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Endring av Forskrift for graden philosophiae doctor 

Henvisning til bakgrunnsdokumenter 
• Styresak 131/18 Revisjon av Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)  
• Sak i FU 30/18 Ph.d.-forskriften: Mindre omarbeiding av avhandling  

 
Saken gjelder: 
Forskningsutvalget (FU) gikk i sin behandling av revisjon av forskrift for ph.d.-graden ved 
UiB, inn for at ordningen med mindre omarbeiding av innlevert avhandling skulle utredes 
nærmere. Denne ordningen går ut på at bedømmelseskomiteen ikke bare skal kunne gi en 
innstilling om hvorvidt arbeidet er verdig til å forsvares for ph.d.-graden, men også skal 
kunne gi en anbefaling om mindre omarbeiding før endelig innstilling foreligger. 
 
Styret ble i sak 131/18 orientert om at utredningen ville finne sted og muligheten for at forslag 
til ytterligere revisjoner vil bli forelagt styret.  
 
Forskningsadministrativ avdeling har på denne bakgrunn utredet saken og skrevet en 
endringsforskrift til ph.d.-forskriften.  
 
 

Forslag til vedtak: 
 
 Universitetsstyret vedtar forslag til Forskrift om endring av Forskrift for graden philosophiae 

doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen 
 

 
  
  
Kjell Bernstrøm  
universitetsdirektør  
 
  
 
26.03.2019/Kristin Egset Kjøde, Espen Dahle, Yngve Brynjulfsen, Bjørn Einar Aas og 
Christen Soleim (fung. avd. dir.) 
 
Vedlegg:  
1. Forskrift om endring av Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i 
Bergen 
 
 

 

Dato: 26.03.2019 
Arkivsaksnr: 2018/7518 

Universitetsstyret 
33/19 
11.04.2019 

Styre: 
Styresak: 
Møtedato: 

http://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2018/2018-11-29/S_131-18Revisjon_Forskrift_ph.d.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/5000_saksforelegg._mindre_omarbeiding_-_prosess.pdf
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Saksframstilling 
 
Styre: Styresak: Møtedato: Arkivsaksnr: 
Universitetsstyret 33/19 11.04.2019 2018/7518 
 
 

Endring av Forskrift for graden philosophiae doctor 
 
Bakgrunn 
 
Universitetsstyret vedtok i sak 131/18 revisjon av Forskrift for graden philosophiae doctor 
(ph.d.), slik at denne hjemler opprettelsen av fakultetenes-ph.d.-program.  
 
I høringsrunden kom flere fakultet opp med et forslag om at bedømmelseskomiteen ikke bare 
skal kunne gi en innstilling om hvorvidt arbeidet er verdig til å forsvares for ph.d.-graden, 
men også skal kunne gi en anbefaling om mindre omarbeiding før endelig innstilling 
foreligger.  
 
Ordningen med mindre omarbeidinger av avhandlingen fungerer slik at kandidaten blir 
anbefalt å gjøre mindre korreksjoner for at bedømmelseskomiteen skal finne avhandlingen 
verdig til å forsvares i disputas. 
 
Formålet med å åpne opp for mindre omarbeidinger av avhandlingen er å løfte avhandlingen 
til et høyere nivå og dermed hindre at avhandlinger som nesten er gode nok for innstilling til 
forsvar, blir underkjent. En underkjenning er belastende og tidkrevende for kandidaten, og 
det medfører også ekstraarbeid for fakultetet ved at bedømmelseskomiteen må oppnevnes 
på nytt og vurdere avhandlingen på nytt. 
 
I Forskningsutvalgets (FU) behandling av forskriftsrevisjonen, forut for styrets vedtak, gikk 
utvalget inn for at denne ordningen burde utredes ytterligere før den ble vedtatt som en regel 
i ph.d.-forskriften. Styret ble i sak 131/18 orientert om at utredningen ville finne sted og 
muligheten for at forslag til ytterligere revisjoner vil bli forelagt styret.  
 
Utredningen la vekt på følgende forhold: 

• Universitetet i Bergen er det eneste av de gamle universitetene (UiO, NTNU og UiT) 
som ikke har innført muligheten for å gjøre mindre omarbeidinger av avhandlingen.  

