
Forslag til endret ordlyd i PhD forskriftens kapittel 10 ”Avhandlingen” 
 
E-post sendt 14/1-09: 
From: Vegard Martinsen 
>Sent: Wednesday, January 14, 2009 9:49 AM 
>To: Ruth Haug; Åshild Ergon 
>Cc: Siri Margrethe Løksa; Cecilie Anita Mathiesen 
>Subject: PhD forskrift_FODOS 
 
Hei!  
 
Jeg viser til e-posten sendt rett før jul angående fjerning av ”meget” fra setningen foreslått til §10-1 
av meg på FON møtet 11/12-08 (se under). Jeg har mottatt krass kritikk fra INA for mitt forslag om 
å innlemme setningen ”Denne delen er derfor meget viktig både for doktoranden, og for 
komiteen i dens vurdering”. Da jeg ikke ønsker at noen skal bli negativt berørt av en slik 
tilføyning, innkalte jeg til møte i FODOS hvor vi diskuterte dette på nytt. Vi kom frem til at vi 
ønsker å ta hensyn til instituttspesifikke krav/ønsker (siden det er ulik praksis ved bl.a. IØR, INA og 
IMP) og vil derfor fremme forslag om å endre den foreslåtte setningen til ”Vektleggingen av denne 
delen skal skje i henhold til instituttenes gjeldende praksis” (se vedlegg). 
 
Dette er ikke en ryddig saksbehandlingsmåte fra min side, da jeg burde diskutert dette bedre med 
enda flere PhD studenter og ansatte før jeg fremmet forslaget. Dette beklager jeg. Personlig mener 
jeg at setningen jeg fremmet skulle bli tatt med i PhD forskriften (i henhold til UHR sin veiledning; 
for å unngå tvil om denne delen) er riktig. Men, det er ikke en personlig sak for meg og jeg ønsker å 
ta hensyn til det FODOS styret (og så mange PhD studenter som mulig) mener. Siden jeg fremmer 
denne endringen står jeg selvsagt sammen med FODOS styret om denne beslutningen.  
 
Vennlig hilsen! 
 
Vegard 
 
VEDLEGG: 
 
Forslag til endret ordlyd i PhD forskriftens kapittel 10 ”Avhandlingen”. 
 
1. Rettelse av forslag til setning (§10-1) foreslått av FODOS på FON møtet 11/12-08: 
 
For å unngå eventuelle uklarheter om hvorvidt innledningen er viktig eller ikke (både for student og 
bedømmelseskomité), foreslo jeg på FON møtet 11/12-08 at man skulle tilføre setningen ”Denne 
delen er derfor meget viktig både for doktoranden, og for komiteen i dens vurdering” (i henhold til 
”Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader vedtatt i UHR, 2007). Dette ble vedtatt med 6 
mot 3 stemmer. Den endelige ordlyden i § 10-1 ble dermed (utdrag fra den reviderte forskriften): 
 



 
 
I etterkant av møtet er det blitt heftige diskusjoner om hvorvidt denne setningen bør tas med eller 
ikke. Jeg har snakket med både PhD studenter og ansatte, som har svært ulikt syn på dette. Jeg har 
blant annet blitt gjort oppmerksom på at meget viktig på engelsk blir oversatt til ”vital importance” 
noe som innebærer at det er innledningen som blir den viktigste (viktigere enn publikasjonene). 
Dette var IKKE intensjonen. Jeg ønsket å påpeke at innledningen er viktig (for å unngå tvil), men 
ikke nødvendigvis den viktigste delen av avhandlingen. For å ”nedtone” viktigheten av 
sammenfatningsdelen, sendte jeg en e-post til Ruth Haug hvor jeg spurte om det var mulig å fjerne 
”meget” fra setningen når møteboken for FON møtet skal godkjennes.  I mellomtiden har jeg 
snakket med flere studenter og ansatte, samt diskutert dette punktet med styret i FODOS. Det viser 
seg at vektleggingen av sammenfatningsdelen praktiseres svært forskjellig ved de ulike instituttene. 
Det vil således være klokt å la instituttene selv avgjøre graden av sammenfatningens viktighet. 
Dette vil hindre forskjellsbehandling innenfor hvert institutt.  
 
