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Vedlegg 

Tabell med oversikt over foreslåtte endringer – utkast til programbeskrivelse. 

1. Utkast til programbeskrivelse (ny) 

  
2. Programplan (gammel) 3. Utfyllende regler (gammel) 

 

 

Programbeskrivelse for ph.d.-programmet i 

samfunnsvitenskap ved Universitetet i Oslo  

Programbeskrivelsen regulerer og beskriver ph.d.-

programmet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. 

Ph.d.-programmet ved Det samfunnsvitenskapelige 

fakultet er hjemlet i Forskrift for ph.d.-graden ved 

Universitetet i Oslo. Programbeskrivelsen er sist oppdatert 

xx.xx.2017. 

Andre forskrifter som regulerer ph.d.-programmet: 

- Forskrift om ansettelsesvilkår for stilling som 

postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og 

spesialkandidat 

 

Programplan for ph.d.programmet i samfunnsvitenskap 

ved Universitetet i Oslo  

Programplanen regulerer og beskriver ph.d.-

programmet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. 

Ph.d.-programmet ved Det samfunnsvitenskapelige 

fakultet er hjemlet i Forskrift for ph.d.-graden ved 

Universitetet i Oslo (forkortet til Forskriften i denne 

programplanen). Vesentlige deler av Forskriften er tatt 

inn i programplanen, merket som «Felles for UiO». 

Programplanen er sist oppdatert 23.05.2013. 

Andre forskrifter som regulerer ph.d.-programmet: 

- Utfyllende regler for Det samfunnsvitenskapelige 

fakultetet til Forskriften (forkortet Utfyllende regler) 

- Forskrift om ansettelsesvilkår for stilling som 

postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og 

spesialkandidat; § 1-3, Stipendiat. 

 

Utfyllende regler til Forskrift for ph.d.-graden ved 

Universitetet i Oslo  

Reglene gjelder for Det samfunnsvitenskapelige 
fakultet 

 

Forkortelser brukt i teksten: 

 SV-fakultetet = Det samfunnsvitenskapelige 

fakultet 

 UiO = Universitetet i Oslo 

 Grunnenhet = Institutt eller TIK-senteret 

 Forskriften = Forskrift for graden philosophiae 

doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo av 

22.06.2010. 

 Programplanen = Programplan for ph.d.-

programmet i samfunnsfag ved Universitetet i 

Oslo 

 

1. Ph.d.-programmets navn, omfang, mål og 

kvalifikasjon 

Navn: Program for ph.d.-graden i samfunnsvitenskap ved 

Universitetet i Oslo  

Ph.d.-programmet har et normert omfang på 3 års 

fulltidsstudier. Fullført ph.d.-program leder til graden 

philosophiae doctor (ph.d.) 

1.5 Mål for ph.d.-programmet 

Doktorgradsutdanningen skal utdanne selvstendige 

forskere innen samfunnsvitenskap på høyt 

internasjonalt nivå, i samsvar med anerkjente 

vitenskapelige og etiske prinsipper. Utdanningen skal 

kvalifisere for forskningsvirksomhet og annet arbeid 

der det stilles høye krav til vitenskapelig innsikt og 

analytisk tenkning. 

 

Commented [MC1]: Nytt navn 

Commented [MC2]: Ny tekst 
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Ph.d.-programmet skal utdanne selvstendige forskere 

innen samfunnsvitenskap på høyt internasjonalt nivå, i 

samsvar med anerkjente vitenskapelige og etiske 

prinsipper. Utdanningen skal kvalifisere for 

forskningsvirksomhet og annet arbeid der det stilles høye 

krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning. 

Doktorgraden tildeles på grunnlag av: 

 gjennomført opplæringsdel 

 vitenskapelig avhandling 

 doktorgradsprøve bestående av 

prøveforelesning og disputas (offentlig 

forsvar) 

Den som har oppnådd ph.d. graden i samfunnsvitenskap 

ved fakultetet har følgende kvalifikasjoner, i tråd med 

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring 

(NKR)  

 

KUNNSKAP – kandidaten … 

 er i kunnskapsfronten innen sitt fagområde 

og behersker fagområdets vitenskapsteori og 

metoder 

 kan vurdere hensiktsmessigheten og 

anvendelsen av ulike metoder og prosesser i 

forskning og faglige utviklingsprosjekter 

 kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye 

teorier, metoder, fortolkninger og 

dokumentasjonsformer innenfor fagområdet 

 kan plassere egen forskning innenfor en 

større faglig og forskningsmessig 

sammenheng 

FERDIGHETER – kandidaten … 

 kan formulere problemstillinger for og 

planlegge forskning og faglig 

utviklingsarbeid 

 kan gjennomføre forskning og faglig 

utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå 

1.6 Kvalifikasjon ved fullført program 

Læringsutbyttet for den som har tatt ph.d. graden i 

samfunnsvitenskap i fakultetet: 

 

KUNNSKAP – kandidaten … 

 er i kunnskapsfronten innen sitt 

fagområde og behersker fagområdets 

vitenskapsteori og metoder 

 kan vurdere hensiktsmessigheten og 

anvendelsen av ulike metoder og 

prosesser i forskning og faglige 

utviklingsprosjekter 

 kan bidra til utvikling av ny kunnskap, 

nye teorier, metoder, fortolkninger og 

dokumentasjonsformer innenfor 

fagområdet 

 kan plassere egen forskning innenfor en 

større faglig og forskningsmessig 

sammenheng 

FERDIGHETER – kandidaten … 

 kan formulere problemstillinger for og 

planlegge forskning og faglig 

utviklingsarbeid 

 kan gjennomføre forskning og faglig 

utviklingsarbeid på høyt internasjonalt 

nivå 

 kan håndtere komplekse faglige spørsmål 

og utfordre etablert kunnskap og praksis 

på fagområdet 

 kan gi tilbakemelding på andres arbeider 

innen eget fagområde 

GENERELL KOMPETANSE – kandidaten … 

Commented [MC3]: Ny tekst, formuleringen er hentet fra 

forskriftens § 2 

https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/voksnes_laering_og_kompetanse/artikler/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk/id601327/
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/voksnes_laering_og_kompetanse/artikler/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk/id601327/
http://www.uio.no/om/regelverk/forskning/forskerutdanning/phdforskr.html
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 kan håndtere komplekse faglige spørsmål og 

utfordre etablert kunnskap og praksis på 

fagområdet 

 kan gi tilbakemelding på andres arbeider 

innen eget fagområde 

GENERELL KOMPETANSE – kandidaten … 

 kan identifisere relevante etiske problemer i 

egen og andres forskning, og utøve egen 

forskning med høy faglig integritet 

 kan bidra selvstendig i komplekse, 

tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter 

 kan formidle forsknings- og utviklingsarbeid 

gjennom anerkjente nasjonale og 

internasjonale kanaler, og delta i debatter 

innenfor sitt fagområde i internasjonale fora 

 kan bidra med faglig vel funderte innspill i 

den norske samfunnsdebatten 

 kan vurdere behov for, ta initiativ til og 

drive faglig basert nyskapende virksomhet 

 

 kan identifisere relevante etiske 

problemer i egen og andres forskning, og 

utøve egen forskning med høy faglig 

integritet 

 kan bidra selvstendig i komplekse, 

tverrfaglige arbeidsoppgaver og 

prosjekter 

 kan formidle forsknings- og 

utviklingsarbeid gjennom anerkjente 

nasjonale og internasjonale kanaler, og 

delta i debatter innenfor sitt fagområde i 

internasjonale fora 

 kan bidra med faglig vel funderte innspill 

i den norske samfunnsdebatten 

 kan vurdere behov for, ta initiativ til og 

drive faglig basert nyskapende 

virksomhet 

 

2. Opptak til programmet 

2.1. Opptakskrav 

Omfanget av forutdanningen 

Forutdanningen må svare til minst 5 års utdanning på 

universitetsnivå i Norge innen relevant fagområde, hvorav 

minst tilsvarende 2 år (120 studiepoeng) er på masternivå. 

Normalt vil det innebære en toårig mastergrad som 

inkluderer en masteroppgave med et omfang av minst 30 

studiepoeng. Utdanningen må inkludere relevant 

forskningsmetodisk opplæring. 

Dersom omfanget av søkerens utdanning på masternivå er 

mindre enn 2 år kan fakultetet foreta en individuell 

vurdering ved opptakstidspunktet. I denne vurderingen 

kan eventuelle tilleggsemner på masternivå og/eller andre 

2. Opptak til programmet 

2.1. Opptakskrav 

2.1.1. Felles for UiO 

For opptak til doktorgradsprogrammene ved 

Universitetet i Oslo kreves det at søkeren har minst 

femårig grunnutdanning (mastergrad eller tilsvarende), 

eller tilsvarende utdanning som det enkelte fakultet har 

godkjent som grunnlag for opptak. Fakultetene kan i 

sine respektive doktorgradsprogram stille ytterligere 

krav til opptak, jf. § 5.1 i Forskriften. 

2.1.2. For SV 

Opptak på ph.d.-programmet i samfunnsfag skjer 

normalt for en periode på fire år med tre års effektiv 

forskerutdanning og ett års pliktarbeid. 

Utfyllende regler til § 5 Opptak 

§ 5.1 Vilkår for opptak 

Omfanget av forutdanningen 

Forutdanningen må svare til minst 5 års utdanning på 

universitetsnivå i Norge, hvorav minst tilsvarende 2 år 

(120 studiepoeng) er på masternivå. Normalt vil det 

innebære en toårig mastergrad som inkluderer en 

masteroppgave/thesis. 

Dersom omfanget av søkerens utdanning på 

masternivå er mindre enn 2 år kan utdanningen 

suppleres med ytterligere emner på masternivå og/eller 

med andre klart forskningsrelevante aktiviteter 

(vitenskapelig arbeid/produksjon). 

 

Commented [MC4]: Ny formulering, forsøksvis gjort åpen, 
men samtidig med mulighet for krav om faglig relevans. 
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regleri kolonne 3, se s. 5 
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klart forskningsrelevante aktiviteter (vitenskapelig 

arbeid/produksjon) danne grunnlag for betinget opptak.  

