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I. Bakgrunn 
 
Forskerrekruttering og doktorgradsutdanning er en av de viktigste oppgavene for universitetet. I en 
situasjon med økende global konkurranse om de beste forskertalentene og der breddeuniversitetene 
også utfordres av en ambisiøs høyskole- og instituttsektor, er det viktig at NTNU styrker grepet om 
sin doktorgradsutdanning og bedrer kvalitet og relevans. Dette er helt nødvendig om NTNU skal 
lykkes i å være et internasjonalt fremragende universitet. Mot dette bakteppet igangsatte NTNU 
høsten 2008 et prosjekt for å styrke forskerutdanningen ved NTNU.   
 
Rapporten “Forskerrekruttering og ph.d.-utdanning" forelå før sommeren 2009. Dette prosjektets 
målsetting var å bidra til å videreutvikle og styrke forskerutdanningen ved NTNU og derigjennom 
posisjonere universitetet nasjonalt og internasjonalt innen forskerrekruttering og ph.d.-utdanning. 
Resultatene fra prosjektet skulle bestå av anbefalinger av konkrete tiltak for å sikre en effekt på 
NTNUs forskerrekruttering og ph.d.-utdanning. I tillegg var det et ønske at prosjektet internt kunne 
bidra til bedre sammenheng og forståelse av arbeid som utøves i ulike deler av organisasjonen 
tilknyttet forskerrekruttering og ph.d.-utdanning.  
 
Rapporten fra prosjektet er et resultat av en bred medvirkningsprosess i NTNU. Det må derfor 
framheves at denne strategiske satsingen på NTNUs forskerutdanning har skapt store forventninger 
internt i NTNU, og også har fått oppmerksomhet utenfor NTNU. Nå er det avgjørende at NTNU 
bruker den plattform som utredningsrapporten utgjør til å definere veien videre i forpliktende 
oppfølgingsprosjekter som vil ha en effekt på NTNUs forskerrekruttering og ph.d.-utdanning.  
 
 
Status i NTNUs forskerutdanning 
Arbeidet med rapporten har vært utført i 3 delprosjekter;  Rekruttering og kvalitet, Tverrfaglighet i 
ph.d.-utdanningen,  Internasjonalisering i ph.d.-utdanningen.  Rektors stab for forskning har vært 
sekretærer for delprosjektene, og har hatt koordineringsansvar for totalprosjektet. Utredningsarbeidet 
har tatt utgangspunkt i innsamling av data gjennom spørreundersøkelse til ph.d.-kandidater og 
veiledere, fra samtaler med ledelse på alle fakulteter inklusive ledere av noen ph.d.-programmer, samt 
i data fra NIFU-STEP.   
 
Når det gjelder status i NTNUs forskerutdanning, kan dette innledningsvis belyses med noen funn i 
rapporten.  Mye er bra med NTNUs doktorgradsutdanning. Vi har indisier på at kvaliteten på 
avhandlingene er på internasjonalt nivå, og våre uteksaminerte doktorer har et arbeidsmarked å gå til 
der de får brukt sin kompetanse. Resultater fra rapporten viser dette i de 3 etterfølgende tabeller og 
figurer.  
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Fra Rapportens figur 4-2 side 21: 

Oversikt over hva det utenlandske medlemmet i komitéen uttaler om nivået til den aktuelle 
doktorgradsavhandlingen; dårligere, på samme nivå eller bedre enn i komitémedlemmets 
hjemland.  Ingen svarte at doktoravhandlingen var på et dårligere nivå enn i hjemlandet. 
Oversikten viser data fra 2008 fra Fakultet for naturvitenskap og teknologi.  
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Resultatene fra denne piloten fra Fakultet for naturvitenskap og teknologi gir en indikator på at 
NTNUs doktoravhandlinger kan være av like god kvalitet eller bedre enn utenlandske avhandlinger, 
men det gjenstår en undersøkelse av alle fakulteter før det kan konkluderes sikkert.  Fakultet for 
informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk  har gjennomført en tilsvarende undersøkelse 
som i all hovedsak viser at avhandlingen er på samme nivå som komitémedlemmets hjemland, eller 
bedre.  
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Fra Rapportens figur 3-2 side 13: 

