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TIL Ph.d-student ved VID  

 

 

Sluttfasen: informasjon til Ph.d.-studenter ved VID vitenskapelige høgskole 

Denne informasjon er ment som informasjon om sluttfasen i ditt ph.d-studium og en veiledning for 

hva du skal gjøre og følge opp i denne fasen. Det er forskningsadministrasjonen som følger opp din 

innlevering av avhandling frem mot disputas. Du er velkommen til å ta kontakt med oss i 

forskningsadministrasjonen om du har spørsmål underveis. Du kan bruke følgende e-postadresse:  

tormod.kleiven@vid.no.  

 

Tiden før innlevering av avhandlingen 

 Forventet innleveringstidspunkt skal varsles 3-4 måneder i forkant til senterleder. Det er din 

hovedveileder som har ansvar for dette. Det skal som hovedregel beregnes et tidsrom på 5 måneder 

mellom innlevering og disputas. Før innlevering skal opplæringsdelen være godkjent.  

 

Godkjenning av opplæringsdel 

Du er selv ansvarlig for å be om godkjennelse av opplæringsdel. Dette skal du gjøre senest 4 uker før 

innlevering av avhandling. Du kan be om dette så snart du har avlagt og fått godkjent alle nødvendige 

emner tilhørende din utdanningsplan.  

Godkjenning av opplæringsdel behandles av forskningsadministrasjonen. Du sender e-post til 

post@vid.no, og merker denne med «Søknad om godkjenning av opplæringsdel for ph.d.- student 

(FORNAVN ETTERNAVN)».  

Dersom du har eksterne emner som skal innpasses i din opplæringsdel, vedlegges gyldig 

dokumentasjon (kursbevis eller karakterutskrift). Emnenavn, antall studiepoeng, og studiested må 

være spesifisert i dokumentene. 

Dersom du ønsker at det skal fremgå av ditt vitnemål at du har deltatt på forskerskoler eller hatt 

utvekslingsopphold, skal dokumentasjon på dette legges ved. Studiested og tidsrommet for 

utvekslingsoppholdet skal oppgis. 

Søknaden vil bli behandlet i løpet av fire uker.  

Når din opplæringsdel er godkjent, vil du motta en bekreftelse. Denne bekreftelsen legges ved når du 

leverer din avhandling. 

 

 

Forslag om og oppnevning av bedømmelseskomité. 

Det er VID som har ansvar for å oppnevne komité for bedømmelse av ph.d.-avhandlingen.  

mailto:tormod.kleiven@vid.no
mailto:post@vid.no


  

2 

Hovedveileder for kandidaten, oversender et forslag til komitémedlemmer. Dette skal skje i god tid 

før planlagt innlevering, gjerne 3-4 måneder før. Du vil bli informert om forslaget til 

bedømmelseskomité, med mulighet for kommentar. Som student har du plikt til å opplyse om 

inhabilitet eller andre vesentlige forhold som kan ha innvirking på bedømmelsen av avhandlingen din.  

Senterleder utarbeider forslag til komité, som deretter blir behandlet av Forskningsutvalget, sammen 

med eventuelle merknader fra deg. Du vil ikke få innsyn i Forskningsutvalgets vurdering av forslaget 

til komitésammensetningen. Bedømmelseskomiteen blir oppnevnt av prorektor for forskning basert 

på FUs behandling av saken, ofte før innlevering av avhandlingen.  

Du kan lese mer om krav for oppnevning og sammensetning av bedømmelseskomité her:  

Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved VID vitenskapelige høgskole (FOR-2015-12-11-1666)  

Retningslinjer og utfyllende bestemmelser for ph.d.-utdanningene ved VID vitenskapelige høgskole 

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader  

 

Innlevering av avhandling. 

Du leverer din avhandling med alle vedlegg elektronisk på epost til post@vid.no. Merk eposten med 

tittelen «Innlevering av ph.d.-avhandling FORNAVN ETTERNAVN». Din avhandling skal leveres i både 

pdf-format og word-format. Avhandlingen kan ikke trekkes tilbake etter innlevering. Du vil motta en 

bekreftelse på at avhandlingen er mottatt. 