 

Kvalitetskrav til forutdanningen 

Ved vurdering av kvaliteten på forutdanningen vil det bli 

lagt spesiell vekt på karakterene på masternivå, og særlig 

på masteroppgaven.  

Søkere med A eller B etter ECTS-skalaen A-E vil være 

kvalifisert for opptak på ph.d.-programmet. Søkere med 

karakteren C kan bli vurdert individuelt i forhold til de 

andre kriteriene. Søkere med D eller dårligere etter ECTS-

skalaen vil ikke være kvalifiserte for opptak på ph.d.-

programmet. 

Det forutsettes at mastergraden har en ordinær teoretisk 

innretning, og ikke er en praktisk innrettet mastergrad 

(«erfaringsbasert”) som ikke gir det 

forskningsforberedende nivå som forutsettes for opptak.  

 

Andre forkunnskapskrav  

Gode ferdigheter i engelsk er påkrevd for alle som skal 

delta i ph.d.-programmet. Søkere må dokumentere dette ut 

fra følgende tester med gitte resultater eller bedre: 

 TOEFL - Test of English as a Foreign Language 

med minimumresultat 550 på Paper-based Test 

(PBT), eller 80 på internet-Based Test (iBT). 

 IELTS - International English Language Testing 

Service med resultat 6.0. 

Følgende søkere er fritatt fra ovennevnte krav: 

 Søkere fra land som er medlem av EU/EØS 

og/eller Europarådet/UNESCO-Cepes og som har 

engelsk som første fremmedspråk tatt over en 

periode på minimum 7 år i grunn- og 

videregående skole. Søkeren må selv 

dokumentere dette. 

Søknad om opptak til samfunnsøkonomi sendes til 

Økonomisk institutt. Alle andre søknader skal sendes 

fakultetet, med henvisning til den studieretning 

opptaket gjelder. I unntakstilfelle kan en kandidat tas 

opp på fakultetets programplan generelt, med en 

individuell studieplan. Det forutsettes uansett at 

kandidaten søker og kan knyttes til et vitenskapelig 

forskningsmiljø ved fakultetet, uansett 

programtilknytning eller om kandidaten har 

arbeidsplass utenfor fakultetet. 

Søknad om opptak skal inneholde: 

 dokumentasjon av forutdanningen 

 en prosjektbeskrivelse på normalt 5-10 sider 

 dokumentasjon på (eventuelt tilsagn om) 

finansiering av utdanningen 

 fremdriftsplan for gjennomføring av 

utdanningen 

 presisering av nødvendig infrastruktur (drift og 

utstyr) 

 forslag til veileder/-e 

For opptak til doktorgradsutdanningen kreves 5-årig 

mastergrad eller tilsvarende utdanning (hovedfag, 

profesjonsgrad el.) innen det fagområdet 

doktorgradskandidaten knyttes til. Minst to av disse 

årene må være på masternivå. Søkere kan bli pålagt 

tilleggskrav før eller i tilknytning til opptaket. 

Utdanningen må ha høy faglig standard, normalt 

dokumentert med gode karakterer, spesielt på 

masteroppgaven. 

Ved opptak inngås det en formell avtale med 

veileder(e). 

For ytterligere informasjon om opptaket, inklusive 

søknadsskjema og presisering av opptakskravene, 

Søkeren har ansvaret for å legge fram tilfredsstillende 

dokumentasjon for masterutdanningen, inklusive 

konvertering til standard omfangsberegning 

(studiepoeng, årsverk, el. l.) 

Kvalitetskrav til forutdanningen 

Ved vurdering av kvaliteten på forutdanningen vil det 

bli lagt spesiell vekt på karakterene på 

hovedfags/masternivå, og særlig på masteroppgaven. 

Søkere bør generelt sett ha karakterer på høyere grads 

studier som i den beste tredjedel i det aktuelle fag. 

Søkere som klart er i den dårligste tredjedelen vil ikke 

bli tatt opp, uavhengig av prosjektbeskrivelse etc. 

Hvilke karakterer dette svarer til, vil avhenge av type 

karakterskala, og i praksis variere mellom fag/lærested. 

For søkere med midlere karakterer fra høyere grads 

eksamen, vil kvaliteten på prosjektbeskrivelsen (ut 

over minstekravet), forsknings/veiledningsmiljøet og 

eventuell vitenskapelig produksjon etter mastergraden 

ha betydning for opptaket. 

Søkere med A eller B etter ECTS-skalaen A-E vil være 

kvalifisert for opptak på ph.d.-programmet, forutsatt at 

ikke studieprogrammet har brukt skalaen med overvekt 

på de gode karakterene (A og B). I slike tilfeller vil 

kandidater med karakteren B bli vurdert individuelt i 

forhold til de andre kriteriene, slik som kandidater med 

karakteren C. Søkere med D eller dårligere etter 

ECTS-skalaen vil ikke være kvalifiserte for opptak på 

ph.d.-programmet. 

For en søker med eksamen etter gammel karakterskala 

vil det si at karakteren helst bør være 2,2 eller bedre. 

For kandidater med karakterene 2,3 og 2,4 blir 

kvaliteten ut fra de andre opptakskriteriene avgjørende. 

Dersom karakteren er 2,5 eller dårligere er søkeren 

normalt ikke kvalifisert for opptak. 

Commented [MC13]: Omformulert, se punktet 
Opptaksvedtak i kolonne 1, s. 7 
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 Søkere med gjennomført bachelorgrad og/eller 

mastergrad hvor engelsk har vært 

undervisningsspråk 

 Søkere som har A-level eksamen i engelsk 

For søkere fra enkelte afrikanske land, se NOKUTs 

hjemmeside for detaljer. 

For søkere til studieretningen i samfunnsøkonomi er det 

krav om GRE General Test for søkere som har utdanning 

fra institusjoner utenfor EEA/EU eller Sveits. Les mer om 

forkunnskapskrav til studieretningen i samfunnsøkonomi.  

Studieretningene kan stille krav til emner som må være 

avlagt før opptak eller som må avlegges i løpet av 

opptaksperioden (betinget opptak). Slike krav skal vedtas 

av fakultetet. Dersom emnekravene er generelle, skal de 

stå eller vises til i studieplanen for den aktuelle retningen.  

 

Krav til gjennomførbarhet og finansiering 

Finansieringsplanen i søknaden og prosjektbeskrivelsen 

må vise hvordan prosjektet kan gjennomføres i løpet av 

opptaksperioden. Tilsagn om/dokumentasjon av 

finansieringen må følge med søknaden. Finansieringen 

skal dekke livsopphold i Norge samt prosjektdrift.  

Privat finansiering aksepteres ikke som tilfredsstillende 

finansiering for opptak til den organiserte 

forskerutdanningen ved fakultetet. 

Ved vurderingen av prosjektets praktiske 

gjennomførbarhet kan også andre forhold spille inn, f.eks. 

om nødvendige datagrunnlag eller laboratorier er 

tilgjengelig, om det er budsjettdekning for nødvendige 

reise- og oppholdsutgifter (inkl utenlandsopphold, 

feltarbeid), om de språklige forutsetningene er tilstede, 

mv. 

Kandidaten må dokumentere tilstrekkelig kontakt med 

relevant fagmiljø ved fakultetet i løpet av 

henvises det til informasjon om opptak til 

doktorgradsstudiene (ph.d.-graden) ved SV-fakultet. 

2.2 Søknadsfrist for opptak 

I samfunnsøkonomi er det bare opptak én gang i året, 

med søknadsfrist 1. mars. For opptak ved de andre 

studieretningene er det ingen frist for å søke opptak. 

Søkere som tilsettes i en stipendiatstilling ved 

fakultetet gis automatisk opptak dersom søkeren 

oppfyller programmets ordinære opptaksbetingelser og 

har en godkjent, individuell prosjektbeskrivelse. 

Opptaket formaliseres gjennom en tilleggsavtale til 

stipendiatens inngåtte arbeidsavtale. 

Søkere med annen tilsetting eller med kvotestipend må 

søke ordinært opptak. 

 

Det forutsettes at mastergraden har en ordinær 

teoretisk innretning, og ikke er en praktisk innrettet 

mastergrad ("erfaringsbasert") som ikke gir det 

forskningsforberedende nivå som forutsettes for 

opptak. I denne vurderingen er det aktuelt å trekke inn 

kvaliteten på utdanningsinstitusjonen. 

 

Mastergraden må innholde en oppgave på minst 30 

studiepoeng, og utdanningen må inkludere 

forskningsmetodisk opplæring. 

Praksis trekkes ikke inn i vurderingen, med unntak for 

at direkte relevant forskningserfaring (publisering på 

faglig høyt nivå, prosjektledelse mv.) kan være et 

moment i tvilstilfeller. 

Krav til kompetanse i engelsk 

Gode ferdigheter i engelsk er påkrevd for alle som skal 

delta på ph.d.-programmet. Internasjonale studenter må 

dokumentere dette ut fra følgende tester med gitte 

resultater eller bedre: 

 TOEFL - Test of English as a Foreign Language 

med minimumresultat 550 på Paper-based Test 

(PBT), eller 80 på internet-Based Test (iBT). 

 IELTS - International English Language Testing 

Service med resultat 6.0. 

Følgende søkere er i henhold til NOKUT (Nasjonalt 

organ for kvalitet i utdanningen) fritatt fra ovennevnte 

krav: 

 Søkere fra land som er medlem av EU/EØ˜S 

og/eller Europarådet/UNESCO-Cepes og som 

har engelsk som første fremmedspråk tatt over 

en periode på minimum 7 år i grunn- og 

videregående skole. Søkeren må selv 

dokumentere dette. 

Commented [MC7]: Ny tekst,kravet praktiseres allerede 
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opptaksperioden. Deltakelse i ph.d.-kurs, veiledning, 

seminarer osv. inngår i dette.   