Sektor- og næringstilknytning for yrkesaktive personer i 2006 med doktorgrad fra NTNU for 
perioden 1970 -2005. 
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Kilde: Doktorgradsregisteret, NIFU STEP og System for persondata, SSB  
 
Figuren viser en oversikt over sektortilknytning for yrkesaktive personer i 2006 med doktorgrad fra 
NTNU. Doktorer fra NTNU går mer ut i privat sektor enn doktorer fra andre universiteter og 
høgskoler (56% mot 37%). Doktorer fra NTNU går mindre ut i offentlig sektor enn doktorer fra andre 
universiteter og høgskoler (44% mot 63%). Av NTNUs doktorer som går ut i privat sektor er andelen 
noe større for de som går ut i FoU arbeid (19% mot 18%).  
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Fra Rapportens tabell 3-1 side 16: 
Oversikt over yrker etter fullført doktorgrad (per 26.03.2009)  fra Det humanistiske fakultet.  
Statistikken tar utgangspunkt i 158 doktorer siden 1999. 
 
 

Arbeidsgivere   
 

Stilling 
 
 

NTNU 68  Professor 4 
Universitets- og 
høgskolesektoren i Norge 35

 
Førsteamanuensis 69 

Universitets- og høgskole-
sektoren i resten av verden 10

 

Seniorforsker 7 
HIST 10  Forsker 22 
HINT 2  Postdoktor 16 
SINTEF 5  Universitetslektor 2 
Annet1 12  Journalist 2 

Uvisst2 16
 Diverse innen 

akademia 3 8 
  Pensjonist 2 
  Annet 4 16 
  Uvisst 9 
Stillingsforhold 
 

 

Fast 29 
Midlertidig 28 
Freelance 6 
Uvisst 5 94  

 
Det humanistiske fakultet har gjennomført en kartlegging av hvor alle deres doktorer fra 1999 til mars 
2009 er blitt av i arbeidslivet. Tabell 3-1 gir oversikter over ulike yrker som deres kandidater har gått 
inn i. Kartleggingen er en pilot, og går foreløpig ikke dypt inn i hva som er heltids- og 
deltidsstillinger. Konklusjonen som fakultetet selv trekker er at så å si alle deres uteksaminerte 
doktorer har jobber som er relevante i forhold til doktorgradsutdanningen, og at de har hatt små 
problemer med å finne seg jobb. Dette har også skjedd i en periode der det ikke har vært økning i 
antall vitenskapelige stillinger innen humaniora.  
 
 
 

 
 
 

 
 

                                                 
1 Annet inkluderer her alt fra videregående skole, Adecco Select, Vinmonopolet, SDL International m.m. 
2 Uvisst her vil også inkludere personer som er selvstendig næringsdrivende, pensjonister og lignende 
3 Dette inkluderer timelærere, oppdragsforfattere m.m. 
4 Annet referer her til alt fra redaktør, direktør, fagsjef i vikarbyrå, sykehusprest, utøvende musiker m.m. 
5 De fleste av disse er nok i faste stillinger basert på den informasjon vi har om hvilke stillinger de innehar, men vi sitter 
ikke på konkret informasjon om dette for de som ikke er internt på HF-fakultetet. 
 



  
  
  

    Side 5 av 9 
 
Utskrift: 03.11.09 11:23  
 

Rapporten avdekker også forhold ved vår forskerutdanning der NTNU trenger en styrking og 
videreutvikling. Med hensyn til internasjonalisering av ph.d. kandidatene, viser spørreundersøkelsen i 
rapporten at ikke alle doktorgradskandidater ved NTNU tar aktivt del i et internasjonalt 
forskerfellesskap. Samtidig framgår det at internasjonalisering i forskerutdanningen i for stor grad er 
et personlig anliggende for den enkelte ph.d. kandidat og den enkelte ph.d.-kandidat – veileder – 
relasjon. Rapporten tematiserer også veiledningens rolle og funksjon; om kandidatene er fornøyde 
med veiledningen de får, i forhold til tverrfaglige ph.d. prosjekter og i forhold til veiledernes 
internasjonale orientering. Sosialisering og integrering av stipendiatene er identifiserte tema i 
rapporten, der NTNU har en rekke utfordringer å møte for å kunne framstå som en bedre 
arbeidsgiver. Videre avdekker rapporten at NTNU hittil ikke har tatt kraftfulle grep knyttet til 
synliggjøring av ph.d.-utdanningen i forhold til samfunn, næringsliv og studenter.   
 
