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Ph.D.-prosjekter ved IFI:  
Retningslinjer for tredje semesters rapportering 

 

 

Ph.D.-utvalget ved IFI vil gjerne framheve at formålet med innføringen av en 
tredjesemesters evaluering av Ph.D.-prosjektene er at evalueringen skal gi en nytteverdi både 
for Ph.D.-studenten og miljøet rundt som overstiger det ekstra arbeidet den medfører.  
Formålet er først og fremst å identifisere behov for tiltak som kan øke sannsynligheten for 
fullføring innenfor stipulert tidsramme, øke forskningskvaliteten, og å bedre trivselen spesielt 
for stipendiatene.  

Med en evaluering i tredje semester kan man ikke forvente å kunne rapportere stor 
produksjon, men man kan få vurdert om prosjektet er på rett spor mot en fullføring som 
planlagt, og til rett tid. Evalueringen gir også mulighet for å få eksterne innspill til prosjektet, 
og ideer til videre forskning. 

 

1   Hvem som omfattes av ordningen 

• Fakultetet har innført en tredjesemesters rapportering for Ph.D.-studenter som er tilsatt 
etter 1. januar 2010. 
 

2   Delegering av ansvar for rapporteringen 

• Ansvaret for rapporteringen for de Ph.D.-studentene som er direkte knyttet til 
forskningsgrupper ved Ifi delegeres til gruppene. Dette gjelder også Ph.D.-studenter 
ved høgskoler og industribedrifter som har en (med)veileder i hel eller II-stilling i en 
av forskningsgruppene. 

• Ansvaret delegeres lokalt til Simula, Sintef, Unik/FFI, HiVe og HiG, ettersom disse 
har sterke faglige miljøer som er like kompetente til en slik evaluering som 
forskningsgruppene ved Ifi. 
 

3   Sammensetning av evalueringskomite 

• Forskningsgruppen / institusjonen delegeres myndighet til å sette sammen en komité 
bestående av minst 3 medlemmer. Gruppeleder har ansvar for gjennomføringen.  

• Komiteen kan for eksempel bestå av en administrator og to ”reviewers”, der den ene er 
et medlem av forskningsgruppen og den andre er ekstern (fra en annen gruppe ved Ifi, 
eller utenfor Ifi). Veileder/medveileder kan være administrator, men ikke ”reviewer”. 
Habilitetskravene vil ikke være like strenge som for disputas-komiteer. 
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4   Praktisk prosedyre for evalueringen 
Instituttet sørger for at komiteen mottar en kopi av den opprinnelige søknaden til PhD-
opptaket, inkludert beskrivelsen av forskningsprosjektet, slik den ble godkjent. 

Ph.D.-studenten skriver  en statusrapport til komiteen der følgende punkter bør være med: 

• En generell beskrivelse av status for prosjektet så langt. Herunder skal man beskrive 
og kommentere eventuelle avvik/forandringer når det gjelder: 

o Beskrivelse av forskningsprosjektet 
o Teoretisk opplæringsdel 

• Beskrivelse av det som er oppnådd så langt i prosjektet, herunder også i hvilken grad 
en dypere forståelse av ”state of the art” har fått innvirkning på prosjektets retning. 

• En omtale av de publikasjoner som er antatt, sent til vurdering, eller er under arbeid. 
• En oppdatert framdriftsplan for forskningsprosjektet med tidfestede delmål, samt en 

vurdering av hvilke punkter i planen som tidsmessig kan bli mest kritiske. 
• En sannsynliggjøring av at arbeidet vil bli fullført som (nå) planlagt, til rett tid. 
• Ønsker om forandring av rammebetingelser for å sikre at arbeidet skal lykkes, 

kvaliteten av arbeidetskal være høy, og trivselen etc. skal økes.  

Kandidaten skal forberede en ca 30 minutters presentasjon for komiteen og forskningsgruppen 
i et åpent møte der det redegjøres for de resultatene som er oppnådd, og for eventuelle avvik 
fra framdriftsplanen. Hovedveileder må være med under denne presentasjonen; medveiledere 
bør også inviteres. Veiledningsforhold og framdrift drøftes med studenten  i eget møte både 
med og uten veileder tilstede. Komiteen skal forsøke å avdekke eventuelle problematiske 
forhold. På bakgrunn av statusrapport, presentasjon og drøftingene avgir komiteen en rapport. 

 

5   Rapportering av evalueringsresultat 

• Evalueringskomiteen fyller ut fakultetets rapporteringsskjema med eventuelle vedlegg 
og sender dette til instituttets Ph.D.-utvalg. 

• For kandidater der man har identifisert problemer må rapporten  inneholde forslag til 
tiltak, som Ph.D.-utvalget vurderer.   

• Det bør være en lav terskel for å kontakte Ph.D.-utvalget, også utenom  
tredjesemestersrapporteringen. 
 

6   Konsekvenser og oppfølging etter evaluering 

• Rapporter som ikke foreslår konkrete tiltak, formidles bare samlet videre til fakultetet. 
• Rapporter der komiteen foreslår tiltak behandles så raskt som mulig i Ph.D.-utvalget, 

og utvalget foreslår praktiske forbedringstiltak overfor student / veileder / 
forskningsgruppe, eventuelt etter møte med disse. Dette kan også omfatte 
restrukturering av veiledergruppen. Rapportene, med beskrivelse av Ph.D.- utvalgets 
behandling og konklusjoner vedrørende tiltak sendes fakultetet. 
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• Nåværende rapportering for Ph.D.-studenter og veiledere skal beholdes inntil videre. 
Disse rapportene kartlegger både samarbeidsforhold, studieprogresjon, 
publiseringsaktivitet og annet, og er et nyttig verktøy i tiden før og etter evalueringen.  
Ph.d-utvalget må periodisk drøfte en samlet oversikt over rapportstatus, med spesielt 
fokus på Ph.D.-studenter der tiltak bør settes inn. 

 

7   Tidsrom for rapporteringen 

• Fakultetet har satt 12 til 15 måneder etter tilsetting som tidsramme for rapporteringen.  
• Utsettelse kan gis etter søknad ved permisjoner og andre særskilte forhold. 
• Ph.D.-utvalget varsler i god tid gruppelederne til de Ph.D.-studenter som skal avgi 

rapport. 
 

 

Blindern, 15.02.2011 

 

Fritz Albregtsen   Else Marie Lingaas 

Leder av PhD-utvalget   PhD-sekretær 

 

 

 