 

Krav til fagmiljø 

Dokumentasjon på tilknytning til relevant fagmiljø i hele 

opptaksperioden skal følge søknaden.  

Søkere skal ha etablert kontakt med mulige/aktuelle 

veileder(e) ved søknad om opptak, og vise til resultatet i 

søknaden. 

 

Eventuell residensplikt 

Det kan stilles krav om at ph.d.-kandidatene skal tilbringe 

tid ved UiO. Omfang og utforming av residensplikten skal 

fremgå av opptaksavtalen. 

2.2 Søknad om opptak 

Søknad om opptak skal inneholde: 

 dokumentasjon av forutdanningen 

 en prosjektbeskrivelse på 5-10 sider 

 dokumentasjon på (eventuelt tilsagn om) 

finansiering av utdanningen 

 fremdriftsplan for gjennomføring av ph.d.-

prosjektet 

 presisering av nødvendig infrastruktur (drift 

og utstyr) 

 forslag til veileder/-e 

 dokumentasjon på engelskkompetanse eller 

dokumentasjon på at man kvalifiserer til 

fritak fra krav om engelskkompetanse 

 Dokumentasjon på faglig relevant 

arbeidsmiljø i hele perioden  

Hovedregelen er at det praktiseres løpende opptak av 

kandidater til ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap. 

Studieretningene har anledning til å sette egne frister.  

 Søkere med gjennomført bachelorgrad og/eller 

mastergrad hvor engelsk har vært 

undervisningsspråk 

 Søkere som har A-level eksamen i engelsk 

For søkere fra enkelte afrikanske land, se NOKUTs 

hjemmeside for detaljer. 

Andre krav til dokumentasjon av faglige forutsetninger 

Fakultetet kan, etter forslag fra en studieretning, stille 

krav til at en søker eller søkergrupper dokumenterer 

faglige forutsetninger for opptak gjennom intervju, 

interne eller eksterne tester. Generelle krav til grupper 

av søkere skal tas inn i de aktuelle studieplanene med 

beskrivelse av hvordan kravet skal dokumenteres. 

Krav til faglig innhold for opptak til studieretning 

Enhetene kan stille krav til emner og/eller 

emnesammensetninger for opptak til den 

studieretningen enheten har det utøvende ansvaret for, 

eventuelt som emner som må være tatt i løpet av 

forskerutdanningen. Slike krav skal vedtas av fakultet. 

Dersom emnekravene er generelle, skal de stå eller 

vises til i studieplanen. Det vises her til studieplanene i 

samfunnsøkonomi og statsvitenskap. 

Krav til prosjektbeskrivelse 

Fakultetet utarbeider egen veiledning med krav til 

prosjektbeskrivelsen. Opptak ut fra 

prosjektbeskrivelsen gis på enten-eller-basis, ikke med 

forbehold om en forbedret prosjektbeskrivelse innen en 

gitt dato. Mindre kommentarer om oppretting kan 

imidlertid følge en anbefaling om opptak. 

Commented [MC9]: Ny tekst, kravet praktiseres allerede 

Commented [MC10]: Ny tekst, både kompetanse og ev. 
fritaksgrunn bør dokumenteres. Faglig relevant arbeidsmiljø 
gjennom perioden bør dokumenteres. 

Commented [MC11]: Ny tekst 

Commented [MC19]: Omformulert, se under Andre 
forkunnskapskrav i kolonne 1, s. 4 

Commented [MC20]: Veiledning til prosjektbeskrivelse 
ligger på programmets nettsider. 

http://www.sv.uio.no/forskning/phd/soknad-opptak/prosjekt-beskr.html
http://www.sv.uio.no/forskning/phd/soknad-opptak/prosjekt-beskr.html
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2.3 Opptaksvedtak 

 

Stipendiatstilling ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

Søkere som tilsettes i en stipendiatstilling ved fakultetet 

gis automatisk opptak dersom søkeren oppfyller 

programmets ordinære opptaksbetingelser og har en 

godkjent, individuell prosjektbeskrivelse.  

 

Opptaket formaliseres gjennom en tilleggsavtale til 

stipendiatens inngåtte arbeidsavtale. 

I unntakstilfelle kan en kandidat tas opp på fakultetets 

programplan generelt, med en individuell studieplan. Det 

forutsettes uansett at kandidaten søker og kan knyttes til et 

vitenskapelig forskningsmiljø ved fakultetet, uansett 

studieretning eller om kandidaten har arbeidsplass utenfor 

fakultetet. 

 

Opptak til ph.d.-programmet med ekstern finansiering 

 
Søkere med ekstern tilsetting må søke ordinært opptak.  

Søknad om opptak avgjøres av fakultetet selv, etter 

innstilling fra den aktuelle studieretningen.  

 

Søknader kan avvises uten en faglig vurdering dersom: 

 Det ikke foreligger dokumentasjon for den 

forutdanningen som skal ligge til grunn for 

opptaket, eller forutdanningen åpenbart ikke 

fyller omfanget som er angitt under punkt 

2.1. 

 Søknaden mangler individuell 

prosjektbeskrivelse 

 Det ikke gis opplysninger om hvordan 

forskerutdanningen er tenkt finansiert, eller 

finansieringsplanen er åpenbart ufullstendig 

(se under punkt 2.1) 

Krav til praktisk gjennomførbar plan og finansiering 

spesielt 

Finansieringsplanen i søknaden og 

prosjektbeskrivelsen må vise hvordan prosjektet kan 

gjennomføres innen en tidsramme på høyst 6 år. 

Tilsagn om/dokumentasjon av finansieringen må følge 

med søknaden. Dersom prosjektet ut fra en faglig 

vurdering ikke lar seg gjennomføre innen en slik 

maksimal tidsramme, skal søknaden avslås, eventuelt 

med en anmodning om til å komme igjen senere med 

ny en søknad med et revidert prosjekt og/eller med 

styrket finansiering. 

Privat finansiering (egne eller familiens midler el. l) 

aksepteres ikke som tilfredsstillende finansiering for 

opptak til den organiserte forskerutdanningen ved 

fakultetet. 

Ved vurderingen av prosjektets praktiske 

gjennomførbarhet kan også andre forhold spille inn, 

f.eks. om nødvendige databaser/apparatur er 

tilgjengelig, om det er budsjettdekning for nødvendige 

reise- og oppholdsutgifter (inkl utenlandsopphold, 

feltarbeid), om de språklige forutsetningene er tilstede, 

mv. 

Krav til å etablere kontakt med potensielle veiledere 

Søkere plikter selv å etablere kontakt med 

mulige/aktuelle veileder(e) ved søknad om opptak, og 

vise til resultatet i søknaden. 

Eventuell oppholdsplikt 

Det kan stilles krav om at ph.d.-kandidatene skal 

tilbringe noe tid ved Universitetet i Oslo. Hvor 

formålstjenelig en slik oppholdsplikt er, vil variere 

mellom studieretningene og avhenger av det 

Commented [MC21]: Omformulert, se. Krav til 
gjennomførbarhet og finansiering i kolonne 1, s. 5 og 6 

Commented [MC22]: Erstattet med datagrunnlag 

Commented [MC23]: Omformulert, se Krav til fagmiljø i 
kolonne 1, s. 8 

Commented [MC24]: Byttet ut med residensplikt, se. 
Eventuell residensplikt i kolonne 1, s. 6 
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 Det ikke foreligger forslag til veileder(e), 

eller dersom prosjektet tar opp et tema som 

er perifert eller utenfor kompetanseområdet 

for fagmiljøene ved fakultetet slik at 

fakultetet ikke har noe relevant, aktivt 

forskningsmiljø å tilby.  

 

Ved opptak inngås det en formell avtale med veileder(e).  

 

Opptaksperiode 

 
Opptaket på ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap 

tilsvarer tre års fulltidsstudier. Ved eventuelt pliktarbeid 

kan opptaket forlenges til fire år. Kandidater med ekstern 

arbeidsgiver plikter å påse at fakultetet informeres om 

permisjoner. 

 

forskningsmiljø kandidaten er knyttet til. Omfang og 

utforming av oppholdsplikten skal fremgå av 

opptaksavtalen, ut fra forslag fra studieretningen. 

§ 5.2 Opptaksvedtak 

Stipendiater ved fakultetet 

Søkere som tilsettes i en stipendiatstilling ved 

fakultetet gis automatisk opptak på ph.d.-programmet, 

forutsatt at det foreligger en individuell 

prosjektskrivelse. Dersom det ikke foreligger en 

beskrivelse som viser stipendiatens planlagte, 

individuelle bidrag i et større prosjekt, må en slik 

beskrivelse utarbeides innen tre måneder etter opptaket 

og godkjennes av lederen for programstyret for ph.d.-

programmet etter innstilling fra tilsettende enhet. 

Opptaket formaliseres gjennom en tilleggsavtale til 

stipendiatens inngåtte arbeidsavtale, som godkjennes 

av fakultetet. 

Søkere med tilsetting/arbeidsplass utenfor fakultetet 

Søkere med ekstern tilsetting eller med kvotestipend 

må søke ordinært opptak. Søknadene skal skrives på 

eget skjema. For søkere til ph.d.-studiet i 

samfunnsøkonomi er det søknadsfrist én gang i året, 1. 

mars.  

Søknadene til de andre ph.d.-studiene ved fakultetet, 

der det er gitt tilsagn om tre års netto finansiering av 

forskerutdanningen, behandles løpende uten noen 

søknadsfrist. Disse søknadene kan avgjøres på fullmakt 

av lederen for Programstyret for ph.d.-programmet ved 

fakultetet, etter innstilling fra de aktuelle enhetene. 

Denne prøveordningen fra og med høsten 2010 

innebærer at det bare tas stilling til søknader etter at 

finansieringen er avklart. Commented [MC25]: Omformulert, se 2.3 Opptaksvedtak 
i kolonne 1, s. 7 og 8 
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Søknader kan avvises uten en faglig vurdering dersom: 

 Det ikke foreligger dokumentasjon for den 

forutdanningen som skal ligge til grunn for 

opptaket, eller forutdanningen åpenbart ikke 

fyller omfanget som er angitt under § 5.1. 