 
Oppfølging av NTNUs utredningsrapport 
Når det skal utarbeides en plan for oppfølging av rapportens tiltaksorienterte forslag, kan dette 
presenteres som et oppfølgingsprosjekt som forholder seg til ph.d.-løpet: 
 

• Synliggjøre ph.d.utdanning => 
• Utvelgelse av stipendiater og veiledere => 
• Veiledningen => 
• Gjennomføringen => 
• Kursdelen => 
• Avslutning og disputas  

 
Kvalitet i alle leddene ovenfor blir viktig, det overordnete er likevel kvaliteten på det 
forskningsprosjektet som resulterer i en doktoravhandling. 
Økt synliggjøring kan innebære en bred markedsføring med elementer som brosjyremateriell, bruk av 
web, bruk av pressemeldinger, og deltakelse på ulike møteplasser i forhold til studenter og til 
potensielle arbeidsgivere.   
Utvelgelse av stipendiater/prosjekter og veiledere innebærer å sikre kvalitet på kandidaten ved opptak 
(karakterer, egnethet, motivasjon), og kvalitet og kompetanse hos veileder (faglig kompetanse, 
forskningsaktiv, internasjonalt orientert). Kvalitet på forskningsprosjektetet er likevel det viktigste og 
bør ha stort fokus.  
Veiledningen kan styrkes gjennom bruk av hovedveileder og eventuell medveileder (to-
veilederordning), og også ved å utvikle veilederkompetanse gjennom obligatoriske veilederkurs, 
veilederkonferanser, og veilederforum.  
For å sikre god gjennomføring kan tiltak som midtveisevaluering og mer aktiv bruk av årsrapporter 
være viktige. NTNU har, som andre institusjoner, en utfordring i å få ned gjennomføringstida. Bedret 
rapportering og vurdering underveis i løpet vil gjøre det lettere å fange opp bekymringsmeldinger og 
sette i verk tiltak. I første rekke vil det dreie seg om tiltak som øker sjansene for god gjennomføring, 
men kan i enkelte tilfeller bety å terminere doktorgradsløp. Også inkludering av stipendiaten gjennom 
ulike tiltak for faglig og sosial integrering, bl.a bruk av medarbeidersamtaler, krever økt  
oppmerksomhet. En tydeliggjøring av stipendiatgruppen i den pågående arbeidsmiljø-undersøkelsen 
ved NTNU vil kunne være en viktig kilde til informasjon for dette arbeidet.  
Kursdelen bør tilby kurs av høy kvalitet med relevans for doktorgradsarbeidet og for framtidig arbeid 
innenfor/utenfor akademia. Tilrettelegging for så vel kvalitet, som tverrfaglighet og 
internasjonalisering, vil reise krav om fleksibilitet i godkjenning av kurs på tvers innad i NTNU men 
også i forhold til eksterne kurs (nasjonalt og internasjonalt).  
Avslutningsfase og disputas bør gjennomføres etter en mer lik praksis ved NTNU.  
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En gjennomgående utfordring er å tydeliggjøre de ulike partenes roller; deres plikter og ansvar, og 
spesielt gjelder dette forholdet mellom institutt og fakultet. Det vil bl.a. medføre en avprivatisering av 
stipendiat-veileder relasjonen.  
 
Rapporten peker på viktigheten i å spre beste praksis; det er flere fakulteter som arbeider meget 
målrettet og godt for å sikre kvalitet i sine doktorgradsprogrammer, og det er store muligheter for økt 
kvalitet gjennom erfaringsutveksling. Videre kan rutiner og prosedyrer forbedres og formaliseres. 
Revisjon av ph.d. forskrift og ph.d. avtale er også virkemidler for å styrke forskerutdanningen.   
 
