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Praktisk gjennomføring av midtveisevaluering ved Psykologisk institutt
Som kjent har SV-fakultetet bestemt og innført en ordning med midtveisevaluering av kandidater i PhDprogrammet. Ordningen gjelder også for vårt PhD-program. Bakgrunnen for en midtveisevaluering er §4 i
Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved Universitetet i Oslo som sier: ”Alle kandidater skal
fremlegge sine forskningsresultater og redegjøre for fremdrift midtveis i perioden, i et relevant miljø”. Det
er dermed en obligatorisk aktivitet i PhD-utdanningen.
Hensikten med midtveisevalueringen er å gjøre stipendiaten og veilederen bevisst på framdriften i
avhandlingsarbeidet, det arbeidet som er gjort og det som gjenstår. Stipendiaten vil få systematisk
tilbakemelding på forløpet i avhandlingsarbeidet, og anledning til å drøfte hva som skal til for at
forskningsarbeidet og avhandlingen skal bli fullført på en tilfredsstillende måte innenfor tidsrammen.

Gjennomføring
For å løse dette på en måte som innebærer minst mulig omrokkering av allerede eksisterende
studieløp for kandidatene – og merarbeid for de vitenskapelige, har forskningsutvalget vedtatt
følgende praksis:


Obligatorisk aktivitet under forskningsseminarene: Midtveisevaluering gjennomføres som
del av kandidatenes deltagelse på obligatoriske forskningsseminar. Pr i dag er
forskningsseminarene PSY9201-PSY9209 inndelt i obligatoriske 3 semestre (PSY920x A-C)
samt en obligatorisk presentasjon (P). Ved å legge inn Midtveisevaluering som obligatorisk
aktivitet under PSY920X-P vil vi kunne holde kontroll på at alle kandidater gjennomfører
denne – uten at vi legger ytterligere beslag på frie studiepoeng i programmet. Fakultetet er
enig i denne løsningen.



Hvem: Alle kandidater tatt opp fom 1. januar 2011 skal gjennomføre denne. Også kandidater
tatt opp tidligere kan få gjennomføre midtveisevaluering – men da ikke som obligatorisk
aktivitet.
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Når: Kandidaten har ansvar for å melde fra til seminarleder ved avslutning av hvert semester
hvorvidt det er ønskelig med midtveisevaluering neste semester, og det vil bli bestemt datoer i
samarbeid med stipendiat og veileder(e). Dette meldes så til forskningskonsulentene som melder
kandidatene opp i dette emnet (FS/studentweb). Datoer legges inn i timeplanen for gitte
forskningsseminarer.



Opponent: Veileder skal i samarbeid med seminarleder finne opponent. Denne kan være en av
gruppens faste deltakere eller en ekstern person som kjenner temaet og er villig til å fungere som
opponent. Stipendiat og veileder kan dessuten invitere interesserte lærere og stipendiater som
ellers ikke deltar i seminaret. Opponent vil ikke få uttelling/annen godtgjørelse for dette.



Form: Minimum 1 uke før evaluering sender kandidaten inn et skriftlig materiale som blir formidlet
til alle som skal være til stede, og som presenterer arbeidet med avhandlingen på møtet i (omtrent
30 minutter). Vekten skal være på metodisk og skriftlig gjennomføring, slik at opponenten(e) kan
danne seg et inntrykk av status for arbeidet. Det kan være aktuelt å drøfte teoretiske og andre
forhold, herunder artikkelutkast, men bare i den grad det er relevant for gjennomføringen. Dersom
det kommer opp behov for å drøfte andre teoretiske og metodiske spørsmål vil stipendiaten få
mulighet for å ta dem opp på en ordinær seminargang.



Godkjenning: Godkjenningen betyr at evalueringen og planene for det videre arbeidet er lagt fram.
Seminarlederne gir bekreftelse til Instituttet om at midtveisevalueringen er gjennomført
tilfredsstillende. Dersom det er foreslått tiltak under en godkjent evaluering, skal stipendiaten og
hovedveileder sende liste over foreslåtte tiltak til Instituttets forskningsleder. Dersom det er behov
for tiltak som ikke blir klare under evalueringen, vil det være en ny kortere evaluering i løpet av 2-6
måneder, der stipendiaten legger fram og begrunner nye tiltak. Dersom opponentene mener at
avhandlingen selv med planlagte tiltak ikke vil kunne leveres inn i rimelig tid, skal det gis melding til
forskningslederen om det. Det vil avslutte midtveisevalueringen som dermed er godkjent som
obligatorisk aktivitet.