 Søknaden mangler individuell 

prosjektbeskrivelse 

 Det ikke gis opplysninger om hvordan 

forskerutdanningen er tenkt finansiert, eller 

finansieringsplanen er åpenbart ufullstendig (se 

under § 5.1) 

 Det ikke foreligger forslag til veileder(e), eller 

dersom prosjektet tar opp et tema som er 

perifert eller utenfor kompetanseområdet for 

fagmiljøene ved fakultetet slik at fakultetet ikke 

har noe relevant, aktivt forskningsmiljø å tilby. 

Søkeren bør her vises til andre mer aktuelle 

forskerutdanningsinstitusjoner. 

Det gis ikke opptak på programmet med forbehold om 

forbedret prosjektbeskrivelse innen en gitt dato. 

Søkere kan i slike tilfeller bli bedt om å komme igjen 

med en ny søknad etter 3 måneder, eventuelt til neste 

møte i Programstyret. 

§ 5.3 Opptaksperiode 

Opptaket på ph.d.-programmet i samfunnsfag skjer 

normalt for en periode på fire år, med tre års effektiv 

forskerutdanning og til sammen ett års pliktarbeid. 

Kandidater med ekstern arbeidsgiver plikter å påse at 

fakultetet informeres om permisjoner. 

Kandidater med ekstern arbeidsgiver plikter å påse at 

fakultetet informeres om permisjoner. Commented [MC26]: Omformulert, se punktet 
Opptaksperiode i kolonne 1 s. 8 
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§ 5.4. Avslutning før avtalt tid 

Eventuell søknad om å få levere en dr.philos.-

avhandling Det vises her til Forskrift for dr.philos.-

graden, § 5.1 siste avsnitt. 

En avhandling som er utarbeidet under organisert 

veiledning i et doktorgradsprogram, kan bare leveres 

inn til bedømmelse under en ikke-organisert 

doktorgrad dersom særskilte omstendigheter tilsier det. 

En begrunnet søknad sendes fakultetet, normalt innen 

ett år etter opptaksdato på ph.d.-programmet. 

Fakultetet selv fatter vedtak i saken. 

 

3. Struktur og innhold i ph.d.-programmet 

UiOs regler for struktur og innhold i ph.d.-programmet er 

nedfelt i Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) 

ved Universitet i Oslo. Det samfunnsvitenskapelige 

fakultetet har følgende programbeskrivelse: 

 

3.1 Innhold i ph.d.-programmet 

Doktorgradsprogrammet i samfunnsvitenskap ved 

Universitet i Oslo har egne studieplaner for 

doktorgradsopplæringen innen 7 studieretninger 

(hoveddisipliner ved fakultetet). Disse studieplanene 

vedtas av fakultetet og finnes på fakultetets nettsider. 

3.2 Krav til innhold i opplæringsdelen 

Opplæringsdelen svarer til 30 studiepoeng ved alle 

studieretningene med unntak for samfunnsøkonomi. Her 

omfatter opplæringsdelen 45 studiepoeng. Opplæringen 

skal inneholde disse komponentene: 

 vitenskapsteori 

 metodeopplæring 

 faglig teori 

 faglig formidling 

3.1 Innhold i ph.d.-programmet 

3.1.1. Felles for UiO 

Programmet består av en opplæringsdel og en 

avhandling. Innholdet av opplæringsdelen skal 

sammen med arbeidet med avhandlingen gi den 

nødvendige faglige fordypning og bredde. 

3.1.2. For SV 

Doktorgradsprogrammet i samfunnsvitenskap ved 

Universitet i Oslo har egne studieplaner for 

doktorgradsopplæringen innen 7 studieretninger 

(hoveddisipliner ved fakultetet). Disse studieplanene 

vedtas av fakultetet og finnes på fakultetets nettsider. 

3.2 Krav til innhold i opplæringsdelen 

3.2.1 Felles for UiO 

Opplæringsdelen skal tilsvare minst 30 studiepoeng, 

hvorav minst 20 studiepoeng skal avlegges etter 

opptak. Opplæringsdelen skal, sammen med 

avhandlingsarbeidet, gi utdanning på høyt faglig nivå. 

Kandidatene skal gjennomføre et vitenskapelig arbeid, 

Utfyllende regler til § 7 Veiledning 

§ 7.1 Veiledningens innhold 

Veilederne til den enkelte kandidat skal: 

 holde seg orientert om fremdriften i kandidatens 

arbeid og vurdere den i forhold til 

prosjektbeskrivelsens fremdriftsplan, 

 følge opp faglige forhold som kan medføre 

forsinket gjennomføring av forskerutdanningen, 

slik at denne kan fullføres innenfor normert 

tidsramme, 

 gi råd om formulering og avgrensning av tema 

og problemstillinger, 

 gi hjelp til orientering i faglitteratur og 

datagrunnlag (bibliotek, arkiv, etc.), 

 drøfte og vurdere hypoteser og metoder, 

 drøfte resultater og tolkningen av disse, 

 drøfte opplegg og gjennomføring av 

fremstillingen (disposisjon, språklig form, 

dokumentasjon m.v.), 

Commented [MC27]: Fjernes, reguleres av forskriftens § 
5.4 og dr. philos.-forskriftens § 5.2 

Commented [MC34]: Dekkes av punkt 3.5 Krav til 
veiledning i kolonne 1 på s. 11. og nettsider: 
 
Retningslinjer for rettigheter og plikter i forbindelse med 
veiledning  ligger på programmets nettsider 
 
Generell informasjon om veiledning, omfang osv. ligger her 

http://www.sv.uio.no/forskning/phd/oppbygging/index.html
http://www.sv.uio.no/forskning/phd/oppbygging/index.html
https://www.sv.uio.no/forskning/phd/oppbygging/index.html
https://www.sv.uio.no/forskning/phd/oppbygging/index.html
http://www.uio.no/om/regelverk/forskning/forskerutdanning/phdforskr.html
http://www.uio.no/om/regelverk/forskning/forskerutdanning/phdforskr.html
http://www.uio.no/om/regelverk/forskning/forskerutdanning/drphilos.html
http://www.sv.uio.no/forskning/phd/veiledning/plikter-rettigheter/index.html
http://www.sv.uio.no/forskning/phd/veiledning/plikter-rettigheter/index.html
http://www.sv.uio.no/forskning/phd/veiledning/
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Kursplan for den enkelte kandidat legges opp i samarbeid 

mellom kandidaten og veilederen fra instituttet. Det er 

instituttet som godkjenner studieopplegget for den enkelte 

kandidat ut fra de rammene som er gitt. Retningslinjer for 

godkjenning av emner/kurs som skal inngå i den enkelte 

kandidats opplæringsplan, inklusive fastsetting av 

studiepoeng og krav til dokumentasjon er beskrevet i 

Retningslinjer for godkjenning av doktorgradskurs på 

fakultetets nettsider. 

 

3.3 Fremdriftsrapportering 

Alle kandidater og veiledere på ph.d.-programmet skal 

årlig levere fremdriftsrapport der det gjøres rede for status 

og progresjon i ph.d.-prosjektet. Fristen for å levere 

fremdriftsrapport er 1. oktober hvert år. 

 

3.4 Midtveisevaluering 

Alle kandidater på ph.d.-programmet skal gjennomføre en 

midtveisevaluering halvveis i ph.d.-løpet. Retningslinjer 

for midtveisevalueringer ved SV-fakultetet og de 

spesifikke studieretningene er tilgjengelige på fakultetets 

nettsider.  

3.5 Krav til veiledning 

Ved fakultetet er 180 arbeidstimer normen for 

doktorgradsveiledningen per kandidat. Timetallet gjelder 

hele opptaksperioden under ett, og inkluderer for- og ev. 

etterarbeid av veilederne. 

Kandidaters og veileders plikter og rettigheter i 

forbindelse med forskerutdanningen er beskrevet på 

fakultets nettsider. 

 

få trening i faglig formidling og innføring i 

forskningsetikk, vitenskapsteori og vitenskapsmetode. 

3.2.2 For SV 

Opplæringsdelen svarer til 30 studiepoeng ved alle 

studieretningene med unntak for samfunnsøkonomi. 

Her omfatter opplæringsdelen 45 studiepoeng. 

Opplæringen skal inneholde disse komponentene: 

 vitenskapsteori 

 metodeopplæring 

 faglig teori 

 faglig formidling 

 

Retningslinjer for godkjenning av emner/kurs som skal 

inngå i den enkelte kandidats opplæringsplan, 

inklusive fastsetting av studiepoeng og krav til 

dokumentasjon, finnes i Utfyllende regler til § 8 i 

Forskriften. Det kreves dokumentasjon for at 

kandidaten har gjennomført alle de emner/elementer 

som studieplanen krever før innlevering av 

doktoravhandlingen. 

Fakultetets nettside om forskerutdanning gir pekere til 

studieplaner for de enkelte studieretningene, inklusive 

hvilke krav det stilles til sammensetningen av 

kurskomponentene (emnene), og til de kurstilbud som 

gis eller planlegges. Det tas sikte på å koordinere 

kurstilbudene på nasjonalt nivå. Internasjonale 

forskerkurs kan også inngå. Det vises også til 

utfyllende bestemmelser om hvilke former for 

opplæring, krav til dokumentasjon mv. som gjelder for 

alle studieretningene. 