 
 
II. Veien videre for å styrke NTNUs forskerrekruttering og ph.d utdanning 
 
Prosjektrapporten gir et godt grunnlag for å styrke doktorgradsutdanningen ved NTNU. Rapporten 
presenterer en rekke forslag til tiltak innenfor de tre delprosjektene Rekruttering og kvalitet, 
Tverrfaglighet og Internasjonalisering. Forslag til prosess for oppfølging har vært diskutert i Sentralt 
forskningsutvalg 30.09.09 og i Dekanseminar 12.10.09. På denne bakgrunn foreslås det at fem 
prosjekter igangsettes umiddelbart. De fem prosjektene er: 
 

1. Utvikling av ph.d.-utdanningen – bedre systemer for oppfølging 

2. Revisjon av ph.d. forskriften 

3. Revisjon av ph.d. avtalen 

4. Kvalitetssikring av ph.d.-løpet fra opptak til disputas 

5. Synliggjøring/markedsføring av NTNUs ph.d. utdanning.  

  

Prosjektene 1, 2, 3 og 4 omhandler endringer av prosedyrer og revidering av eksisterende dokumenter 
og vil ikke ha noen direkte økonomiske konsekvenser. Prosjekt 5 vil få administrative og økonomiske 
konsekvenser.  
 
 
Prosjektansvar og prosjektbeskrivelser 
Hovedansvaret for forskerutdanningen ved NTNU tilligger prorektor for forskning og 
forskningsstaben. I oppfølging av ph.d.-rapporten vil det være nødvendig med bidrag fra prorektor for 
utdanning og læringskvalitet og fra studieavdelingen, og deres ansvarsområder vil derfor også 
tydeliggjøres. I tilknytning til hvert av de fem oppfølgingsprosjektene vil det bli nedsatt 
prosjektgrupper som får i oppgave å komme med forslag til tiltak, blant annet gjennom en vurdering 
av forslagene i ph.d.-rapporten. Gruppene vil inkludere representanter fra stipendiatene, fra institutt 
og fakultet, og fra staber og avdelinger sentralt. Prosjektledelsen for hvert av de fem delprosjektene 
rapporterer direkte til henholdsvis prorektor for forskning og prorektor for utdanning og 
læringskvalitet.  
 
 

1. Utvikling av ph.d.-utdanningen – bedre systemer for oppfølging 
Status: Kunnskapsdepartementet stiller hvert år krav til universitetene om rapportering til DBH; det 
omfatter også data om ph.d.- utdanningen. Videre setter Forskningsmeldingen nye krav om å redusere 
gjennomføringstid, og minske frafallet i ph.d.- utdanningen. NTNU har derfor systemer for 
innsamling hvert år fra fakultetene om uteksaminerte kandidater, nye doktorgradsavtaler, avbrudd og 
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gjennomstrømning. I utvikling av strategiplanen med målområder og fastsettelse av resultatmål, vil 
Styret få framlagt alle målområder i januar eller desember.  
 
Imidlertid er det klart at NTNU har en utfordring å møte når det gjelder å skape ens registrerings-
rutiner ved innsamling av data. Det bør tilstrebes en felles praksis som sikrer at registrering av 
stipendiatens oppstart og avslutning, avbrudd og refusjoner gjøres på samme måte i fakultetene.  
Videre bør fakultetene bes om å oppgi årsaker til frafall, sen gjennomføring og refusjoner; for at dette 
kan brukes til ytterligere forbedringsarbeid. NTNU utmerker seg nasjonalt med svært mange 
doktorgradsavtaler, her kreves en opprydding siden det er sannsynlig at flere av disse ikke er aktive 
(selv om en korrigerer for eksternt tilsatte og deltids-stillinger). Med bedre registreringsrutiner vil 
kvaliteten på de aggregerte tallene som rapporteres bli bedre. Sammen med opprydding i antall 
doktorgradsavtaler, vil NTNU kunne følge utviklingen i ph.d. utdanningen både tettere og bedre.  
 
