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Avhandlingen - krav og retningslinjer
Krav til avhandlingen
En ph.d.-avhandling skal ikke være mer omfattende enn at den kan skrives innenfor
doktorgradsprogrammets rammer, normert til 3 års netto tid.


Avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid som oppfyller
internasjonale standarder med hensyn til etiske krav, faglig nivå og
metode



Avhandlingen skal gjøre rede for forskningsetiske og vitenskapsteoretiske
problemstillinger knyttet til arbeidet



Avhandlingen 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



Avhandlingen kan bestå av ett sammenhengende arbeid (monografi) eller
av flere mindre arbeider (artikkelbasert avhandling)



Programbeskrivelsen for for ph.d.-programmet ved SV beskriver
generelle krav til avhandlingen

Språk


Avhandlingen skal være både teknisk og språklig gjennomarbeidet



Sjekk referansene



En språklig og teknisk uferdig avhandling kan bidra til at avhandlingen ikke
godkjennes for disputas

Dersom du ønsker å skrive avhandlingen på annet språk enn norsk, svensk, dansk eller
engelsk, må det søkes om tillatelse til dette ved opptak på ph.d.-programmet. Fakultetet
bestemmer hvilke språk som kan benyttes i en avhandling.
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Artikkelbaserte avhandlinger


Sammenstillinger av flere mindre arbeider godtas som avhandling dersom det er en
sammenheng mellom delene, og det er redegjort for denne sammenhengen i en
innledende del av avhandlingen



Den innledende delen i avhandlingen skal ikke bare sammenfatte, men også
sammenstille de problemstillinger og konklusjoner som legges fram i artiklene i et
helhetlig perspektiv



Har du medforfattere må du dokumentere omfanget av medforfatterskapet og din
innsats i de enkelte arbeidene gjennom erklæringer fra medforfatterne som skal
leveres sammen med avhandlingen når den leveres til bedømmelse



Husk at du skal oppgi Universitetet i Oslo som "forfatteradresse" i publikasjonen, også
hvis du er tilsatt utenfor UiO



UiO har som mål at forskningsresultater skal være åpent tilgjengelig. Les mer om
Open Access.



Er du tilsatt ved UiO har du plikt til tilgjengeliggjøring av arbeidsresultater



Sjekk fakultetets og den enkelte studieretningens presisering av krav til artikkelbaserte
avhandlinger
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