Merk at lengden på en monografi ikke skal overstige en absolutt makslengde på (120 000 ord), og at 

kappen på en artikkelbasert avhandling er på mellom 50 og 100 sider (tilsvarer mellom 17 000 og 

35 000 ord) 

Følgende vedlegg skal følge din innlevering av avhandling: 

- Søknad om innlevering av avhandling  
- Avhandlingen 

- Erklæring om hvorvidt avhandlingen kan publiseres i VID:Open  

- Dokumentasjon på godkjent opplæringsdel 

- Utkast til pressemelding basert på avhandlingens sammendrag 

- Eventuelt: erklæring om medforfatterskap 

Krav til din avhandling og formalia ved innlevering av avhandling finner du også her: 

 Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved VID vitenskapelige høgskole (FOR-2015-12-11-1666)  

Retningslinjer og utfyllende bestemmelser for ph.d.-utdanningene ved VID vitenskapelige høgskole 

https://www.vid.no/studier/diakoni-verdier-profesjonell-praksis-phd/ 

https://www.vid.no/studier/teologi-og-religion-phd/ 

 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-11-1666?q=vid
https://www.vid.no/filer/retningslinjer-utfyllende-bestemmelser-phd/
http://www.uhr.no/documents/Veil_bed_nor_drgrader_2.pdf
mailto:post@vid.no
https://www.vid.no/filer/soknad-om-innlevering-av-avhandling/
https://www.vid.no/filer/vid-open-publisering-av-avhandling/
https://www.vid.no/filer/pressemelding-en-punktliste/
https://www.vid.no/filer/medforfattererklaering-og-bekreftelse-engelsk/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-11-1666?q=vid
https://www.vid.no/filer/retningslinjer-utfyllende-bestemmelser-phd/
https://www.vid.no/studier/diakoni-verdier-profesjonell-praksis-phd/
https://www.vid.no/studier/teologi-og-religion-phd/
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Hva skjer etter innlevering? 

Etter du har levert din avhandling til bedømmelse, settes prosessen i gang for at den skal vurderes 

med tanke på offentlig forsvar. 

Din avhandling blir tilsendt bedømmelseskomité umiddelbart etter innlevering. Du får på samme 

tidspunkt vite hvem som er oppnevnt som din bedømmelseskomité. Merknadsfristen er 1 uke etter 

at du har blitt informert om sammensetning av komitéen. Merknader sendes på mail til post@vid.no 

og merkes «Merknader til sammensetning av bedømmelseskomité ph.d. FORNAVN ETTERNAVN». 

I forbindelse med innlevering gjør vi en sjekk på at alle formelle krav for innlevering av avhandling er 

oppfylt. Det gjennomføres også en plagiatkontroll. Du vil bli kontaktet dersom det finnes feil eller 

mangler ved din innlevering. Dersom plagiatkontrollen gir grunn til å fatte mistanke om brudd på 

anerkjente forskningsetiske normer, følges prosedyren som er beskrevet for behandling av slik 

mistanke i VIDs retningslinjer for behandling av enkeltsaker om mulig vitenskapelig uredelighet.  

 

Retting av formelle feil i avhandlingen 

Du kan søke om å få rette formelle feil i din avhandling. Denne søknaden må leveres inn senest 4 uker 

før bedømmelseskomiteen leverer sin innstilling.  

Søknaden rettes til post@vid.no, og merkes «Errataliste for FORNAVN ETTERNAVN». Du kan kun 

levere errataliste (eget skjema1) én gang. Svar på søknad blir tilsendt skriftlig på e-post.  

Følgende dokumenter skal vedlegges søknaden: 

- En fullstendig liste over feil som ønskes rettet 

- Elektronisk versjon av avhandlingen, i korrigert utgave 

-  

Bedømmelseskomiteens vurdering og innstilling 

Bedømmelseskomiteen har 3 måneders frist på å komme med sin uttalelse. Du har ikke anledning til 

å kontakte medlemmer av bedømmelseskomiteen i denne perioden. Dersom bedømmelseskomiteen 

har behov for det, kan de  be deg om tilleggsopplysninger og om å oversende grunnlagsmateriale. 

Tilsvarende kan din veileder bli bedt om å gjøre rede for sin rolle i arbeidet med avhandlingen. 

