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All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til 
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse. 

 

 

 
Administratorer av bedømmelseskomiteer for ph.d.-avhandlinger og dr.philos.   

  

Arbeidsinstruks for administrator og informasjon om prosessen  
  

 

 Administrators overordnede oppgave er å sikre at komiteens arbeid blir gjort i tråd med 
gjeldende forskrift. Administrator har i den forbindelse ansvar for å organisere komiteens arbeid, 
samordne innstillingen og avklare arbeidsfordeling i forbindelse med disputas. Administrator kan 
enten være et ordinært medlem av komiteen eller en vitenskapelig ansatt som ikke er involvert i 
den faglige bedømmelsen. I begge tilfeller bør administrator være aktivt involvert i prosessen for 
å sikre at komiteen leverer en velbegrunnet og saklig innstilling.  

  

 Administrator skal se til at komiteen er bevisst de ulike alternativene de har for vurdering av 
avhandlingen og konsekvensene av disse. Ved bedømmelse har komiteen tre alternativer: 
Godkjenne avhandlingen, anbefale en mindre omarbeiding før endelig innstilling foreligger (jfr. 
ph.d.-forskriftens § 15.2) eller refusere avhandlingen. 

o En godkjent avhandling går videre til disputas, og kandidaten har kun mulighet til å gjøre 
rettinger i avhandlingen av formell art. 

o Hvis komiteen anbefaler en mindre omarbeiding etter ph.d.-forskriftens § 15.2, skal komiteen 
gi en konkret oversikt i skriftlig form over hva kandidaten må omarbeide. Kandidaten skal 
normalt ikke gis en lengre frist for dette enn 3 måneder. Fakultetet vil gi komiteen en ny frist 
for oversendelse av endelig innstilling. 

o Ved refusjon får kandidaten en karenstid på seks måneder før han/hun får mulighet til å 
levere på nytt. Kandidaten har kun én mulighet til å levere på nytt. Andregangs refusjon 
innebærer at kandidaten ikke får flere muligheter til å levere arbeidet til vurdering for 
doktorgraden.   

o Eventuelle dissenser i komiteen må begrunnes.   

o Se § 15 i ph.d.-forskriften, punkt 2.2 og 3.4 i Veiledning om bedømmelse av norske 
doktorgrader og § 7 i dr.philos.-forskriften for mer informasjon. (Ph.d.-forskriften er nylig 
blitt revidert, og Veiledningen og Dr.philos.-forskriften har ikke blitt oppdatert iht. denne. 
Der dokumentene motsier hverandre på overnevnte punkter, gjelder ph.d.-forskriften). 

  

 Ved oppnevning får eksterne komitémedlemmer tilsendt kontrakter som må fylles ut og 
returneres til fakultetet, bl.a. for at fakultetet skal kunne utbetale honorar. Utenlandske 
komitémedlemmer får også tilsendt skjema for søknad om skattefritak. Honorar utbetales etter at 
vurderingen er fullført, dvs. etter at vedtak er fattet av fakultetet på bakgrunn av komiteens 
innstilling/anbefaling etter disputas. Spørsmål vedrørende utfylling av kontrakt, søknad om 
skattefritak og reiseregning kan rettes til personalseksjonen ved fakultetet (Siri Hansen og 
Camilla Heitmann).  
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 Komiteen bør så tidlig som mulig i prosessen avklare dato for eventuell disputas. 
Prøveforelesning og disputas bør fortrinnsvis skje på samme dag. Ved dr.philos. vil 
prøveforelesningene normalt finne sted dagen før. Disputaser finner normalt sted torsdag eller 
fredag. Dato for eventuell disputas må avklares med kandidat og hovedveileder, og meddeles 
deretter fakultetets forskningsseksjon. Fakultetet reserverer lokale.  

  

 Hvis det er nødvendig kan administrator innkalle til møte i komiteen. Møter skal først klareres 
med forskningsseksjonen.  

