
Innledning 

Universitetet i Oslo innførte et nytt kvalitetssystem for utdanningsvirksomhet den 8. desember 2020. 

Kvalitetssystemet omfatter all utdanning som tilbys ved UiO inkludert ph.d.-utdanningen. Periodisk 

programevaluering av ph.d.-programmet skal gjennomføres hvert sjette år. Formålet er å legge til 

rette for kontinuerlig forbedring. Periodisk programevaluering består av en egenevaluering og en 

ekstern evalueringen. Egenevalueringen koordineres av programledelsen og baserer seg på 

evalueringsmaterialet som er samlet opp i perioden 2015-2021. 

Mandat for periodisk programevaluering av ph.d.-programmet 

Evalueringspanelet utarbeider en rapport der kvaliteten i ph.d.-programmet evalueres og eventuelle 

behov for endringer eller videreutvikling av programmet identifiseres. Panelet skal vurdere om det er 

sammenheng mellom innholdet i ph.d.-programmet og beskrevet læringsutbytte.  Panelet bes 

vurdere om ph.d.-programmet understøtter fakultets strategi (strategi 2030).  

Andre sentrale temaer i evalueringen er organisering av programmet, kandidatenes tilfredshet, 

ph.d.-programmets arbeidslivsrelevans og karrierestøtte, internasjonalisering, læringsmiljø, 

veilederopplæring, integrering av ph.d.-kandidater i nasjonale og internasjonale fagmiljøer, 

kommunikasjon til kandidater og veiledere, infrastruktur samt ph.d.-kandidatenes 

gjennomføringsgrad. Panelet har muligheten til å be fakultetsadministrasjonen om utfyllende 

statistikker og oppklarende tilleggsinformasjon ved behov. 

Egenevalueringen skal også omfatte en gjennomgang av fagmiljøet i lys av de kvantitative kravene i 

NOKUTs studietilsynsforskrift (§2-2. Krav til fagmiljø) og prinsippene i EUs Charter & Code som UiO er 

forpliktet til gjennom utmerkelsen ‘HR in excellence’. 

 

Spørsmål til komiteen: - 

hvordan kan fakultetet etablere et system for aktiv rekruttering og øke attraktiviteten av 

ph.d.programmet   

Hvordan kan fakultetet og instituttene sørge for styrking av veiledningskompetanse     

 

Fakultetet ber evalueringspanelet ta en vurdering om eventuell tilleggsdokumentasjon eller 

statistikker bør fremlegges for det eksterne evalueringspanelet utover det vedlagte 

bakgrunnsmaterialet.  

Bakgrunnsmateriale: 

- forskerutdanningsmeldinger (FORM)  

- ph.d.-kandidatundersøkelsen 2021 

- Godkjente referater fra ph.d.-programrådsmøter  

- Godkjente referater fra DOKA-nettverket (phd-administrativt nettverk ved fakultetet) 

- ph.d.-programmets nettsider (https://www.mn.uio.no/forskning/phd/)  

- UiOs kandidatundersøkelse 2018 (Rambøll) (ph.d. ved MN-fakultetet) 

https://www.uio.no/english/about/strategy/hr-strategy-for-researchers/
https://www.mn.uio.no/forskning/phd/


- ekstern evaluering av felleskurset i etikk og vitenskapsteori (2017)  

- LINKs universitetspedagogiske utdanningsprogram 

- Dialogsmøtereferater  

-Strategi 2030 

- Rapport fra karrierestøtteprogrammene ved MN 2020 

 

 

 

 

Panelet  

Vi foreslår følgende panel  

Steven (leder) 

Anniken (sekretær)  

   

Tidsplan  

Panelet oppnevnes den 1. juni og leverer rapporten innen 20. september 2021. 

 


