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Rapport fra ISS om framdrift for ph.d.-kandidater 2017 

 

Rapport fra stipendiater 

ISS har mottatt 53 av totalt 57 utsendte rapporteringsskjemaer fra stipendiatene, to kandidater har 

svart etter purring via e-post.  

De som fikk opptak eller levert avhandling etter juni 2017 har ikke levert rapport. 

 

Gjennomføring 

 Av 55 kandidater fire er i permisjon og fem jobber redusert. 

 Noen kandidater er kraftig forsinket, den vanligste årsaken til forsinkelse er langvarig sykdom 

(enten i familien eller de selv er syke). 

 Eksterne kandidater er forsinket i større grad enn interne grunnet pålagt ekstra arbeid på 

arbeidsplassen. Problemstillingen er godt kjent for oss fra tidligere år. 

 Det er vanlig å påta seg ekstra oppgaver etter finansieringen/prosjektet er avsluttet. Da jobbes 

det parallelt med flere prosjekter som forårsaker ytterligere forsinkelse. 

 Det er elleve kandidater som står oppført i FS med utgått opptaksperiode per idag, ni av dem 

planlegger å levere i 2018. 

 Det er 11 kandidater som har disputert i løpet av 2017. 

 25 kandidater planlegger å levere i 2018 (13 stk. i vårsemesteret.) 

 

 Oppfølging 

 Ph.d.-konsulenten har tatt kontakt med:  

 de som ikke har svart, og/ev. deres veiledere 

 de som har meldt om problemer eller har ønsket å bli kontaktet 

 de som har meldt om arbeid- eller veilederforhold som stemmer ikke overens med det som 

er registeret i FS 

 de som har meldt snarlig innlevering, men mangler studiepoeng i opplæringsdelen: 

Kandidatene var bedt om å levere godkjenningssøknad på ev. kurs og konferanser som ikke 

var registrert i FS 

 de som har svart, men opptaksperioden har gått ut: 

De aller fleste av de som ikke har gyldig opptaksperiode planlegger å levere i løpet av 2018.  

 

 de som meldt om levering innen januar 2018, men likevel har ikke levert ennå. 

 

 Permisjoner og sykmeldinger registreres forløpende i FS.  

 

Kurs 

 Kandidatene er gjennomgående fornøyde med de kursene de har tatt både på instituttet og 

utenfor. De er spesielt fornøyde med instituttets egne obligatoriske avhandling-seminar. Flere 



nevner også hvor nyttige og inspirerende er de månedlige seminarene hvor interne kandidater 

får legge frem paper og diskutere sine arbeid med kolleger. 

 Vi fikk igjen mange tilbakemeldinger på hvor vanskelig det er å finne relevante kurs, både 

innenfor teori og metode. 

 Noen etterlyser flere kurs organisert på instituttet. 

 Noen etterlyser oversikt over tilgjengelige kurs utenfor Norge/Skandinavia. 

 Vi har fått inn en rekke klager på det obligatoriske vitenskapsteori-kurset som i tidligere år. 

 

Oppfølgning 

 Instituttet har satt opp to nye faste metodekurs våren 18, ett innen kvalitativ og ett innen 
kvantitativ metode, begge skal gå hvert vårsemester. Kursinnholdet varierer fra år til år og 
tilpasses etter kandidatenes behov. Vi fikk svært positive tilbakemeldinger på initiativet. 

 ISS forsøker å sette opp så mange teori-kurs som mulig. I 2017 hadde vi to nye teorikurs i 
sosiologi og to i samfunnsgeografi.  

 Tidligere år var det etterlyst kurs innenfor artikkelskriving. ISS har satt opp et kurs høsten 

2017 som var holdt av Willy Pedersen. Kurset var godt likt og går igjen våren 2018. Planen var 

å holde kurset hvert semester, men med tanke på at artikkelskriving blir en obligatorisk del av 

fakultetets nye kurstilbud, skal vi diskutere om vi viderefører kurset. 

 Vi oppfordrer både våre forskere og ph.d.-studenter til å videresende informasjon om gode 

eksterne ph.d.-kurs som kan distribueres videre blant våre stipendiater. 

