
Komiteens anbefaling om mindre omarbeiding skal ikke utformes som en skriftlig veiledning, 
men gi en konkret oversikt over hva kandidaten må omarbeide. Uavhengig av om kandidaten får 
anledning til mindre omarbeiding eller ikke, skal komiteens endelige innstilling være en helhetlig 
og selvstendig vurdering av avhandlingen, som munner ut i en konklusjon om avhandlingen er 
verdig til å forsvares offentlig eller ikke. 

1. Tidsbruk

• Dersom komiteen anbefaler mindre omarbeiding, må denne leveres fakultetet senest to
(2) uker før komiteens opprinnelige frist for innlevering av endelig innstilling går ut
(normalt tre måneder).

o Dette for at kandidaten skal få en tilbakemelding innenfor samme tidsramme som
hvis komiteen leverer endelig innstilling. Både institutt og komite må påregne to
(2) uker til vurdering og administrativ behandling av anbefalingen ved fakultetet
selv.

o Det tilkommer komiteen å vurdere hvor lang tid kandidaten skal få til
gjennomføring av de mindre omarbeidingene, innenfor en tidsramme på tre (3)
måneder.

• Dersom anbefalingen ikke tillates, har komiteen seks (6) uker til å levere endelig
innstilling.

• Dersom anbefalingen tillates, får komiteen seks (6) uker til å levere endelig innstilling etter
at kandidaten har levert den omarbeidede avhandlingen.

o Avhandlingen skal etter omarbeidingen vurderes i sin helhet.
o Komiteen skal levere endelig innstilling og konkludere med hvorvidt avhandlingen

er verdig til fremstilling for disputas eller ikke.

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/rutine_for_bedommelse_av_ph.d.-avhandlinger_ved_det_humanistiske_fakultet.pdf


2. Utforming av komiteens anbefaling

• Komiteen skal sende to dokumenter til fakultetet
o Det ene dokumentet skal ha tittelen «Komiteens anbefaling om mindre

omarbeiding».
 Komiteen må begrunne at mindre omarbeiding er avgjørende, og

hvorfor den mener at fakultetets forventning om at det er en høy
terskel for å tillate mindre omarbeiding blir innfridd i det konkrete
tilfellet.

 Anbefalingen skal begrunnes med utgangspunkt i nivåkravene som er
beskrevet i fakultetets Rutine for bedømmelse av ph.d.-avhandlinger
ved Det humanistiske fakultet, punkt 5.

 Komiteen må estimere hvor mye tid kandidaten vil trenge for å
gjennomføre omarbeidingen innenfor en tidsramme på
maksimum tre (3) måneder.

 Anbefalingen skal ikke forstås som en betinget godkjenning av
avhandlingen etter mindre omarbeiding.

o Det andre dokumentet skal ha tittelen «Komiteens oversikt over hva kandidaten må
omarbeide».
 Komiteen skal gi en konkret skriftlig oversikt over hva kandidaten må

omarbeide.
 Dersom fakultetet selv tillater mindre omarbeiding, er det dette dokumentet

fakultetet videresender til kandidaten.

3. Fakultetets behandling

• Anbefalinger om mindre omarbeiding vil bli vurdert av et utvalg bestående av tre
medlemmer som utgår fra programstyret. Dette utvalget representerer fakultetet selv i
slike vurderinger.

o Utvalgets leder er prodekan som er fast medlem og leder av programstyret.
Øvrige medlemmer vil være to medlemmer av programstyret som blir utpekt av
prodekan fra sak til sak. De to medlemmene fra programstyret skal ikke være fra
kandidatens fagmiljø.

• I tråd med UiBs ph.d.-forskrift er det fakultetet selv som avgjør om det skal gis tillatelse til
mindre omarbeiding eller ikke.

• Fakultetets vedtak om å tillate eller ikke tillate mindre omarbeiding kan ikke påklages.
• Dersom fakultetet selv gir tillatelse til mindre omarbeiding, er det dokumentet «Komiteens

oversikt over hva kandidaten må omarbeide» som skal sendes til kandidaten.
• Dersom kandidaten ikke overholder fristen eller ikke ønsker å benytte seg av muligheten

for mindre omarbeiding, vil fakultetet be komiteen om å fullføre sin innstilling på grunnlag
av avhandlingen slik den foreligger.
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