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Ekstern evaluering av fakultetets ph.d.-program

I tiltak 8 i årsplan 2015-2017 for Det samfunnsvitenskapelige fakultetet heter det at fakultetet
skal:
Gjennomføre ei ekstern evaluering av ph.d.-programmet ved fakultetet
Gjennomføre ei ekstern evaluering av ph.d.-programmet for å klargjere forbetringspotensialet for
programmet og følge opp krav til kvalitetssikring.
Frist for gjennomføring: 2016.
Milepelar for gjennomføring:
Starte ein prosess i 2015 for å avklare korleis evalueringa skal gjennomførast, til dømes om den skal
omfatte heile programmet eller berre einskilde studieretningar.
Ansvar: Forskingsdekan.

Som forarbeid til den eksterne evalueringen i 2016 har fakultetet fått utarbeidet en
internevaluering som:




Beskriver nåsituasjonen for ph.d.-programmet, med programmets syv studieretninger,
med styrker og svakheter
Antyder/anbefaler tema som den internasjonale eksterne evalueringskomitéen bør bes
om å undersøke videre
Anbefaler innretning på den eksterne evalueringskomiteens arbeid.

Internevalueringen er blitt gjennomført av Taran Thune, som avleverte sin «Internal
evaluation of the PhD program at the Faculty of Social Science, University of Oslo» den 4.
november 2015.
Mandatet for eksternevalueringen og prosessen for oppnevning av den eksterne
evalueringskomitéen har blitt diskutert i stabsmøtet 17. november og i ph.d.-programrådet
den 26. november 2015.

Forslag til vedtak:
Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Fakultetsadministrasjonen
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Gudleik Grimstad
Fakultetsdirektør

Vedlegg:
Mandat for ekstern evaluering av ph.d.-programmet i 2016 og prosess for oppnevning av
evalueringskomité.
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Geir B. Asheim, 2015.11.30-v5
Forslag til

Mandate for the external evaluation of the
PhD program at the Faculty of Social
Sciences at the University of Oslo, 2016.
The primary task of the external evaluation committee is to evaluate the scientific quality of
the program specializations in light of international standards. This includes an evaluation of
the program structure, courses offered, supervision, research environment, administrative
support, internationalization, the structure and scientific merit of doctoral dissertations, the
attractiveness of the program for new applicants, and the attractiveness of candidates for
academic and non-academic positions.
The external evaluation committee should also evaluate the overall program efficiency,
including organization, leadership and communication. It should consider whether the
program should be developed through increased integration and harmonization of the
specializations or whether a more decentralized model would work better.
The evaluation should use internationally agreed principles for high quality doctoral
education as benchmarks for the program evaluation (including the LERU principles and the
principles for doctoral training suggested by the European commission). The evaluation
committee must take into account the setting of doctoral education in Norway, including the
financing of candidates through doctoral research fellowships, either at the degree awarding
institution or at external institutions.
The evaluation committee should prepare a report that (i) describes the status of the program
compared to relevant benchmarks, and (ii) points to means through which the program
specializations can improve its scientific quality and the program as a whole can enhance its
efficiency.
The evaluation committee is asked to submit its report to the Faculty of Social Sciences by 31
October 2016.
Prosess for oppnevning
Evalueringskomitéen får 6 medlemmer:
(a) 3 eksterne medlemmer med god kunnskap om lignende programmer internasjonalt.
(b) 1 eksternt medlem med god kunnskap om organisering av ph.d.-program, inkludert
kurs i generiske kunnskaper, veilederkurs, og relevans for et ikke-akademisk
arbeidsmarked.
(c) 1 kandidat i et utenlandsk samfunnsvitenskapelig ph.d.-program.
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(d) 1 internt (på UiO) medlem med god kunnskap om rammene for norsk
forskeropplæring og med erfaring fra lignende evalueringer.
Kandidater til de eksterne medlemmene under punkt (a) nomineres av de enhetene som har
studieretninger i ph.d.-programmet. Dekanen utnevner et medlem på grunnlag av nominering
fra PSI, et annet medlem (med spesiell oppgave å se på mulighetene for og utfordringene ved
videre utvikling av organisert forskningsutdanning) på grunnlag av nomineringer fra ISV og
ØI, og det tredje medlemmet (med spesiell oppgave å se utfordringene knyttet til små fag og
læretidsmodellen) på grunnlag av nomineringer fra ISS, SAI og TIK.
Dekanen utnevner medlemmene under punktene (b), (c) og (d).