Kontakt med deg eller veileder skal i alle tilfeller skje gjennom Forskningsadministrasjonen  

Tentativ dato for disputas og prøveforelesning blir vanligvis fastsatt fortrinnsvis innen 2 uker etter at 

bedømmelseskomiteen har startet sitt arbeid. Du og din veileder vil bli informert om mulige forslag 

til dato for disputas før dato fastsettes. Det kan være tilfeller  hvor det ikke er mulig å finne en dato 

som passer for en eller flere av dine veiledere, men det forutsettes at minst hovedveileder har 

anledning til å møte. Forskningsadministrasjonen vil videreformidle denne informasjonen til deg og 

dine veiledere. 

Du blir underrettet om komiteens innstilling umiddelbart etter at VID har mottatt denne.  

                                                           
1 Skjema er pr dato under utarbeiding 

mailto:post@vid.no
https://www.vid.no/filer/retningslinjer-for-behandling-av-uredelighet/
mailto:post@vid.no
https://www.vid.no/filer/errata-liste/
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Du har deretter en frist på 10 dager etter du har mottatt innstillingen til å komme med merknader til 

denne. Merknader sendes til høgskolen på epost: post@vid.no, og merket «merknad på ph.d.- 

avhandling FORNAVN ETTERNAVN». Du kan innenfor sammen tidsfrist alternativt melde at du ikke 

har merknader. 

 

Dersom bedømmelseskomiteen anbefaler omarbeiding av avhandling  

Bedømmelseskomiteen kan i en foreløpig innstilling anbefale at avhandlingen må omarbeides før 

endelig innstilling avgis. Anbefalingen leveres av bedømmelseskomiteen innen fristen for 

ferdigstillelse av innstilling, altså 3 måneder fra innlevert avhandling. 

Anbefalingen vil inneholde aspekter ved oppgaven som kandidaten bør endre, samt frist for 

innlevering av bearbeidet utgave. Fristen er normalt 3 måneder etter at du har mottatt anbefaling 

om omarbeiding. Omarbeiding av din avhandling er ikke en garanti for at den blir godkjent. 

Prosedyre ved anbefaling om omarbeid av avhandling finner du i ph.d.-forskriften.  

 

Behandling av bedømmelseskomiteens innstilling i Forskningsutvalget. 

Forskningsutvalget behandler innstilling fra bedømmelseskomiteen og fatter vedtak om 

avhandlingen anses som verdig til å forsvares for ph.d.-graden. Dersom avhandlingen godkjennes for 

forsvar, oppnevner prorektor prøveforelesnings- og disputaskomite, herunder hvem som skal være 

første- og andreopponent (dette bestemmes ikke av komitéen selv!). Dato for disputas og 

prøveforelesning blir formelt fastsatt i samme møte. Du får tilsendt dette vedtaket. 

Følgende utdrag fra forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved VID vitenskapelige høgskole 

beskriver vurderingsprosessen: 

Enstemmig innstilling 
Dersom komiteen avgir enstemmig innstilling og høgskolen støtter denne, fattes vedtak i samsvar med 

den enstemmige innstillingen. 
Dersom høgskolen finner at det foreligger begrunnet tvil om hvorvidt komiteens enstemmige innstilling 

skal legges til grunn, skal det søkes nærmere avklaring fra bedømmelseskomiteen og/eller oppnevnes to nye 
sakkyndige som avgir individuelle uttalelser om avhandlingen. Slike tilleggsuttalelser eller individuelle uttalelser 
skal forelegges doktorgradsstudenten, som gis anledning til å komme med merknader. 

Høgskolen fatter vedtak i saken på grunnlag av innstillingen og de innhentede uttalelsene.  
 

Delt innstilling 
Dersom komiteen avgir delt innstilling og høgskolen støtter flertallets uttalelser, fattes vedtak i samsvar 

med flertallets innstilling. Dersom komiteen avgir delt innstilling og høgskolen støtter mindretallets uttalelser, 
kan det søkes nærmere avklaring fra bedømmelseskomiteen og/eller oppnevne to nye sakkyndige som avgir 
individuelle uttalelser om avhandlingen. Slike tilleggsuttalelser eller individuelle uttalelser skal forelegges 
doktorgradsstudenten, som gis anledning til å komme med merknader. Dersom begge de nye sakkyndige 
slutter seg til flertallets innstilling i den opprinnelige komitéinnstillingen, skal denne innstillingen følges. 