 

Veiledning 

 De alle fleste kandidater er godt fornøyde med veilederne sine 

 None har fått ny medveileder. 

Oppfølgning 

 Flere veilederforhold ble formalisert og kontraktfestet i løpet av året. 

 Vi oppfordrer alle nye kandidater til å sette i gang et oppstartsmøte mellom veilederne. 

 

 Med hilsen 
Arne Mastekaasa 
fungerende forskningsleder i sosiologi 
 
Kristian Stokke 
forskningsleder i samfunnsgeografi 
 
Katalin Godberg 
seniorkonsulent 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Rapport fra veiledere 

ISS har sendt ut invitasjoner til både hoved- og medveiledere. Medveiledere ofte sender ikke inn 

rapport. Det ble mottatt 62 besvarelser. I år har mange flere eksterne veiledere sendt inn rapport enn 

interne. 

 Få problemer avdekket. 

 Noen få veiledere melder om dårlig eller «både-og» kontakt med den andre veilederen. Dette 

gjelder først og fremst kontakt mellom intern og ekstern veileder. Mange færre melder om 

problemer enn i årene i forveien. 

 Noen få melder at de er middels førnøyde med hvordan kandidaten respondert på 

veiledningen. De aller fleste er godt fornøyde. 

 

Oppfølgning 

 ISS har organisert veileder-seminar i september igjen hvor både interne og eksterne veiledere 

var invitert. (I fjor var dette for kun eksterne.) Seminaret fikk en rekke positive 

tilbakemeldinger, spesielt eksterne veiledere setter stor pris på et slikt forum. 

 Ph.d.-konsulent oppfordrer både kandidater og veilederne til jevnlige møter. 
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Rapport fra ISV om fremdrift for phd.d.-kandidater 2017 
 

Rapporteringsprosessen 

Skjema for fremdriftsrapportering sendes ut som nettskjema til både kandidater og veiledere. I 
etterkant av fristen ble det sendt ut flere påminnelser.  

Vi har per desember 2017 48 aktive kandidater på ISV. Kandidater som har levert avhandlingen og 
som venter på vurdering har ikke blitt bedt om å rapporter. Kandidater som er langt på overtid blir 
heller ikke bedt om å rapportere via skjema. Disse blir fulgt opp enkeltvis for å avklare status og 
vurdere eventuell utmelding av programmet dersom det kommer fram at de ikke lenger er å regne 
som aktive studenter. Tre kandidater er skrevet ut.  

Alle hoved- og biveiledere ble bedt om å rapportere for sine kandidater. Det ble rapportert for alle 
aktive kandidater på programmet.  

Oppfølging av fremdriftsrapportene 

Vi har gått gjennom status for samtlige kandidater og all innrapportert informasjon om 
permisjoner, veiledning og annet blir oppdatert fortløpende i FS og andre systemet. Der det 
rapporteres om problemer knyttet til veiledning, progresjon eller andre forhold følges dette direkte 
opp med kandidat og veileder. Vi ser også fremdriftsrapporten i sammenheng med andre 
milepæler i programstrukturen, som midtveisevalueringen alle kandidaten skal gjennom.  

De fleste kandidater melder om normert progresjon og forventet innlevering innen 
opptaksperioden. Forsinkelser skyldes i hovedsak begrunnede permisjoner eller pålagte 
arbeidsoppgaver fra arbeidsgiver ved kandidatenes arbeidsplass. Det er i hovedsak samsvar 
mellom veileder og kandidater sine forventninger til progresjon og tidspunkt for innlevering. I de 
få tilfellene der kandidat og veileder rapporterer ulikt blir dette fulgt opp nærmere.   
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Med hilsen 
 
Jostein Askim 
forskningsleder 

Guro Schmidt Øvregard 
rådgiver 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
 
 
 
Saksbehandler: 
Guro Schmidt Øvregard 
+4722857186, g.s.ovregard@stv.uio.no



 

Fremdriftsrapportering for PSI 2017 – kandidater og veiledere  

Prosess utsendelse  

PSI benyttet mal for nettskjema fra fakultetet med noen små tilpasninger. Skjemaene var på engelsk 

– ett for kandidater og ett for veiledere.  