• Likebehandling mellom ph.d.-kandidatene etter denne regelen kan sikres ved at 
bedømmelseskomiteene gir kandidatene en på forhånd fastsatt frist for å utføre 
endringene. Hvis den stipulerte arbeidsmengden overstiger tidsfristen, skal komiteen 
innstille på underkjenning. Siden fagområdene er forskjellige er det vanskelig å 
formulere mer spesifikke faglige kriterier som kan anvendes likt for alle kandidatene.  

• Erfaringene fra UiO, NTNU og UiT er at ordningen benyttes i forholdsvis begrenset 
grad. Dette innebærer at ordningen mest sannsynlig ikke vil føre til en betydelig 
reduksjon i underkjenninger. Dette betyr også at indikatorer som måler tid til disputas 
på institusjonsnivå heller ikke vil bli særlig påvirket av å innføre denne ordningen.  

• For den enkelte kandidat som får anledning til mindre omarbeiding, vil resultatet som 
oftest være hevet kvalitet i det vitenskapelig arbeidet. 
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Forskningsadministrativ avdeling har utarbeidet en endringsforskrift til ph.d.-forskriften hvor 
ordningen er skissert:  
 
Det skal legges til ny § 11-5 som skal lyde:  
 

§ 11-5 Mindre omarbeiding av innlevert avhandling 
Bedømmelseskomiteen kan på grunnlag av innlevert avhandling og eventuelt 
tilleggsmateriale anbefale at fakultetet selv gir tillatelse til mindre omarbeiding før 
endelig innstilling foreligger. Komiteen skal skriftlig gi en konkret oversikt over hva 
kandidaten må omarbeide.  
Tillater fakultetet selv en mindre omarbeiding av avhandlingen, skal det gis en frist for 
slik omarbeiding som ikke skal være lengre enn to (2) måneder. Det skal også 
fastsettes en ny frist for oversendelse av komiteens endelige innstilling.  
Fakultetets vedtak etter denne paragrafen kan ikke påklages av ph.d.-kandidaten.  
Dersom komiteen finner at dyptgripende endringer er nødvendige for at arbeidet skal 
kunne anbefales til disputas, skal komiteen underkjenne avhandlingen.  

 
 
 
Universitetsdirektøren sine kommentarer 
 
 
Forskningsutvalget drøftet ordningen med mindre omarbeidinger i møte den 15. februar. Med 
bakgrunn i utredningen og den påfølgende diskusjonen i FU ønsker universitetsledelsen å 
innføre ordningen med mindre omarbeidinger. Selv om det ikke forventes at mange 
avhandlinger vil bli anbefalt til mindre omarbeidinger, vil dette kunne være viktig for den 
enkelte kandidat som unngår belastningene med en underkjenning. Ordningen vil også føre 
til økt kvalitet på avhandlingene som ligger i grenselandet mellom å bli funnet verdig til 
disputas og underkjenning.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26.03.2019/Kristin Egset Kjøde, Espen Dahle, Yngve Brynjulfsen, Bjørn Einar Aas og 
Christen Soleim (fung. avd. dir.) 
 



Forskrift om endring av Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen 

Hjemmel: Fastsatt av universitetsstyret ved Universitetet i Bergen 29.11.2018 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 
om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-3, § 3-9 og § 4-13. 
 

I FOR-2018-11-29-1869 Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen 
gjøres følgende endringer:  

Det skal legges til ny § 11-5 som skal lyde:  

§ 11-5 Mindre omarbeiding av innlevert avhandling 

Bedømmelseskomiteen kan på grunnlag av innlevert avhandling og eventuelt tilleggsmateriale 
anbefale at fakultetet selv gir tillatelse til mindre omarbeiding før endelig innstilling foreligger. 
Komiteen skal skriftlig gi en konkret oversikt over hva kandidaten må omarbeide.  
 
Tillater fakultetet selv en mindre omarbeiding av avhandlingen, skal det gis en frist for slik 
omarbeiding som ikke skal være lengre enn to (2) måneder. Det skal også fastsettes en ny frist for 
oversendelse av komiteens endelige innstilling.  
 
Fakultetets vedtak etter denne paragrafen kan ikke påklages av ph.d.-kandidaten.  
 

Dersom komiteen finner at dyptgripende endringer er nødvendige for at arbeidet skal kunne 
anbefales til disputas, skal komiteen underkjenne avhandlingen.  
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