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Rutiner for fremdriftsrapportering for interne doktorgradskandidater:  

Fakultetet innhenter veilederrapporter og fremdriftsrapporter fra doktorgradskandidatene hvert år. 

Dette gjøres for å sikre kandidatenes fremdrift med avhandlingsarbeidet, tilstrekkelig gode 

arbeidsforhold, og at veiledningen fungerer. Rapporteringen gjennomføres med henvisning til 

Programrådet for forskerutdanning sitt overordnede ansvar for ph.d.-programmet (se 

administrasjonsreglementet). 

 

I 2006 og 2007 ble rapportene for de interne kandidatene levert til grunnenheten, som har ansvar for 

den daglige oppfølgingen av kandidatenes arbeidssituasjon. Denne ordningen har senere blitt 

videreført for å kvalitetssikre arbeidet som gjøres og sikre Programrådet den nødvendige oversikt 

over doktorgradsprogrammet.  

 

Grunnenheten skal samle inn fremdriftsrapportene og veilederrapportene. På bakgrunn av disse 

rapportene gjennomfører nærmeste leder (institutt-/senterleder eller den han bemyndiger) 

medarbeider- eller oppfølgingssamtaler med hver kandidat. En medarbeidersamtale inneholder også 

andre elementer, men disse er underlagt andre regler og skal ikke nødvendigvis rapporteres til 

fakultetet. Universitetets mal for medarbeidersamtaler kan benyttes til denne delen av samtalen. Vi 

minner om at oppfølgingssamtalen skal gjennomføres av en annen vitenskapelig tilsatt enn veileder.  

 

Etter samtalen fører nærmeste leder sin vurdering av fremdriften og ev. tiltak som er iverksatt for å 

bedre fremdriften eller avlaste kandidaten på skjemaet. Grunnenheten kan også melde ulike behov til 

fakultetet, hvis det er ønskelig/nødvendig med andre typer tiltak enn grunnenheten rår over (for 

eksempel spesielle opplæringsbehov, veilederproblemer m.m ). Skjemaene oversendes fakultetet for 

gjennomgang og arkivering. Administrasjonen utarbeider en rapport til Programrådet på bakgrunn av 

fremdriftsrapportene og veilederrapportene.  

 

Kandidatene kan velge å ha oppfølgingssamtalen med Programrådet og/eller rapportere 

direkte til fakultetet.  

 

Fremdriftsrapporteringen er et viktig element i kvalitetssikringsarbeidet, og skal muliggjøre at avvik 

fanges opp så tidlig som mulig. Problemer i arbeidssituasjonen eller veilederforholdet, hindringer i 

innsamling av materiale, eller andre problem kandidatene kan støte på under arbeidet med 

avhandlingen som kan hindre fremdriften, er noe rutinen er ment å fange opp. I tillegg presiseres 

det overfor kandidatene at de kan ta uformell kontakt med Programrådets medlemmer eller 

sekretariatet til enhver tid.   
 

 

Se rutiner på neste side. 
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Rutiner for fremdriftsrapportering for interne doktorgradskandidater (datoene varierer fra år 

til år, følg med på informasjon fra administrasjonen):  
 

1) Administrasjonen sender ut informasjon og rapporteringsskjemaer til kandidater, veiledere og 

instituttene i november hvert år.  

2) Frist for innlevering av rapportene til grunnenheten er medio desember.  

3) Nærmeste leder går gjennom skjemaene og kaller inn kandidaten til medarbeider-

/oppfølgingssamtale. Samtalen skal holdes av en annen en kandidatens veileder. 

4) Leders vurdering av fremdriften og ev. tiltak påføres skjemaene før de oversendes ph.d.-

ansvarlig i fakultetssekretariatet. Frist for oversendelse av skjemaene er medio januar.  

5) Ph.d-ansvarlig gjennomgår rapportene og utarbeider en rapport til PFF.  

6) PFF vurderer om det er nødvendig å igangsette tiltak, og evaluerer ev. tiltak etter ca. seks 

måneder.   

7) Årsrapport utarbeides og oversendes fakultetsstyret og Universitetet sentralt.   

8) Instituttene skal innen utgangen av juni rapportere på effekten av ev. tiltak og behov for 

justeringer. Rapporten sendes PFF som vurderer behovet for videre oppfølging. 

 
 

 

 