Endring/tiltak: 

a. Forbedre registreringsrutiner og gjennomføre lik praksis på alle fakulteter.  
b. Opprydding i antall doktorgradsavtaler.  

 
Ansvar for prosjekt: Prorektor forskning 
Tidsplan: 01.01.10 – 01.07.10 
 
 

2. Revisjon av ph.d. forskriften 
Status: Ph.d. forskriften ved NTNU har hjemmel i Universitetsloven 01.04.05, og forskriften ble 
fastsatt av NTNUs styre 07.12.05. Etter dette har det vært gjort flere revideringer. Praksis er at forslag 
til revidering på enkeltpunkter samles, for at de samlet kan fremmes for Styret etter at organisasjonen 
har uttalt seg.  
 
Endring/tiltak:  

a. Opplæringsdelen §7.3. Vurdere å redusere krav til studieplanfestede kurs, f.eks fra 20 til 15 
sp, for å øke fleksibiliteten med hensyn til tverrfaglighet og samarbeid om kurs.  

b. Veiledning § 6 og § 8. Vurdere å innføre terminologi hovedveileder og medveileder. 
Hovedveileder har hovedansvar for veiledningen. Vurdere å innføre 2 veiledere som 
normalordning. Alle som veileder ph.d. kandidater må være internasjonalt orienterte forskere; 
eksempelvis gjennom å tilbringe forskningstermin i utlandet, internasjonal publisering, 
deltakelse i internasjonale nettverk, prosjekter og samarbeid. Normalt bør ingen bli 
hovedveileder før de først har vært medveileder sammen med annen erfaren hovedveileder.  

c. Innlevering § 10. Vurdere å endre ordlyden i forskriften for lettere å få til en mer entydig 
praksis i oppfølgingen.  

d. For forskerskoler, forskerlinjer og integrert ph.d. gjelder egne regler (egne forskrifter), se 
§5.1 i ph.d. forskriften. Disse bør gjennomgås. 

e. Vurdere nytt punkt i forskriften som stiller krav til at alle ph.d.-kandidater skal ha et element 
av internasjonalisering som del av forskerutdanningsperioden på NTNU. Vurdere økonomi 
vedrørende internasjonalisering, i forhold til fakultets- eller sentralt nivå.  

f. Vurdere sterkere krav til adressering (på publikasjoner) ved NTNU i tilfeller der kandidaten 
er ansatt eksternt og opptatt på NTNUs ph.d. – program 

g. Vurdere andre typer endringer i forskriften som vil styrke NTNUs ansvar for ph.d.  
utdanningen, for å sikre kvaliteten på uteksaminerte kandidater 
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Ansvar for prosjekt: Prorektor forskning. 
Tidplan: Prosjektgruppa utarbeider et forslag til mai 2010, forslaget sendes på høring i NTNU  
fram til oktober 2010, deretter Dekanmøte i november 2010 og til Styret februar 2011. 
Implementering kan tidligst starte høsten 2011. 
 
 
3. Revisjon av  ph.d. avtalen 

Status: NTNU har en standard avtale tekst for opptak til organisert doktorgradsutdanning (ph.d.), og 
denne består av 3 deler. A: Generell del, B: Avtale om faglig veiledning, C: Avtale mellom ekstern 
institusjon og NTNU om gjennomføring av doktorgradsutdanning.  
 
Endring/tiltak:  

a. Veileders rolle (B). Tydeliggjøre rollen, omfang og organisering. 
b. Arbeidsgiveransvar og faglig ansvar. Kandidatenes rettigheter. Tydeliggjøring. 
c. Medarbeidersamtaler, håndtering av konflikter mellom veileder og kandidat.  
d. Spesifisere internasjonale aktiviteter. 
e. Inkludering av ph.d. kandidater (HMS). 
f. Nærings-ph.d. Vurdere styrking av C, alternativt lage et tillegg D som omhandler 

dette.  
g. Økonomiske forhold. Godtgjøring av ekstern veileder, insentivmidler, praksis i 

forhold til å dele publikasjonspoeng o.a.   
h. Innføre reell prøvetid, med evaluering etter 6 måneder.  