Kursplan for den enkelte kandidat legges opp i 

samarbeid mellom kandidaten og veilederen fra 

instituttet. Det er instituttet som godkjenner 

studieopplegget for den enkelte kandidat ut fra de 

rammene som er gitt. 

 gi kandidaten veiledning i forskningsetiske 

spørsmål knyttet til avhandlingen, 

 sikre at kandidaten deltar i et aktivt 

forskningsmiljø, inkl. følge opp kandidaten i 

forhold til interne forskningsseminarer el. l. der 

kandidaten kan få lagt frem sitt foreløpige 

avhandlingsarbeid, og å hjelpe til med å føre 

kandidaten inn i relevante eksterne 

forskningsmiljøer, 

 årlig gi skriftlige rapporter om fremdriften i 

forskerutdanningen på fastsatt skjema, 

 følge opp eventuell oppholdsplikt, og rapportere 

om den ikke overholdes, 

 bistå til at personvernopplysninger meldes og 

behandles slik de skal, etter retningslinjene til 

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, 

 følge UiOs yrkesetiske retningslinjer for 

veiledere, 

 ta opp med kandidaten på forhånd dersom 

veileder ønsker å være medforfatter til en 

artikkel i avhandlingen, og 

 bistå kandidaten med å gi melding til enheten 

om at avhandlingen snart er klar for innlevering, 

med sikte på at bedømmelseskomité kan være 

klar kort tid etter at avhandlingen er innlevert. 

Doktorgradskandidatene skal: 

 Legge fram rapporter eller utkast til deler av 

avhandlingen for veileder hvert halvår/år, i 

samsvar med det som er avtalt ved opptaket. 

Deler av avhandlingen kan eventuelt legges 

fram i sammenheng med seminar, 

 årlig levere fremdriftsrapporter til instituttet 

etter gjeldende bestemmelser, 

Commented [MC28]: Omformulert under 3.2 Krav til 
innhold i opplæringsdelen i kolonne 1, s. 10, som viser til 
retningslinjer på nettsidene 

Commented [MC35]: Se punkt 3.3 Fremdriftsrapportering 
i kolonne 1, s. 11 

Commented [MC36]: Se punkt 3.3 Fremdriftsrapportering 
i kolonne 1, s. 11 

https://www.sv.uio.no/forskning/phd/kurs/godkjenning-kurs.html
http://www.sv.uio.no/forskning/phd/oppbygging/midtveisevaluering/
http://www.sv.uio.no/forskning/phd/oppbygging/midtveisevaluering/
http://www.sv.uio.no/forskning/phd/veiledning/plikter-rettigheter/
https://www.sv.uio.no/forskning/phd/kurs/godkjenning-kurs.html
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3.3 Obligatoriske deler i programmet 

3.3.1 Felles for UiO 

Kandidatene må: 

 få opplæring i vitenskapsetikk, vitenskapsteori 

og vitenskapsmetode 

 levere årlige fremdriftsrapporter 

 utarbeide et selvstendig, vitenskapelig arbeid av 

internasjonal standard 

 avholde en prøveforelesning 

 forsvare sin avhandling i en offentlig disputas 

3.3.2 For SV 

De årlige fremdriftsrapportene skal skrives på et 

elektronisk skjema som kandidatene vil få tilsendt fra 

enhetene (studieretningene) de er knyttet til, og skal 

returneres til enhetene innen fastsatt frist. Veiledere 

skal levere separate, elektroniske rapporter. 

3.4 Fagmiljø 

3.4.1 Felles for UiO 

Ved opptak skal doktorgradskandidatene knyttes til 

den grunnenhet hvor kandidaten har sin faglige 

tilknytning. Grunnenheten skal påse at kandidaten får 

tilknytning til et aktivt forskningsmiljø. 

3.4.2 For SV 

Tilfredsstillende fagmiljøtilknytning skal sikres 

gjennom oppfølging fra veileder(e), jf. krav til 

veiledere i Utfyllende regler til § 7.1, gjennom krav til 

deltakelse på undervisningen spesifisert i de enkelte 

studieplaner, og gjennom eventuell oppholdsplikt ved 

institusjonen, se Utfyllende regler til § 5.1 (siste ledd) 

 etterleve i sitt arbeid forskningsetiske prinsipper 

for fagområdet, og til at personvernopplysninger 

meldes og behandles slik de skal, og 

 oppgi Universitetet i Oslo som sin 

institusjonstilknytning ved publisering av 

doktoravhandlingen eller vitenskapelige artikler 

som deler av den, dersom kandidaten har eller 

har hatt UiO som arbeidsplass under 

forskeropplæringen. Hvis publiseringen skjer 

etter opptaksperiodens utløp og mens 

kandidaten er tilsatt på en annen arbeidsplass, så 

er det aktuelt med såkalt "dobbeladressering" 

(tilknytning). Kandidater som har hatt ekstern 

arbeidsplass under hele forskerutdanningen 

anmodes om å oppgi i en fotnote eller lignende 

at arbeidet er blitt til som en del av et 

doktorgradsarbeid ved UiO. 

Omfanget av veiledningen 

Ved SV- fakultet er 180 arbeidstimer normen for 

doktorgradsveiledningen per kandidat. Timetallet 

gjelder hele opptaksperioden under ett, og inkluderer 

for- og ev. etterarbeid av veiledere (lese utkast til 

avhandlingen, etc.). Grunnenheten har ansvaret for, 

eventuelt etter samråd med kandidaten, å fordele disse 

timene på hoved- og medveileder(e). 

 

Utfyllende regler til § 8 Opplæringsdel 

Omfanget av opplæringsdelen 

Opplæringsdelen svarer til 30 studiepoeng ved alle 

studieretningene med unntak for samfunnsøkonomi. 

Her omfatter opplæringsdelen 45 studiepoeng. 

Innholdet i opplæringen 

Commented [MC29]: Omformulert, se punktet 3.3 
Framdriftsrapportering i kolonne 1, s. 11 

Commented [MC30]: Omformulert, se punktet Krav til 
gjennomførbarhet og finansiering og Krav til fagmiljø i 
kolonne 1, begge s. 5 og 6 
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3.5 Krav til veiledning 

3.5.1 Felles for UiO 

 Alle kandidater skal normalt ha to veiledere 

med doktorgrad eller tilsvarende kompetanse, 

 kandidatene skal ha individuell veiledning, 

 kandidat og veiledere skal ha jevnlig kontakt, 

 veilederne skal blant annet gi råd og bidra i 

drøftinger og vurderingen i forbindelse med 

utarbeidelsen avhandlingen, jf. § 7 i Forskriften, 

 veilederne skal gi kandidaten veiledning i 

forskningsetiske spørsmål knyttet til 

avhandlingen, og 

 veilederne skal sikre at doktorgradskandidaten 

deltar i et aktivt forskningsmiljø 

3.5.2 For SV 

Plikter og rettigheter for veiledere og kandidater er 

ytterligere utdypet i Utfyllende regler til § 7.1, og 

gjengitt på egen nettside. 

Ved søknad om stipend eller opptak til fakultetets 

doktorgradsprogram må søkeren selv etablere kontakt 

med mulig(e) veileder(e). 

Ved fakultetet er 180 arbeidstimer normen for 

doktorgradsveiledningen per kandidat. Timetallet 

gjelder hele opptaksperioden under ett, og inkluderer 

for- og ev. etterarbeid av veilederne. 

Kandidaten skal normalt ha to veiledere, og en av disse 

skal være ansatt ved fakultetet. Kandidaten vil få 

oppnevnt en hovedveileder, som har det formelle 

ansvaret hvis vedkommende er ansatt ved universitetet. 

I motsatt fall skal hovedveileder og en medveileder 

ansatt ved universitetet dele dette ansvaret. 

Fordelingen av arbeidsoppgaver (se under) og 

Opplæringen skal inneholde disse komponentene: 

 vitenskapsteori 

 metodeopplæring 

 faglig teori 

 faglig formidling 

Studieplanene for de enkelte studieretningene 

konkretiserer innholdet i opplæringsdelen, inklusive 

hvilke krav som stilles til sammensetningen av 

kurskomponentene (emnene), hvilke emner og 

seminarer som er obligatoriske, og konkrete 

emne/kurstilbud som gis eller planlegges. 

Godkjenning av emner/kurs og andre faglige 

aktiviteter 

Det kreves dokumentasjon for at kandidaten har 

gjennomført de emner som studieplanen krever. Faglig 

leder for ph.d.-utdanningen ved den enkelte 

studieretning fastsetter studiepoeng for emner der det 

ikke foreligger, og godkjenner dokumentasjonene for 

at emnene er tilfredsstillende gjennomført. Denne 

oppgaven kan ikke overlates til den enkelte kursholder 

eller veileder. Klage på fastsettingen/godkjenningen 

behandles av Programstyret for ph.d.-programmet ved 

fakultetet. 

Fastsetting av studiepoeng og godkjenning av 

dokumentasjon for elementer som skal inngå i 

opplæringsdelen skal skje etter disse retningslinjene: 

 Et godkjent doktorgradskurs tatt i samme 

fagområde ved en annen institusjon skal 

godskrives kandidaten med samme antall 

studiepoeng (Universitetsloven, § 3-4). 

 Emner/kurs som har inngått i en kandidats 

bachelor- eller mastergrad kan ikke også gi 

uttelling som doktorgradskurs. 

Commented [MC31]: Se punkt 3.5 Krav til veiledning i 
kolonne 1 og henvisning til nettsidene. Punktet reguleres 
også av forskriftens § 7 

Commented [MC39]: Se punkt 3.2 Krav til innhold i 
opplæringsdelen i kolonne 1 på s. 10 

http://www.sv.uio.no/forskning/phd/veiledning/
http://www.uio.no/om/regelverk/forskning/forskerutdanning/phdforskr.html
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veiledningsressurser mellom hovedveileder og 

eventuelle medveiledere avklares ved studiestart. 

Kandidaten har ikke krav på veiledning ut over 

opptaksperioden. 

 

Ordinært skal kurs/emner tas i løpet av den perioden 

kandidaten er opptatt på programmet. Kurs som er tatt 

før opptak kan godkjennes som del av opplæringen 

etter søknad i forbindelse med opptaket. Ingen av disse 

kursene skal være eldre enn 2 år ved opptaksdato, og 

de kan til sammen maksimalt gi en uttelling på 10 

studiepoeng av opplæringsdelen 

Nivå for godkjenning som doktorgradskurs: 

 Hovedforeleser og kursansvarlig må ha et høyt 

faglig nivå (dvs. som selv har doktorgrad eller 

tilsvarende) 

 Deltakelsen er dominert av forskerrekrutter eller 

etablerte forskere/lærere. Enkelte 

masterstudenter med relevante prosjekt kan 

delta uten at det rokker ved nivåkravet. 

