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Hvorfor fremmes saken: 

Fakultetsstyret har bedt om en oversikt over prosessen fra en ph.d.-avhandling er levert inn 

for bedømmelse og frem til disputas. Vi har valgt å fremstille forløpet i en figur med 

kommentarer for hvert trinn. 

 

I tillegg kommer en oversikt over nasjonalitet kandidatene som tok doktorgrad i 2015 ved 

Det medisinske fakultet. 

 

Saksframstilling:  

Data tatt ut fra vårt felles studentsystem (FS), viser følgende gjennomsnittlig tidsbruk i 2015: 

 

a) innlevering til disputas: 5.9 måneder 

b) innlevering til godkjent innstilling: 3.5 måneder 

c) godkjent innstilling til disputas: 2,5 måneder 

 

Faktorer som påvirker tidsbruk fra innlevering til disputas 

I utgangspunktet har komiteen 3 måneder fra mottatt avhandling til komiteens endelige 

innstilling skal foreligge. I 2015 var det 41 (35 %) komiteer som ikke overholdt fristen. Den 

komiteen som trengte lengst tid, brukte 7 måneder. Fakultetet kan kun sterkt oppfordre 

komiteen om å respektere fristen.  

 

Komiteen kan også velge å gi en mindre omarbeiding (cf. ph.d.-forskriftens § 14.2, såkalt 

14.2-omarbeiding) innenfor første bedømmelse. I slike tilfeller får komiteen 2 måneder fra 

mottatt revidert avhandling til endelig innstilling skal foreligge, og det vil da totalt kunne gå 5 

måneder fra avhandlingen ble sendt komiteen til endelig innstilling foreligger. Da det ikke 

har vært entydig hvordan 14.2-omarbeidinger skulle registreres i FS, har fakultetet dessverre 

ufullstendige data for hvor mange 14.2-omarbeidinger det var i 2015. 

 



Av hensyn til trykketid, offentliggjøring etc. må det gå minimum 6 uker fra godkjent 

innstilling til avvikling av disputas. Noen komiteer er så travle at de har problemer med å 

finne en dato hvor alle kan, og dato for disputas kan da bli satt en god stund etter at 

innstillingen er godkjent. I 2015 fant 54 komiteer (47 %) en disputasdato 2.5 mnd eller mer 

etter godkjent innstilling (de som brukte lengst tid i 2015, avholdt disputas 4.9 måneder 

etter godkjent innstilling).   

 

 

Nasjonalitet til de som avla doktorgrad ved Detmedisninske fakultet i 2015 

Argentina  1   

Burkina Faso  1 

Danmark  3   

Egypt   1  

Etiopia   1 

Hviterussland  1 

India   3 

Irak   1 

Island   1 

Italia   2 

Kina   3 

Malta   1 

Nederland  1 

Nepal   2 

New Zealand  1 

Norge   150 

Palestina  1 

Polen   2 

Romania  3 

Russland  2 

Serbia   2 

Slovenia  1 

Spania   1 

Storbritannia  2 

Sverige  6 

Thailand  1 

Tyrkia   1 

Tyskland  5 

Zimbabwe  2 

Totalt   202 

 

 



Oversikt over saksgangen fra innlevering av avhandling til avholdt disputas 

 

Innlevering- 
godkjenning 

• Komplett søknad med alle vedlegg -> komiteen oppnevnes normalt innen en uke, oftest ila. 2-3 dager 

• Når komiteen er godkjent av dekan, oversendes avhandling elektronisk til komiteens medlemmer samme dag eller dagen etter  

Innstilling  

• I hht. utfyllende regler har komiteen inntil 3 mnd fra mottatt avhandling til å komme med endelig innstilling (signert av alle komiteens medlemmer).  

• Ved mindre omarbeiding (cf. forskriftens § 14.2), får komiteen 2 måneder framottatt revidert avhandling til endelig innstilling må foreligge 

• En del komiteer leverer på kortere tid, mens andre ikke overholder fristen 

Merknader 

• Når fakultetet har mottatt fullsignert innstilling oversendes denne kandidaten samme dag eller dagen etter for kommentar. Kandidaten har 10 
dager til å kommentere 

• En del kandidater gir raskt beskjed om at de ikke har kommentarer,  de fleste benytter de 10 dagene, mens en del må purres etter 10 dager 

Fakultetets 
vedtak 

•Når kandidaten har gitt sine kommentarer, fatter fakultetet vedtak samme dag eller dagen etter, om avhandlinen er godkjent eller ikke for forsvar  

Disputas 

•Prøveforelesning og disputas kan finne sted  tidligst 6 uker etter at fakultetet har godkjent avhandlingen. I disse 6 ukene skal: 

• Dato for prøveforelesning og disputas skal fastsettes av fakultetet, etter forslag fra veileder og komité 

• Avhandlingen trykkes  (4-6 ukers trykketid). Avhandlingen skal være offentlig tilgjenglig i ferdigtrykket stand minimum 14 dager før disputasen 

• Bistand til kandidaten ifm. bestilling av disputaslokale  

• Disputasleder skal motta informasjon om sin rolle inkl. tilpasset disputasledertekst 

• Komiteen skal mota skriftlig informasjon om disputasdato, honorering av oppdraget, dekking av reiseutgifter etc. 

• Prøveforelesning og disputas skal kunngjøres 

 

Total maksimal tidsbruk: 
5.5 måneder, uten mindre omarbeiding (14.2) 
7.5 måneder med 14.2-omarbeiding 
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