For å ivareta instituttspesifikke ønsker og FODOS sitt syn på at sammenfatningsdelen er viktig for 
mange avhandlinger, ønsker vi at setningen som ble foreslått til § 10-1 ”Denne delen er derfor 
meget viktig både for doktoranden, og for komiteen i dens vurdering” endres til ”Vektleggingen av 
denne delen skal skje i henhold til instituttenes gjeldende praksis”.  Dette ble også påpekt i 
notatet ”Kommentar til kapittel 10 (avhandlingen) i den reviderte PhD forskriften” sendt til Cecilie 
Anita Mathiesen og Åshild Ergon 28. november 2008 (fra akademis komité, FODOS; vedlagt). 
 
2. Kommentar til §10-2.  
Det ble på FON møtet vedtatt at setningen ”Dette er studentens ansvar” skulle tilføyes §10-2. 
FODOS mener at dette normalt er helt greit. Men, i de tilfeller hvor det har oppstått en eller annen 
form for konflikt hva medforfatterskap angår, vil det kunne være svært uheldig hvis PhD studenten 
skal måtte ha ansvar for dette. Gitt at en av medforfatterne ikke ønsker å underskrive, vil dette 
kunne medføre at man ikke får godkjent en publikasjon, noe som igjen kan føre til underkjennelse 
av avhandlingen. FON bør vurdere å fjerne denne setningen. 
 
På vegne av FODOS (8/1-09) 
Vegard Martinsen 
 



VEDLEGG: 
From: Vegard Martinsen  
Sent: Friday, November 28, 2008 2:31 PM 
To: Cecilie Anita Mathiesen 
Cc: Åshild Ergon 
Subject: FW: PhD-forskrift SN-tilråding - dokument til FON for skriftlige forslag til alternativer innen 1.12 

 
Kommentar til kapittel 10 ”Avhandlingen” i den reviderte PhD forskriften.  
 
Det har i lang tid ved UMB vært praksis å inkludere utenlandske forskere ved bedømmelse av 
doktoravhandlinger. Dette er selvsagt viktig og anses som en kvalitetssikring av 
doktorgradsutdanningen ved UMB. Samarbeid med, og bruk av utenlandske institusjoner og 
forskere som et ledd i udanningen av doktorer ved UMB, krever at UMB har klare retningslinjer for 
krav og kriterier som stilles for å oppnå graden PhD. Slike krav (til avhandling, opplæringsdel, 
karakterkrav osv.) vil naturlig komme inn som en del av PhD forskriften. Forskrift og retningslinjer 
må være tydelige nok og inneholde nok opplysninger, slik at det er mulig å oppnevne forskere til 
bedømming av avhandling uavhengig av om disse er kjent med UMBs system eller ikke. 
 
Dersom en avhandling består av flere delarbeider er det viktig at kravet til en slik avhandling er 
spesifisert. Det er bra at man i den nye reviderte PhD forskriften nå har fått inn hva som stilles som 
krav dersom avhandlingen består av flere deler (§10-1). 
 
Det er viktig at de ulike instituttene viser til PhD forskriften ved UMB, IKKE ”Veiledning om 
bedømmelse av norske doktorgrader” når bedømmelseskomiteen gis rettledning for bedømmelse av 
en PhD avhandling. Det har vist seg at problemer kan oppstå hvis veiledningen brukes. 
Veiledningen er ikke vedtatt i US har i tillegg en engelsk og norsk versjon som ikke er i 
overensstemmelse. Grunnen til at veiledningen er blitt brukt til nå, er kanskje ikke så rart siden det 
er mangelfull informasjon om hva avhandlingen skal inneholde i gjeldene PhD forskrift av 12.juni 
2008 (kapittel 9).  
 
Etter at instituttet har foreslått bedømmelseskomitee og denne er oppnevnt av Universitetsstyret bør 
det settes krav om at instituttet ved komiteens administrator (som skal være fast ansatt ved UMB, 
§13-1 i revidert forskrift) sender et brev i tillegg til PhD forskriften til bedømmelseskomiteen hvor 
det fremkommer opplysninger om instituttenes gjeldende praksis med tanke på avhandlingens 
strukturelle krav. Aktuelle problemstillinger kan være lengden på innledning og viktigheten av 
innledning versus artikler. Et slikt vedlegg vil kunne forhindre at PhD studenter ved samme institutt 
får sin avhandling ulikt bedømt. Det burde vurderes hvorvidt en mer detaljert beskrivelse av 
avhandlingens struktur skal tas med i PhD forskriften slik at det er samme retningslinjer og krav for 
alle PhD studenter ved UMB.  
 
 
Ås 28/11-08 
Akademisk komitee /FODOS 
Vegard Martinsen 
 


