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Når skal den gjennomføres? 

Midtveisevalueringen gjennomføres etter at den vesentligste delen av datainnsamlingen er avsluttet 
og på et tidspunkt hvor skrivingen av selve avhandlingen skal være kommet i gang . For en kandidat 
som er finansiert i 4 år blir tidspunktet for midtveisevalueringen en gang i annen halvdel av femte 
semester i studieløpet. For de med finansiering i 3 år finner den sted i annen halvdel av fjerde 
semester. 
 
Tidsplan for gjennomføringen av midtveisevalueringen:  
 

Kandidaten holder først en muntlig presentasjon på ca. 30 minutter  om avhandlingsarbeidet så langt. 
De to kommentatorene og utspørrerne bruker deretter til sammen 60 minutter til tilbakemelding og 
diskusjon med kandidaten. Det kan i tillegg brukes inntil 30 minutter til kommentarer og/eller 
spørsmål fra andre som er tilstede samt til oppsummerende, avsluttende innlegg. Totalt tar 
midtveisevalueringen inntil to timer. 
 
Skriftlig underlag 
 

Et skriftlig underlag for presentasjonen må foreligge 3 uker før datoen for midtveisevalueringen, og 
gjøres tilgjengelig for alle interesserte. Underlaget skal omfatte:  

a) en tentativ oversikt over avhandlingens tema, teorivalg, metode og kapitler - inkludert en kort 
fremdriftsrapport og skriveplan (på minimum 2.000 ord, maksimum 3.000 ord) 

b) utkast til avhandlingstekst på minimum 10.000 ord, maksimum 18.000 ord. Kandidaten velger 
selv hva slags tekst han eller hun ønsker å presentere - det kan for eksempel være utkast til ett 
eller to kapitler (om kandidaten har valgt å skrive en monografi), eller det kan være utkast til 
en eller to artikler eller til en del av en større kappe (om kandidaten har valgt å skrive en 
avhandling bestående av en kappe og et antall artikler). Inkludert i det skriftlige underlaget 
som presenteres skal være noen linjer, anslagsvis en halvside, som sier noe til leserne om 
hvilken plass teksten(e) er tenkt å ha i avhandlingen og noe om hvor langt arbeidet med 
teksten(e) er kommet, eller om hva som gjenstår. 

 
 
Hvem skal være tilstede? 
 
Følgende fire personer skal være tilstede: ph.d.-leder; kandidatens hovedveileder 
og to antropologer som har vitenskapelig kompetanse tilsvarende den til en førsteamanuensis eller 
professor (oftest vil disse to rekrutteres fra den faste staben ved instituttet - men ikke alltid) - disse to 
sistnevnte deltar som kommentatorer. Andre interesserte inviteres til å være tilstede. 
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Gjennomføringen  
 
Ph.d.-leder (eller hans eller hennes stedfortreder) fungerer som ordstyrer for midtveisevalueringen. 
To vil som nevnt ha roller som en blanding av kommentatorer, utspørrere og veiledere. Disse to blir 
oppnevnt formelt av instituttstyrer. De to samarbeider om forberedelsene til midtveisevalueringen og 
avtaler på forhånd en arbeidsdeling under sekvensen - og gir muntlig 
tilbakemelding til kandidaten umiddelbart etter presentasjonen.  
 
Utspørrerne bruker inntil 60 minutter på "opposisjonen". Dette foregår ved at de hver bruker ca. 30 
minutter, eller det avtales en annen arbeidsdeling. Uansett skal de 60 minuttene med "opposisjon" 
romme to sentrale elementer:  

 For det første skal begge de to bruke litt tid på å gi kandidaten en tilbakemelding på det 
skriftlige underlaget og på presentasjonen.  

 For det andre skal de begge invitere kandidaten til dialog og diskusjon om kandidatens arbeid; 
de er forventet å formulere synspunkter og spørsmål og invitere kandidaten til å svare. 
 

Etter opposisjonen gis mulighet for kommentarer og/eller spørsmål fra også andre som er tilstede - i 
tillegg til eventuelle korte oppsummerende eller avsluttende kommentarer ved kandidat og/eller de to 
"opponentene".  
 
Tidsrammen for denne siste sekvensen er maksimum 30 minutter.  
 
Vurdering  
 
Så raskt som mulig etter at midtveisevalueringen er gjennomført, og senest to timer etter, skal begge 
”opponentene” og ph.d.-leder sammen gi karakteren ”godkjent” eller ”ikke godkjent”. Ikke godkjent 
betyr  en ny midtveisevaluering 2-6 måneder senere.   
 

 

 

 

 

 