Doktorgradsstudenten skal underrettes om utfallet etter behandling av uttalelser fra nye sakkyndige. 

 

 

 

mailto:post@vid.no
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-11-1666?q=vid
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Dersom avhandlingen blir underkjent 

Ved underkjenning av avhandlingen er det 6 måneders sperrefrist før avhandlingen kan leveres inn 

på nytt. 

Avhandlingen kan kun leveres på nytt én gang. Det skal merkes ved ny innlevering at avhandlingen er 

blitt levert inn tidligere og er blitt underkjent. 

Det blir oppnevnt en ny bedømmelseskomité, og hvor normalt minst ett av medlemmene fra den 

opprinnelige komiteen gjenoppnevnes. 

 

Forberedelser til prøveforelesning og disputas 

Det er høgskolens ansvar å arrangere prøveforelesning og disputas . VID bestiller lunsj til kandidat 

med disputasleder, veiledere, senterleder og bedømmelseskomité. Studenten er selv ansvarlig for 

avholdelse av mottakelse eller disputasmiddag i etterkant av disputasen.  

 

Trykking av avhandling 

Høgskolen gjør vanligvis et opptrykk av avhandlingen på 20 eksemplarer til alle som skal ha et 

eksemplar og til Nasjonalbiblioteket, m.m. Du får  5 eksemplarer til fri disposisjon.  

Dersom du ønsker ekstra opptrykk av din avhandling bestilles dette ved innlevering av avhandlingen. 

Ekstra opptrykk må du påkoste selv.  

 

Prøveforelesning 

Tema for prøveforelesning blir offentliggjort 10 arbeidsdager før dato for selve prøveforelesningen. 

Prøveforelesning avholdes i forkant av disputas, ofte samme dag. Den avholdes på 

avhandlingsspråket, med mindre du har søkt om og fått godkjent et annet språk. Disputasleder 

innleder prøveforelesningen og ønsker velkommen. Det er beregnet 45 minutter til selve 

prøveforelesningen. Det er viktig at denne tidsrammen både anvendes og overholdes. Det kan åpnes 

for spørsmål i etterkant. Bedømmelseskomiteen vil være tilstede og vil bedømme 

prøveforelesningen. Lokale og teknisk utstyr blir tatt hånd om av høgskolen. Gi beskjed til 

forskningsadministrasjonen minimum en uke i forveien dersom du ønsker å benytte PowerPoint eller 

andre medier under presentasjonen. 

I forskrift for ph.d.-graden (§19-1) og utfyllende bestemmer står det blant annet:  
Prøveforelesningen er en selvstendig del av doktorgradsprøven og skal være over oppgitt emne. 

Hensikten er å prøve doktorgradsstudentens evne til å tilegne seg kunnskaper utover avhandlingens 

tema og evnen til å formidle disse i en forelesningssituasjon.», og «emnet for prøveforelesningen skal 

omhandle tematikk som kan være relatert til, men gå ut over temaet for avhandlingen. (Forskrift) 

Doktoranden skal gjennom prøveforelesningen dokumentere evne til formidling av forskningsbasert 

kunnskap. (Utfyllende bestemmelser) 



  

6 

Prøveforelesningen blir bedømt i etterkant av forelesningen til bestått/ ikke bestått. Resultatet vil bli 

offentliggjort til publikum ved disputasens start. Du vil få en begrunnelse dersom prøveforelesningen 

blir bedømt til ikke bestått. 

 

Hva skjer om prøveforelesning ikke er bestått? 

Dersom du ikke får bestått på prøveforelesningen blir likevel disputasen gjennomført. Du vil 

imidlertid ikke bli kreert eller motta vitnemål før prøveforelesningen er godkjent.  En ny 

prøveforelesningen blir arrangert innen 6 måneder etter disputas. Det er kun mulig å avholde ny 

prøveforelesning én gang. Prøveforelesningen avholdes over et nytt tema. Opprinnelig komité for 

prøveforelesning vil bli benyttet dersom dette er mulig. 

 

Disputas 

Disputas er det offentlige forsvaret av avhandlingen for graden ph.d. Tid og sted for disputas 

offentliggjøres senest 10 virkedager før avholdelse. 