 
Ansvar for prosjekt: Prorektor forskning 
Tidsplan: Prosjektgruppa utarbeider et forslag til mai 2010, forslaget sendes på høring i NTNU fram 
til oktober 2010, deretter Dekanmøte i november 2010 og til Styret februar 2011. Implementering kan 
tidligst starte høsten 2011. 

 
 
4. Kvalitetssikring av ph.d. – løpet fra opptak til disputas 

Status: Kvalitet i forskerutdanningen bygger på utvelgelse av de beste kandidatene, god veiledning og 
oppfølging i stipendiatperioden, håndtering av bekymringsmeldinger og avvik, god kvalitet på 
doktorgradskursene, og god kvalitet i bedømmelse og ved gjennomføring av disputas. 
Kvalitetssikringen forutsetter klargjøring av roller og funksjoner på institutt, fakultet og sentralt nivå. 
Beste praksis fra fakultetene demonstrerer løsninger på hvordan kvalitet kan implementeres på alle 
ledd i forskerutdanningen, og nedfelles i gode rutiner. NOKUTs krav til å implementere 
kvalitetssikringsrutiner også på ph.d. nivå står fast, dette må skje innen 2012 (for eksempel i det 
digitale kvalitetssikringsstøttesystemet KVASS). Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk skal også 
implementeres for bachelor, master og ph.d. ved NTNU. 
 
Endring/tiltak:  

a. Utvikle beste praksis i kvalitetssikring av inngang/oppstart, framdriftsrapportering, 
midtveisevaluering, faglig integrering, medarbeiderinkludering, veilederskolering,  
avbrudd, avslutning og disputas. Beste praksis skal munne ut i en normativ beskrivelse 
og eventuelle forslag til institusjonspolitikk. Den normative beskrivelsen skal deretter 
implementeres som retningsgivende for alle fakulteters kvalitetssikringsarbeid knyttet 
til ph.d.   

b. Prosess for å implementere nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for ph.d. 
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c. Kvalitetssikring av emner i ph.d.-utdanningen gjennom bruk av f. eks. KVASS.  
    

 Ansvar for prosjekt a): Prorektor forskning 
 Ansvar for prosjekt b): Prorektor utdanning og læringskvalitet 
 Ansvar for prosjekt c): Prorektor utdanning og læringskvalitet 
Tidsplan: a) 01.01.10 – 01.07.10,   b) 01.01.10 – 01.01.11,   c) 01.01.10 – 01.01.11. 
  

 
 

5. Synliggjøring av NTNUs ph.d. utdanning 
Status: NTNU har lite eller ingen informasjon til studenter, arbeidsgivere og samfunnet for øvrig om 
forskerutdanningen vår. NTNU trenger å markedsføre og synliggjøre ph.d. utdanningen slik det 
gjøres hvert år i forbindelse med studentrekruttering. En møteplass for synliggjøring kan være en 
”karrieredag” der spesielt forskerutdanningen får fokus.    
 
Endring/tiltak: 
Planlegge og iverksette en bred markedsføring for NTNUs forskerutdanning med elementer som 
brosjyremateriell, bruk av web, bruk av pressemeldinger, arrangere en karrieredag, og deltakelse på 
ulike andre møteplasser i forhold til studenter og til potensielle arbeidsgivere. 
 
Ansvar for prosjekt: Prorektor forskning. 
Tidsplan: 01.01.10 – 01.07.10. 
Budsjett: Må avklares.  
      

 
III  Øvrig oppfølging  
 
Utredningsrapporten ”Forskerrekruttering og ph.d.-utdanning” inneholder flere forslag til tiltak enn 
de som er beskrevet i dette notatet. Disse forslagene vil vurderes for en senere oppfølging. Tema som 
vil vurderes for oppfølging i en fase to er ph.d.utdanningens plass i inntektsfordelingsmodell, 
forbedring av prosedyrer og rutiner, spre beste praksis, gjentakelse av spørreundersøkelse av ph.d. 
kandidater i 2012, utvikle diploma supplement, og karriereveiledning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  ”Forskerrekruttering og ph.d. –utdanning”. Rapport fra et prosjekt ved NTNU. Juni 2009.  