Mail med lenke til nettskjema for kandidater: https://skjema.uio.no/87919 og til veiledere: 
https://skjema.uio.no/87920 (begge på engelsk) ble send til alle kandidater 29. september, og purret 
23. oktober. Kandidater var ansvarlige for å videreformidle lenke til nettskjema til sine veiledere.  
 

Kommentar  

I løpet av hele 2017 disputerte 18 kandidater, og det ble mottatt 17 innleveringer med søknad om 

bedømmelse. Antall disputaser er noe høyere enn 2016 hvor det var totalt 16 disputaser (hvorav en 

dr.philos). I likhet med 2016, har det vært en del innleveringer før sommeren og jul 2017.  

Svar kandidater  

101 svarte av ca 140 registrerte kandidater på selve nettskjemaet. Ytterligere noen, rundt 10 

kandidater, tok kontakt via epost (forsinket svar, eller andre årsaker f.eks. kort tid til innlevering). På 

spørsmål om hvordan kandidater ligger an med progresjon, svarer flesteparten at fremdriften god og 

at progresjonen går bra. Alle kandidater som ikke responderer på framdriftsrapporten blir fulgt opp, 

og kontaktet hvis det er nødvendig. Flesteparten av de som ikke ga respons, er enten i sluttfasen 

med opplæringsdel, har fullført den og noen nærmer seg innlevering, eller har levert avhandling. 

F.eks. var rundt 15-20 kandidater i rapporteringsperioden, enten i startfasen, planla levering innen 

kort tid eller allerede levert. Arbeidet med oppfølging av kandidater fortsetter utover første halvdel 

av våren 2018.  

Svar veiledere  

Av veiledere var det 105 som svarte. Som nevnt, svarer de aller fleste at fremgangen til kandidat var 

i rute, noen få litt forsinkelse av diverse årsaker som permisjoner, andre jobber ved siden av phd 

arbeidet (eks. klinisk arbeid), og utfordringer med datainnsamling. Permisjoner og datainnsamling er 

som tidligere, de mest fremtredende årsaker til forsinkelser.  

 

Beste hilsen,  

Sverre Gustavsen, førstekonsulent 

https://skjema.uio.no/87919
https://skjema.uio.no/87920


  
 

SAI: RAPPORT OM FRAMDRIFTSRAPPORTERING 2017 
 

RAPPORTERINGSPROSESSEN 

Det ble benyttet felles nettskjema (på norsk og engelsk) for hele fakultetet. E-post med link til skjemaene 
ble sendt ut en drøy uke før fristen. Noen få kandidater og veiledere hadde ikke levert ved fristen, de fikk 
en påminnelse og en kort utsettelse.   

Totalt var det 19 PhD-kandidater og 25 veiledere som svarte. To av kandidatene hadde allerede levert 
avhandling (men ikke disputert). Veilederne til disse to kandidatene leverte ikke rapport. I tillegg var det tre 
(eksterne) biveiledere som ikke leverte rapport, men alle hovedveilederne leverte framdriftsrapport.  

OPPFØLGING ETTER FRAMDRIFTSRAPPORTERINGEN  

Etter å ha gått gjennom skjemaene: (a) kontaktet vi 3 veiledere og ba dem om mer utfyllende informasjon 
om status for avhandlingsarbeidet, veiledningen, og fremdriften; (b) kontaktet på samme vis 3 av 
kandidatene og ba om utfyllende informasjon og perspektiver. 

Det ble registrert noen sykemeldinger og permisjoner (og forlengelser) etter at det ble meldt inn i 
tilknytning til framdriftsrapporteringen. Det ble også gjort noen andre registreringer knyttet til blant annet 
veiledningsforhold, da spesielt biveiledningsforhold. I tillegg ble en kandidat, etter samtale (og epost 
utveksling) med både kandidat og veileder, skrevet ut av programmet.  