Det offentlige forsvaret skal avholdes på avhandlingsspråket dersom ikke annet er godkjent. 

Disputasen starter med at kandidaten presenterer avhandlingens tema, materiale, metoder, 

analyser, funn og konklusjoner. Dette skal holdes innenfor et tidsrom på 15-20 minutter.  

 

 Disputasen gjennomføres på følgende måte: 

1. Prosesjon til inngangsmarsj. Doktoranden møter til avtalt tid og sted for prosesjon. Det vil bli gitt 

praktisk informasjon ved senterleder/ forskningsadministrasjon til publikum før prosesjonen finner sted.  

2. Introduksjon ved disputasleder 

3. Doktorand: 15-20 min presentasjon 

4. Første opponent: 70- 80 min til disposisjon 

5. Pause  

6. Ex auditorio (dersom noen melder seg): Dette betyr at om noen av de tilstedeværende ønsker å stille 

doktoranden spørsmål til avhandlingen, gis det mulighet for det. De må i så fall ha meldt dette til 

disputasleder i løpet av pausen. 

7. Andre opponent: 50 – 60 min til disposisjon 

8. Doktoranden får ordet for å kunne takke opponenter og fremmøtte for dagens disputas (veileder 

og institusjon kan takkes senere, ved mottakelsen/middagen). 

9. Disputasleder avslutter og formidler hvor resultatet offentliggjøres 

10. Bedømmelseskomiteen trekker seg tilbake for vurdering 

11. Resultat blir offentliggjort 

 

Kreering 

Kreering utføres av høgskolestyret på første mulige styremøte etter disputasen. 
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Overrekkelse av diplom 

Diplom og vitnemål overrekkes som hovedregel ved en av høgskolens semesteravslutninger, eller ved 

andre passende arrangementer. 

 

 

Disputasmiddag 

Du velger selv hvorvidt du ønsker å avholde en mottakelse eller disputasmiddag, men dette er svært 

vanlig. Disputasmiddag arrangeres samme ettermiddag som disputas er blitt avholdt. Husk å beregne 

tid til ev. forsinkelser /ex auditorio, fotografering,.  

Det er vanlig å invitere bedømmelseskomiteen, disputasleder, senterleder og veiledere til 

disputasmiddagen. Det er ikke vanlig at disse betaler en eventuell egenandel. Det er vanlig at 

disputasleder, et medlem fra bedømmelseskomiteen, veileder og kandidaten holder tale. Hvor 

mange gjester du ønsker å be, og innhold i middagen, er ellers opp til deg selv.  

 

Her er en huskeliste for hva du bør tenke på i forkant når du skal arrangere disputasmiddag: 

 

- Du kan arrangere din disputasmiddag på restaurant/selskapslokale eller i høgskolens lokaler. Lokale 

bør bookes når tentativ dato for disputas er satt. 

- For å booke høgskolens lokaler i Oslo må du ta kontakt med stiftelsen Diakonhjemmet. For å booke 

andre steder, ta kontakt med driftsansvarlig på det aktuelle campus. 

- Ev. bestille mat og kontakte hjelpere til arrangering av middag 

- Sende ut invitasjoner til disputasmiddag når avhandling er funnet verdig til forsvar og offisiell dato for 

disputas er satt. Forskningsadministrasjon videreformidler invitasjon til bedømmelseskomiteen. 

- Du kan få fratrekk på skatten for enkelte utgifter tilknyttet disputasmiddagen. Fratrekket angår 

utgifter for de vitenskapelig ansatte middagsgjestene: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-

03-26-14/KAPITTEL_7-4#%C2%A76-43. Sjekk grense for maksimalt fratrekk her: 

http://www.skatteetaten.no/en/Radgiver/Rettskilder/Handboker/skatte-abc/ 

 

 

Vi ønsker deg lykke til med innspurten! 

 

Vennlig hilsen  

Forskningsadministrasjonen  

v/ Tormod Kleiven 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-03-26-14/KAPITTEL_7-4#%C2%A76-43
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-03-26-14/KAPITTEL_7-4#%C2%A76-43
http://www.skatteetaten.no/en/Radgiver/Rettskilder/Handboker/skatte-abc/