«Bestått»-kravet ved dokumentasjon svarer til et 

masternivå med karakterene A eller B. Også 

kurs på masternivå kan i spesielle tilfeller, 

presisert i de enkelte studieplanene, godkjennes 

som doktorgradskurs. Karakteren på 

kurs/emneeksamen må i så fall være A eller B. 

Beregning av studiepoeng for 

doktorgradsemner/aktiviteter: 

For kurs/elementer der omfanget i studiepoeng ikke er 

fastsatt tidligere tas det utgangspunkt i at ett 

studiepoeng etter ECTS svarer til 25-30 arbeidstimer 

for kandidaten. I vurderingen av studiepoengene 

trekker en inn tid som etter studieopplegget normalt vil 

gå med til: 

 Forberedelse til undervisningen gjennom lesing 

av litteratur, mv. (Det tas hensyn til om kurset 

har en veiledende leseliste eller om det er 

forberedende arbeid med spesiell litteratur eller 

kildemateriell som skal benyttes under kurset), 

Commented [MC32]: Reguleres av forskriftens § 7.2 og 
programmets nettsider om veiledning. 

Commented [MC33]: Reguleres av forskriftens § 5.3 

Commented [MC40]: Dekkes av punkt 3.2 Krav til innhold 
i opplæringsdelen i kolonne 1 på s. 11, som henviser til 
retningslinjer på nett for godkjenning av kurs 

Commented [MC41]: Reguleres av forskriftens § 8. 

http://www.uio.no/om/regelverk/forskning/forskerutdanning/phdforskr.html
http://www.sv.uio.no/forskning/phd/veiledning/index.html
http://www.sv.uio.no/forskning/phd/veiledning/index.html
http://www.uio.no/om/regelverk/forskning/forskerutdanning/phdforskr.html
https://www.sv.uio.no/forskning/phd/kurs/godkjenning-kurs.html
http://www.uio.no/om/regelverk/forskning/forskerutdanning/phdforskr.html
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 forberedelse av egne presentasjoner eller øvelser 

som skal gjennomføres på kurset, 

 deltakelsen i selve undervisningen, og 

 etterarbeid (dokumentasjon og evaluering fra 

kandidatens side). 

I beskrivelsen av kurs som tilbys bør omfanget av for- 

og etterarbeid presiseres. 

De enkelte studieretningene kan i sine studieplaner gi 

veiledende normer for egne kurs basert på disse 

retningslinjene. 

Dokumentasjon av opplæringsdelen 

Normalt kreves det at gjennomføring av de enkelte 

kurs/tilbud under opplæringsdelen av ph.d.-

programmet dokumenteres ved én eller flere følgende 

former: 

 Forberedt skriftlig eller muntlig 

framlegg/innlegg 

 Ø˜velser 

 Medvirkning i faglig planlegging og 

gjennomføring av konferanse eller seminarrekke 

 Skriftlig eksamen 

 Muntlig eksamen 

 Essay e.l. 

 Skriftlig rapport (fra konferanse, seminar mv.) 

I kursbeskrivelsen skal vurderingsformen omtales. 

Dokumentasjonen fra den enkelte kandidat skal 

vurderes og godkjennes i forhold til det som er målet 

for opplæring gjennom kurset. 

 

 

 

Utfyllende regler til § 9 Rapportering 

Commented [MC42]: Dekkes av punkt 3.2 Krav til innhold 
i opplæringsdelen på s. 11 i kolonne 1, som henviser til 
retningslinjer på nett for godkjenning av kurs 
 

https://www.sv.uio.no/forskning/phd/kurs/godkjenning-kurs.html
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Fremdriftsrapportering 

Den årlige, obligatoriske fremdriftsrapporten skal 

skrives på et elektronisk skjema som kandidaten vil få 

tilsendt fra grunnenheten de er knyttet til. Skjemaet 

skal returneres til grunnenheten innen en fastsatt frist. 

Veileder skal levere separat, elektronisk rapport. 

Melding om at en avhandling snart er klar for 
innlevering 

Veileder skal bistå kandidaten med å gi melding til 

grunnenheten om at avhandlingen snart er klar for 

innlevering (om 1-2- måneder). 

Rapportering om eventuelle medforfatterskap 

Det vises til retningslinjene for erklæring om 

medforfatterskap ved artikkelbaserte avhandlinger. 

 

4. Avhandlingen 

4.1 Avhandlingens form og innhold 

Nivået på en avhandling er det samme enten den er en 

monografi eller består av flere mindre arbeider (artikler). 

Avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig 

arbeid som oppfyller internasjonale standarder med 

hensyn til faglig nivå, metode og etiske krav. Den skal 

bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et faglig 

nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av 

fagets vitenskapelige litteratur, jf. § 12 i Forskriften. 

Artiklene skal ha et nivå som kreves for publisering i 

anerkjente fagtidsskrifter med fagfellevurdering.  

Veileder skal gi anbefaling om avhandlingen har de 

kvaliteter som kreves for innlevering. Det er imidlertid 

4.1 Avhandlingens form og innhold 

4.1.1 Felles for UiO 

Avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig 

arbeid som oppfyller internasjonale standarder med 

hensyn til faglig nivå, metode og etiske krav. Den skal 

bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et 

faglig nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som 

en del av fagets vitenskapelige litteratur, jf. § 12 i 

Forskriften. 

4.1.2 For SV 

Sammenstillinger av flere mindre arbeider godtas som 

avhandling dersom det er en sammenheng mellom 

delene, og det er redegjort for denne i en innledende 

del. Avhandlingen, utenom denne innledende delen, 

Utfyllende regler til § 10 Avhandlingen 

§ 10.1 Krav til avhandlingen 

Nivået på avhandlingene 

Nivået på en avhandling er det samme enten den er en 

monografi eller består av flere mindre arbeider 

(heretter kalt artikler). Artiklene skal ha et nivå som 

kreves for publisering i anerkjente fagtidsskrifter med 

fagfellevurdering. Veileder skal gi anbefaling om 

avhandlingen har de kvaliteter som kreves for 

innlevering. Det er imidlertid kandidaten selv som i 

siste instans er ansvarlig for innholdet, og om den skal 

leveres inn. 

Commented [MC43]: Se punkt 3.3 Framdriftsrapportering 
i kolonne 1, s. 11 

Commented [MC44]: Dekkes av rutinebeskrivelse, se 
nettsider 

Commented [MC45]: Dekkes av retningslinjene for 
avhandlingen på nettet 

http://www.sv.uio.no/forskning/phd/avhandling-bedommelse/innlevering/index.html
http://www.sv.uio.no/forskning/phd/avhandling-bedommelse/innlevering/index.html
http://www.sv.uio.no/forskning/phd/avhandling-bedommelse/krav/artikkelbasert/index.html
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kandidaten selv som i siste instans er ansvarlig for 

innholdet, og om den skal leveres inn. 

SV har egne retningslinjer for artikkelbaserte 

avhandlinger og erklæring om medforfatterskap. Vær 

oppmerksom på at enkelte studieretninger har ytterligere 

særskilte anbefalinger og regler for artikkelbaserte 

avhandlinger. 

4.2 Avhandlingsspråk 

Avhandlingen skal skrives på norsk, svensk, dansk eller 

engelsk. Dersom kandidaten ønsker å bruke et annet 

språk, skal det være søkt om særskilt tillatelse til det ved 

opptak. 

 

 

 

  

bør i så fall normalt svare til tre tidsskriftartikler av 

vanlig størrelse med kandidaten som eneforfatter. 

Dersom det er medforfattere til en eller flere artikler, 

kan det være grunn til å utvide antall artikler slik at 

kandidatens selvstendige bidrag og omfattende innsats 

kommer tydelig fram. Det er en forutsetning for 

vurdering av en doktorgradsavhandling at kandidaten 

er hovedforfatter og har et omfattende faglig ansvar for 

et flertall av de artikler som inngår i avhandlingen. 

Kandidaten må være eneforfatter av den innledende 

delen. 

Nivået på en avhandling er det samme enten den er en 

monografi eller består av flere mindre arbeider 

(artikler). Artiklene skal ha et nivå som kreves for 

publisering i anerkjente fagtidsskrifter med 

fagfellevurdering. Veileder skal gi anbefaling om 

avhandlingen har de kvaliteter som kreves for 

innlevering. Det er imidlertid kandidaten selv som i 

siste instans er ansvarlig for innholdet, og om den skal 

leveres inn. 

Ytterligere presiseringer om krav til den innledende 

delen og fakultetets retningslinjer for medforfatterskap 

er gitt i Utfyllende regler, eventuelt med henvisning til 

den enkelte studieplanen. 

4.2 Avhandlingsspråk 

Avhandlingen skal skrives på norsk, svensk, dansk 

eller engelsk. Dersom kandidaten ønsker å bruke et 

annet språk, skal det være søkt om særskilt tillatelse til 

det ved opptaket. 

 

Krav spesielt til artikkelbaserte avhandlinger 

Omfanget av artikler: 

Avhandlingen, utenom sammendraget, bør normalt 

svare til tre tidsskriftartikler av vanlig størrelse med 

kandidaten som eneforfatter. Dersom det er 

medforfattere til en eller flere artikler, kan det være 

grunn til å utvide antall artikler slik at kandidatens 

selvstendige bidrag og omfattende innsats kommer 

tydelig fram. Det er en forutsetning for vurdering av en 

doktorgradsavhandling at kandidaten er hovedforfatter 

og har et omfattende faglig ansvar for et flertall av de 

artikler som inngår i avhandlingen. 

Innledende del: 

Innledende del i avhandlingen skal ikke bare 

sammenfatte, men også sammenstille de 

problemstillinger og konklusjoner som legges fram i 

artiklene i et helhetlig perspektiv, og på den måten 

dokumentere sammenhengen i avhandlingen. I dette 

ligger også en oppsummering av avhandlingens bidrag 

til forskningsfeltet. 