SAI har i de siste årene hatt økt fokus på mottak og oppfølging av PhD-kandidatene. Vi ønsker å fokusere på 
dette de neste semestrene, spesielt med tanke på at vi skal ta imot mange internasjonale PhD-kandidater 
som kommer til å møte utfordringer utenfor UiO (visum, norsk ID-nummer, skatt osv.).   Vi vil gjerne 
understreke behovet for at det finnes beredskap og støtte ved UiO sentralt for å hjelpe våre internasjonale 
PhD-kandidater med dette.  Vi tok opp en sveitsisk PhD kandidat i fjor, og hun har hatt store utfordringer 
med slike ikke-faglige praktiske ting og hun etterlyser nettopp dette.  

STUDENTWEB OG NETTSIDER 

Noen av kandidatene har fortsatt problemer med å melde seg til undervisning i StudentWeb. For 
utenlandske statsborgere (uten norsk ID nummer) kan det ta lang tid før de kan ta i bruk StudentWeb.  

En (ekstern) veileder rapporterte tilbake at våre nettsider var uoversiktlig og at både han og kandidaten 
hadde problemer med å forstå hva som kreves av kandidaten av emner og obligatoriske aktiviteter. Vi har 
hittil ikke gjort noen endringer, men vi ønsker å jobbe med dette framover. 



Det samfunnsvitenskapelige fakultet Notat 
Universitetet i Oslo 

TIK Senter for teknologi, innovasjon 
og kultur 
Kontoradr.: Eilert Sundts hus 5 et, Moltke 
Moes vei 31, 0851 Oslo 

Telefon: 22 84 16 00 
Telefaks: 22 84 16 01 
postmottak@sv.uio.no 
www.sv.uio.no 

Til: 
SV ADM Fakultetsadministrasjonen 
 
 
 
Dato: 15.02.2018 
Saksnr..: 2014/300 LENANG  

Rapport fra TIK-senteret om framdrift for ph.d.-kandidater 2017 
 

Intern rapportering – kandidater og veileder 

TIK sendte ut epost med lenke til aktuelle nettskjemaer for rapportering til alle kandidater og 
veiledere i september 2017. Eposten gikk ut til kandidatene på felles epostliste og til veilederne 
personlig. 

TIK hadde pr 1.10.2017 28 kandidater innskrevet på programmet. De fleste har to veiledere. Fire 
kandidater har ikke levert fremdriftsrapport etter purring, hvorav tre er i foreldrepermisjon og en 
er langtidssykmeldt. Tre kandidater er i full jobb, men signaliserer at de ønsker å levere avhandling 
på et senere tidspunkt. Syv kandidater meldte at de nærmer seg innlevering av avhandling, hvorav 
to leverte mot slutten av året. 

Samtlige hovedveiledere har levert rapport for sine kandidater. Tre kandidater og en veileder har 
hatt oppfølgingssamtaler med PhD-koordinator og rådgiver i etterkant av rapporteringen. 

 

Oppfølging – utvikling av forskningsmiljøet og veilederforum 

TIK har over de siste årene innført et system for bedre oppfølging av enkeltkandidater, med 
oppstartsmøter, medarbeidersamtaler og personlig oppfølging fra PhD-koordinators side. Det er i 
hovedsak to utfordringer som peker seg ut: eksternfinansierte kandidater uten den daglige 
tilknytningen til forskningsmiljøet på TIK, og kandidater som går ut i jobb uten å ha fullført 
avhandlingen. For førstnevnte gruppe har TIK forsøkt å tilby kontorplass ved senteret i perioder, 
for å sikre tilknytning til forskermiljøet og lette oppfølgingen. Sistnevnte gruppe tilbys kontorplass 
i inntil 3 måneder etter endt kontrakt, og følges opp av PhD-koordinator. 

En gruppe som skiller seg ut i særlig positiv retning er kandidatene som finansieres gjennom 
Forskningsrådets nærings- og offentlig-phd-ordninger, der alle TIKs fire kandidater har kommet 
inn med realistiske planer for gjennomføringen, og så langt har særdeles god progresjon. 
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Flere av veilederne har ettersøkt mer kontakt mellom interne og eksterne veiledere, samt interne 
veiledere imellom. Høsten 2017 startet derfor TIK et veilederforum, der det skal være rom for å 
diskutere felles problemstillinger. Dette ønsker vi å fortsette med i 2018. 