  

Innstilling  

 Administrator skal se til at den endelige innstillingen inneholder de nødvendige opplysningene i 
henhold til punkt 3 i Veiledning om bedømmelse for norske doktorgrader.  

 

 Administrator har ansvar for at innstillingen er klar før fristen (maksimum 3 måneder etter at 
komiteen har mottatt avhandlingen og senest 1 måned før fastsatt dato for disputas).   

  

 Ved dr.philos. skal innstillingen være klar senest åtte uker før planlagt disputas. Dette fordi 
kandidaten skal ha tid til å forberede prøveforelesning over selvvalgt emne. Tema for 
prøveforelesning over oppgitt emne skal foreligge på samme tid som ved ph.d.  

 

 Administrator sender den endelige innstillingen til forskningsseksjonen ved Det humanistiske 
fakultet. For å unngå forsinkelser på grunn av sen postgang er det ikke nødvendig at innstillingen 
er signert på dette tidspunktet, men det må komme fram at alle komitémedlemmene stiller seg 
bak innstillingen, eksempelvis ved bekreftelse på e-post. Innstillingen sendes deretter på 
signeringsrunde etter levering eller signeres i forbindelse med disputas. Det er fakultetet som 
sender innstillingen videre til doktoranden med kopi til instituttet og veileder.  

 

 Ved positiv innstilling vil fakultetet sende ut brev med informasjon om prosedyrer for 
prøveforelesning og disputas til komitémedlemmene. Disse prosedyrene er også tilgjengelig på 
våre nettsider. Fakultetet er behjelpelig med bestilling av hotell for tilreisende komitémedlemmer 
og kan, ved behov, også være behjelpelig med bestilling av reise. Vi understreker at vi ikke tar i 
mot faktura fra eksterne institusjoner. Komitémedlemmene må enten legge ut for reisen 
personlig og få utgiftene refundert over reiseregning eller kontakte saksbehandler ved fakultetet 
for bestilling av reise.  

  

Prøveforelesning og disputas  

 Administrator har ansvar for at komiteen avklarer hvem som skal være første- og andreopponent 
og gir melding til fakultetet om dette senest fire uker før disputasen (hvis ikke annet er avtalt 
med fakultetet).  
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 På samme måte skal komiteen avklare tema for det oppgitte emnet til prøveforelesningen og 
administrator skal sende dette med e-post til saksbehandler ved fakultetet senest fire uker før 
disputasen. Fakultetet sender det oppgitte emnet til doktoranden. Formålet med 
prøveforelesningen er å dokumentere evne til formidling av forskningsbasert kunnskap. Tema 
bør normalt ikke hentes fra sentrale problemstillinger i doktorgradsarbeidet. Se punkt 5.1 i 
Veiledning for bedømmelse om norske doktorgrader for mer informasjon.  

  

 Administrator skal informere opponentene om opplegget for opposisjoner ved doktordisputas 
ved Det humanistiske fakultet. Før disputasen fordeler opponentene tema for opposisjonen seg 
imellom. Se punkt 5.2 i Veiledning for bedømmelse om norske doktorgrader for mer informasjon 
om opposisjonen.  

 

 Administrator har ansvar for å informere komitémedlemmene, spesielt de utenlandske, om 
sedvaner og tradisjoner knyttet til disputas ved Det humanistiske fakultet. Spesielt bør det 
informeres om det forholdsvis milde og rituelle preget som norske disputaser har, og at 
disputasen i praksis er godkjent når avhandlingen er godkjent for disputas. Unntak er når det 
kommer frem brudd på forskningsetisk lovverk under disputasen. 

 

 Ved behov kan administrator ta med resten av komiteen ut på middag kvelden før disputas for å 
gjennomgå planene for disputasen. Utgifter til dette kan dekkes etter vanlig sats. Ta kontakt med 
økonomiseksjonen eller systemrekvirent ved instituttet for praktisk informasjon og assistanse.  

 