Hvis avhandlingen inneholder tidligere publiserte 

artikler, skal innledende del også inneholde faglige 

ajourføringer, slik at avhandlingen som helhet framstår 

som faglig oppdatert. I motsatt fall foretas slike 

ajourføringer i hver artikkel. Dersom enkeltarbeidene 

ikke inneholder en diskusjon av sentrale begrep i 

avhandlingen sett som et hele, må sammenstillingen 

også omfatte slike begrepsavklaringer. Dersom alle 

artiklene er skrevet på engelsk, skal innledende del 

skrives på engelsk. Dette gjelder for alle med opptak 

på ph.d.-programmet fra 1.1.13. 

Kandidaten må være eneforfatter på innledende del. 

Commented [MC46]: Dekkes av retningslinjer på nettet, 
punkt 4.1 Avhandlingens form og innhold, s.16 henviser til 
disse. 

Commented [MC47]: Omformulert under punkt 4.1 i 
kolonne 1, s. 17 

Commented [MC48]: Dekkes av retningslinjer på nettet, 
punkt 4.1 i kolonne 1, s. 16 og 17 henviser til disse.  

http://www.sv.uio.no/forskning/phd/avhandling-bedommelse/krav/index.html
http://www.sv.uio.no/forskning/phd/avhandling-bedommelse/krav/index.html
http://www.sv.uio.no/forskning/phd/avhandling-bedommelse/krav/index.html
http://www.sv.uio.no/forskning/phd/avhandling-bedommelse/krav/index.html
http://www.sv.uio.no/forskning/phd/avhandling-bedommelse/krav/index.html
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Studieplanene for de enkelte studieretningene kan 

konkretisere øvrige krav til innholdet i innledende del. 

Retningslinjer for erklæring om medforfatterskap: 

Erklæringer om medforfatterskap skal bidra til å 

identifisere og vurdere kandidatens faglige innsats i 

forhold til kravene til en ph.d.-grad. 

Alle publikasjoner som inngår i en doktoravhandling 

skal følge forskningsetiske regler og konvensjoner for 

faglig kvalitetssikring av forskning. Disse 

forpliktelsene gjelder alle bidragsytere i en 

doktoravhandling. Ved flerforfatterskap legges reglene 

Vancouverreglene til grunn, med et par mindre 

reformuleringer. Forfatterskap skal utelukkende 

baseres på: 

a) Vesentlige bidrag til idé og utforming, eller 

utvikling og analyse av teorimodell, eller 

datainnsamling, eller analyse og tolking av data 

b) Utarbeiding av selve manuskriptet eller 

kritisk revisjon av artikkelens intellektuelle 

innhold 

c) Godkjenning av artikkelversjonen som skal 

publiseres. 

Samtlige kriterier (a, b og c) må oppfylles for å 

berettige medforfatterskap. 

Dersom medforfatterskap med veileder er aktuelt, bør 

det avklares på et tidligst mulig tidspunkt med 

kandidaten og for hver enkelt artikkel separat. 

I tilknytning til ferdigstillelsen av hver enkelt artikkel 

skal kandidaten sende elektronisk meldingsskjema for 

forfatterskap til alle medforfattere. Også kandidaten 

selv skal fylle ut dette skjemaet. Signert 

skjema returneres til enheten/studieretningen. De 

utfylte skjema med bekreftelser oversendes 

bedømmelseskomiteen, og følger saksbehandlingen. 

Commented [MC49]: Dekkes av retningslinjene for 
artikkelbaserte avhandlinger. Se nettsidene for retningslinjer 

Commented [MC50]: Dekkes av retningslinjene for 
artikkelbaserte avhandlinger, se retningslinjer på nettsidene 

https://www.sv.uio.no/forskning/phd/avhandling-bedommelse/krav/medforfatter.odt
http://www.sv.uio.no/forskning/phd/avhandling-bedommelse/krav/artikkelbasert/index.html
http://www.sv.uio.no/forskning/phd/avhandling-bedommelse/krav/artikkelbasert/index.html
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Avhandlingsspråket 

Avhandlingen skal skrives på norsk, svensk dansk eller 

engelsk. Dersom kandidaten ønsker å bruke et annet 

språk, skal det være søkt om særskilt tillatelse til det 

ved opptaket. 

 

5. Bedømmelse 

 

5.1 Bedømmelseskomité 

Søknad om å få avhandlingen bedømt, jf. § 12 Forskriften, 

sendes fakultetet. Til å bedømme avhandlingen og 

doktorgradsprøven oppnevnes det en sakkyndig 

bedømmelseskomité, jf. § 13 i Forskriften. 

 

Bedømmelseskomiteen skal normalt settes sammen slik 

at: 

Begge kjønn er representert 

Minst ett av medlemmene er uten tilknytning til norske 

institusjoner 

Minst ett av de andre medlemmene er uten tilknytning til 

Universitetet i Oslo 

Alle medlemmene har doktorgrad eller tilsvarende 

kompetanse 

Dersom kriteriene fravikes skal dette begrunnes særskilt. 

5.2. Bedømmelseskomiteens innstilling 

Bedømmelseskomiteen har normalt en frist på seg på 3 

måneder til å avgi innstilling om hvorvidt arbeidet er 

verdig til å forsvares for doktorgraden. Innstillingen og 

eventuelle dissenser skal begrunnes. 

Dersom bedømmelseskomitéen finner at avhandlingen 

kan forsvares, får doktoranden skriftlig beskjed om det 

minst en måned før disputasen. 

5.1 Bedømmelseskomité 

Søknad om å få avhandlingen bedømt, jf. § 12 

Forskriften, sendes fakultetet. Til å bedømme 

avhandlingen og doktorgradsprøven oppnevnes det en 

sakkyndig bedømmelseskomité, jf. § 13 i Forskriften. 

En avhandling som er utarbeidet under organisert 

veiledning i et doktorgradsprogram, kan bare leveres 

inn til bedømmelse under en ikke-organisert 

doktorgrad (dr.philos.) dersom særskilte 

omstendigheter tilsier det. En begrunnet søknad sendes 

fakultetet, normalt innen ett år etter opptaksdato på 

ph.d.-programmet. Fakultetet selv fatter vedtak i saken. 

5.2. Bedømmelseskomiteens innstilling 

Bedømmelseskomiteen har normalt en frist på seg på 3 

måneder til å avgi innstilling om hvorvidt arbeidet er 

verdig til å forsvares for doktorgraden. Innstillingen og 

eventuelle dissenser skal begrunnes. 

Dersom bedømmelseskomitéen finner at avhandlingen 

kan forsvares, får doktoranden skriftlig beskjed om det 

minst en måned før disputasen. 

Dersom bedømmelseskomitéen finner at avhandlingen 

i sin nåværende form ikke kan godkjennes i disputas, 

men at avhandlingen etter revisjon antas å kunne 

forsvares, gir komiteen en anbefaling om det til 

fakultetet. Komitéens anbefaling må konkretiseres. 

Dersom fakultetet godkjenner anbefalingen, får 

doktoranden en frist til å innarbeide disse endringene i 

Utfyllende regler til § 13 Oppnevning av 

bedømmelseskomité 

Presisering av krav til bedømmelseskomitéens 

sammensetning 

Bedømmelseskomiteen skal normalt settes sammen 

slik at: 

 Begge kjønn er representert 

 Minst ett av medlemmene er uten tilknytning til 

norske institusjoner 

 Minst ett av de andre medlemmene er uten 

tilknytning til Universitetet i Oslo 

 Alle medlemmene har doktorgrad eller 

tilsvarende kompetanse 

Dersom kriteriene fravikes skal dette begrunnes 

særskilt. 

Utfyllende regler til § 14 Bedømmelseskomiteens 

arbeid 

§ 14.2 Omarbeiding av innlevert avhandling 

Dersom bedømmelseskomiteen finner at en innlevert 

avhandling etter revisjon antas å kunne forsvares, men 

at det må gjøres vesentlige endringer, gir komiteen en 

anbefaling om det til fakultetet. Det innebærer ikke at 

avhandlingen er refusert. Dersom fakultetet godkjenner 

dette får doktoranden en frist til å innarbeide disse 

endringene i den endelige avhandlingen. Denne fristen 

Commented [MC51]: Dette punktet dekkes av dr.philos.-
forskriftens § 5.2 

http://www.uio.no/om/regelverk/forskning/forskerutdanning/drphilos.html
http://www.uio.no/om/regelverk/forskning/forskerutdanning/drphilos.html
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Dersom bedømmelseskomitéen finner at avhandlingen i 

sin nåværende form ikke kan godkjennes i disputas, skal 

komiteen komme med en anbefaling om revisjon.  

Komitéens anbefaling må konkretiseres. Dersom 

fakultetet godkjenner anbefalingen, får doktoranden en 

frist til å innarbeide disse endringene i den endelige 

avhandlingen. Denne fristen skal maksimum settes til 6 

måneder. Komiteen gir så sin endelige innstilling om den 

reviderte avhandlingen er verdig til å forsvares for ph.d.-

graden. 

Dersom bedømmelseskomiteen finner at avhandlingen har 

graverende mangler og/eller omfattende svakheter 

som ikke kan rettes opp i løpet av seks måneder, så skal 

den refuseres. 

Se også § 14.2 i Forskriften. 

 

den endelige avhandlingen. Denne fristen skal 

maksimum settes til 6 måneder. Komiteen gir så sin 

endelige innstilling om den reviderte avhandlingen er 

verdig til å forsvares for ph.d.-graden. 

Dersom bedømmelseskomiteen finner at avhandlingen 

har graverende mangler og/eller omfattende svakheter 

som ikke kan rettes opp i løpet av om lag 

tre månedsverk, så skal den refuseres. 

 

skal maksimum settes til 6 måneder. Komiteen foretar 

så en formell vurdering av om den reviderte 

avhandlingen er verdig til å forsvares for ph.d.-graden, 

eventuelt av den innleverte avhandlingen dersom det 

ikke foreligger noen revisjon ved fristens utløp. 