 

 

Med hilsen 
 

Lene Angelskår 
Rådgiver 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
Vedlegg: 
1 Rapporter fra phd-kandidater 
2 Rapporter fra veiledere 
 
 
 
Saksbehandler: 
Lene Angelskår 
+4722858231, lene.angelskar@tik.uio.no
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Rapport fra ØI om framdrift for ph.d.-kandidater 2017 
Framdriftsrapporteringen for 2017 er gjennomført med nettskjema.  Skjema på både norsk og 
engelsk (for både kandidater og veiledere) ble lagt ut instituttets nettside.   

Dette ble meddelt både ph.d.-studentene og veilederne i e-post 20. september.  Det er ikke sendt 
purring. 

Totalt er det pr. 31.12.2017 35 kandidater med aktiv studierett. Kandidater som ble tatt opp i 2017, 
var fritatt for å levere framdriftsrapport – dette utgjør 10 kandidater. 

Av de 25 resterende studentene leverte de aller fleste sine rapporter innen fristen, det er nå 18 
kandidater som har levert, og 7 kandidater som ikke har levert framdriftsrapport. Av de 7 har to 
levert avhandling, og en er i ferd med å levere avhandling. En kandidat har vært 100% sykemeldt 
over lang tid. Han er (delvis) på vei tilbake i arbeid ved SSB, og vil ta opp arbeidet med 
avhandlingen.  Av de gjenstående tre er det to kandidater ansatt ved instituttet.  De har vært på 
programmet siden hhv. 2014 og 2015.  Opplæringsdelen er så godt som fullført for begge, og de er 
begge er godt i gang med avhandlingsarbeidet. Den siste kandidaten har vært ute av forskningen en 
stund. Vi har vært i dialog med ham, og han har ambisjoner om å fullføre. 

For seks kandidater har opptaksperioden utløpt.  En av dem har levert avhandling og tre av dem 
har hatt undervisning som ikke er registrert, og som derfor har krav på forlengelse.  En av 
stipendiatene er i forhandlinger om forlengelse, og den siste planlegger innlevering innen kort tid. 

Enkelte kandidater mangler kurs, men for de kandidatene der opptaksperioden utløper i løpet av 
2018, er det kun snakk om få poeng. Noen kandidater (både for de der opptaksperioden utløper i 
2018 og andre) mangler de obligatoriske emnene i vitenskapsteori og etikk. Kandidater som ikke 
fullfører de manglende kursene i løpet av våren 2018 må gå over på ny ordning.  Dette er de 
informert om fra SV-fakultetet.  

Fra veilederne er det levert rapport for til sammen 10 kandidater. Det er bare halvparten i forhold 
til i fjor. I motsetning til tidligere, da det i hovedsak var eksterne medveiledere som ikke leverte 
rapport, gjelder det i år både for interne og eksterne veiledere – både hoved- og medveiledere.  
Dette er til tross for at det uttrykkes eksplisitt i e-posten som blir sendt til veilederne, at både 
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hoved- og medveiledere skal levere rapport.  Det er ikke sendt purring i 2017, men 
doktorgradsutvalget vil følge opp med de veilederne det gjelder. 

Oppfølgingen av fremdriftsrapportene har i likhet med tidligere år bestått av at administrasjonen 
har gjennomgått alle skjemaene og utarbeidet en oppsummering.  Leder av doktorgradsutvalget, 
Tore Nilssen, har sett gjennom alle skjemaene, og dessuten oversikter og oppsummering. Leder av 
doktorgradsutvalget har tatt tak i de bekymringsmeldingene som er fremkommet, og vil følge opp 
disse kandidatene og deres veiledere tett. Alle skjemaer er samlet, slik at doktorgradsutvalget skal 
ha tilgang til dem for senere bruk. 

 

 

Med hilsen 
 
Merethe Aase 
kontorsjef 

Tone Enger 
seniorkonsulent 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
 
 
 
Saksbehandler: 
Tone Enger 
+4722855115, tone.enger@econ.uio.no
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