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Elektronisk innlevering av doktorgradsarbeid 
 

Det medisinsk-odontologiske fakultet åpner nå opp for elektronisk innlevering av doktorgradsarbeidet.  

Ved elektronisk innlevering av doktorgradsarbeidet leveres søknad om innlevering sammen med ett 

eksemplar av avhandlingen, enten på CD-rom eller USB-stick. Denne skal inneholde hele 

avhandlingen i en samlet pdf-fil.  

I forlengelsen av dette vil avhandlingen bli oversendt elektronisk til komitemedlemmene når komiteen 

er oppnevnt. Til dette vil vi benytte oss av UiB’s vedleggstjeneste, vedlegg.uib.no. Ved å bruke denne 

tjenesten vil store filer komprimeres og diskkvoter i den enkeltes innboks ikke overskrides. Dette 

gjelder både for interne brukere og også for dem utenfor interne epostlister. For komitemedlemmene 

blir dette en klikkbar lenke slik at filen er enkelt tilgjengelig.  

Avhandlingen vil bli lagret elektronisk i ePhorte i doktorgradsmappen til kandidaten. 

Vi viser til ph.d.-reglementet § 8 om innlevering av avhandling: 

Søknaden leveres aktuelt institutt sammen med fire eksemplarer av avhandling. Instituttet 

sender søknaden til fakultetet, vedlagt forslag til bedømmelseskomité og redegjørelse for 

flerforfatterskap. Redegjørelse for flerforfatterskap skrives på samme språk som 

avhandlingen. Det benyttes et eget skjema ved søknad om å få avhandlingen bedømt.  

Avhandlingen leveres i standardisert format og i den form(papirformat/elektronisk) fakultetet 

bestemmer. Et innlevert arbeid kan ikke trekkes tilbake før det er endelig avgjort om det er 

verdig til å forsvares for doktorgraden. Avhandlingen vil bli vurdert slik den er innlevert. 
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Ordningen med elektronisk innlevering vil bli evaluert i 2012. Ordningen er frivillig og dersom det er 

ønskelig å levere avhandlingen i fire eksemplarer i papirform er det fortsatt anledning til dette.  

 

 

Vennlig hilsen 

 

Robert Bjerknes 

prodekan Tone Friis Hordvik 

 fung. seksjonssjef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