Dersom bedømmelseskomiteen finner at avhandlingen 

ikke kan rettes opp i løpet av ca tre månedsverk, så 

skal den refuseres. 

En doktoravhandling som ikke er funnet verdig til å 

forsvares i disputas, kan leveres inn på nytt i 

omarbeidet skikkelse én gang, og det tidligst seks 

måneder etter fakultetets vedtak. 

§ 14.3 Bedømmelseskomiteens innstilling 

Komiteens endelige innstilling skal være stillet til 

fakultetet, ha en overskrift/innledning som viser til 

hvilken grad det dreier seg om, og tittelen på 

avhandlingen og eventuelt de enkeltarbeidene den 

består av. Innstillingen skal være datert, og være 

underskrevet av bedømmelseskomiteens medlemmer. 

Dersom avhandlingen er innlevert for annen gang, eller 

er innlevert etter anbefaling om opprettinger fra 

komiteens side, skal det nevnes innledningsvis. 

Innstillingen skal først kort gi faktiske opplysninger 

om avhandlingen, og spesielt: 

 Format og størrelse, 

 hvilke artikler den eventuelt består av, 

 hva slags type avhandling det er (for eksempel 

teoretisk/empirisk arbeid), 

 hva den omhandler og sikter mot; 

avhandlingens vitenskapelige betydning, 

 de mest sentrale momenter vedrørende teori, 

hypoteser, materiale og metoder, og 

Commented [MC52]: Formuleringen «av om lag tre 
månedsverk» foreslås fjernet og erstattes med seks 
måneder, som er mer i tråd med forskriftens § 14.2. 
Formuleringen finnes også i fakultetets veiledning til 
bedømmelseskomiteen, se punktet Dersom komiteen 
anbefaler at avhandlingen omarbeides. 

Commented [MC53]: Omformuleres under punkt 5.2 
Bedømmelseskomiteens innstilling i kolonne 1. På dette 
punktet er utkast til nytt regelverk mer i tråd med 
programplanen enn utfyllende regler. 

Commented [MC54]: Dette punktet dekkes av fakultetets 
veiledning om bedømmelse. 

http://www.uio.no/om/regelverk/forskning/forskerutdanning/phdforskr.html
http://www.sv.uio.no/forskning/phd/avhandling-bedommelse/bedommelseskomite/komiteinfo_phd.html
http://www.sv.uio.no/forskning/phd/avhandling-bedommelse/bedommelseskomite/komiteinfo_phd.html
http://www.sv.uio.no/forskning/phd/avhandling-bedommelse/bedommelseskomite/komiteinfo_phd.html
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 avhandlingens funn, hvilke hovedkonklusjoner 

som trekkes. 

Denne beskrivende delen bør ikke være på mer enn én 

side, ikke utgjøre størstedelen av innstillingen, og i 

utgangspunktet være bedømmelseskomiteens (ikke 

kandidatens) sammendrag. 

I et konkluderende avsnitt i innstillingen foretas en 

vurdering og avveining av sterke og svake sider ved 

avhandlingen. Dette leder til en konklusjon om 

hvorvidt komiteen finner avhandlingen verdig til å 

forsvares offentlig i disputas, eller om komiteen 

anbefaler at avhandlingen ikke godkjennes for 

disputas. Selv om komiteen bør gi konstruktiv kritikk, 

må man påse at det er samsvar mellom premisser og 

konklusjon, slik at innstillingen gir et tilfredsstillende 

grunnlag for behandling i fakultetets organer. 

 

6. Doktorgradsprøven 

Dersom avhandlingen finnes verdig til å forsvares for 

doktorgraden, avsluttes utdanningen med en 

prøveforelesning over oppgitt emne, og en disputas. 

6.1 Prøveforelesning 

Prøveforelesningen skal vise kandidatens evne til å tilegne 

seg kunnskaper utover avhandlingens tema og evnen til å 

formidle disse i en forelesningssituasjon. Tittel på 

prøveforelesningen fastsettes av bedømmelseskomiteen, 

jf. § 18.1 i Forskriften. 

6.2 Disputas 

Disputasen (forsvar av avhandlingen) er offentlig og skal 

foregå ved Universitetet i Oslo, jf. § 18.2 i Forskriften. 

 

6. Doktorgradsprøven 

Dersom avhandlingen finnes verdig til å forsvares for 

doktorgraden, avsluttes utdanningen med en 

prøveforelesning over oppgitt emne, og en disputas. 

Praktiske opplysninger om innlevering av 

avhandlingen, prøveforelesning, disputas og kreering, 

for hhv. bedømmelseskomiteer, doktorander og 

administrasjonen finnes på fakultetets nettside. 

6.1 Prøveforelesning 

Prøveforelesningen skal vise kandidatens evne til å 

tilegne seg kunnskaper utover avhandlingens tema og 

evnen til å formidle disse i en forelesningssituasjon. 

Tittel på prøveforelesningen fastsettes av 

bedømmelseskomiteen, jf. § 18.1 i Forskriften. 

6.2 Disputas 

Utfyllende regler til § 17 Offentliggjøring av 

avhandlingen 

§ 17.1 Fakultetets krav til den trykte avhandlingen 

Trykkingen av doktoravhandlingene i forbindelse med 

disputaser skal skje i serien Doktoravhandlinger fra det 

samfunnsvitenskapelige fakultet, etter en felles grafisk 

profil på omslagene. Ordningen gjelder alle 

doktoravhandlinger, også dr. philos. Fakultetet dekker 

utgiftene til trykking av 40 eksemplarer i denne serien. 

Fastsatt av dekanen 16.02.09 med hjemmel i Forskrift 

for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved 

Universitetet i Oslo, vedtatt av Universitetsstyret ved 

Universitetet i Oslo 21. juni 2007. Sist oppdatert etter 

vedtak i Programstyret 20.02.2014.  

 

Commented [MC55]: Praktisk informasjon av denne 
typen ligger på nettsidene 

http://www.sv.uio.no/forskning/phd/avhandling-bedommelse/proveforelesning-disputas/praktiske-forberedelser/#toc2
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Disputasen (forsvar av avhandlingen) er offentlig og 

skal foregå ved Universitetet i Oslo, jf. § 18.2 i 

Forskriften. 

 

7. Vitnemålsvedlegg 

Vitnemålsvedlegg utferdiges av fakultetet,    jf. § 20 i 

Forskriften, og skal angi: 

 opplæringsdelens innhold 

 dato og tittel for prøveforelesning 

 dato for disputas 

 tittel på avhandling 

 eventuelt samarbeid med andre institusjoner 

Vitnemålstillegget skal inneholde opplysninger om 

hvilken studieretning/grunnenhet doktoranden har vært 

knyttet til gjennom opptaket, og eventuell tilknytning til 

forskerskole. 

 

7.1 Vitnemål 

Doktorgradsdiplom utferdiges av Universitetet i Oslo, 

jf. § 20 i Forskriften. 

7.2 Vitnemålsvedlegg 

7.2.1 Felles for UiO 

Vitnemålsvedlegg utferdiges av fakultetet, jf. § 20 i 

Forskriften, og skal angi: 

 opplæringsdelens innhold 

 dato og tittel for prøveforelesning 

 dato for disputas 

 tittel på avhandling 

 eventuelt samarbeid med andre institusjoner 

7.2.2 For SV 

Vitnemålstillegget skal inneholde opplysninger om 

hvilken studieretning/grunnenhet doktoranden har vært 

knyttet til gjennom opptaket, og eventuell tilknytning 

til forskerskole. 

 

 

8. Kvalitetssikring 

8.1 Evalueringsordning knyttet til ph.d.-programmet 

UiO har utviklet et kvalitetssystem som skal bidra til at 

doktorgradskandidatene ferdigstiller avhandlinger av høy 

faglig kvalitet, og at utdanningen gjennomføres så nær 

normert tid som mulig. Systemet skal også bidra til at 

8.1 Evalueringsordning knyttet til Ph.d.-programmet 

8.1.1 Felles for UiO 

UiO har utviklet et kvalitetssikringssystem skal bidra 

til at doktorgradskandidatene ferdigstiller avhandlinger 

av høy faglig kvalitet, og at utdanningen gjennomføres 

så nær normert tid som mulig. Systemet skal også 

bidra til at doktorgradsavhandlingene fra Universitetet 

 

https://www.uio.no/om/regelverk/studier/kvalitetssystem/systembeskrivelse.html
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doktorgradsavhandlingene fra Universitetet i Oslo følger 

god forskningspraksis og gjeldende regelverk. 

Dette systemet er ført videre i fakultetets kvalitetssystem 

med presisering av ansvarsinstanser og rullerende 

tilbakemeldings- og oppfølgingsrutiner med sikte på å 

forbedre forskerutdanningen (lenke til egen side). I dette 

opplegget inngår tilbakemeldinger gjennom de årlige 

framdriftsrapportene (se punkt 3.3) og dialogmøter med 

kandidater og ansvarlige for utdanningen ved de enkelte 

studieretningene, og summeres opp i fakultets årsrapporter 

og følges opp som tiltak i fakultetets årsplaner. 

 

i Oslo følger god forskningspraksis og gjeldende 

regelverk. 

Dette systemet er ført videre i fakultetets 

kvalitetssikringsopplegg med presisering av 

ansvarsinstanser og rullerende tilbakemeldings- og 

oppfølgingsrutiner med sikte på å forbedre 

forskerutdanningen. I dette opplegget inngår 

tilbakemeldinger gjennom de årlige 

fremdriftsrapportene (se punkt 3.3.2) og dialogmøter 

med kandidater og ansvarlige for utdanningen ved de 

enkelte studieretningene, og summeres opp i fakultets 

årsrapporter og følges opp som tiltak i fakultetets 

årsplaner. 

Kandidater og veiledere skal delta i evalueringer av 

doktorgradsprogrammene, som gjøres hvert femte år, 

og evalueringer av læringsmiljøene, som skal gjøres 

hvert tredje år 
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