
 
 
 

Følgende informasjon sendes bedømmelseskomiteen i forbindelse med disputas ved 
NIH: 
 

Forventninger til opponenter i forbindelse med disputas: 

 Se ph.d. forskriften § 19 Doktogradsprøve s. 18 – 20. 

 Disputas og prøveforelesning gjennomføres på samme dag. 

 Alle disputaser i Norge er offentlige og åpne for publikum. Disputaser ved NIH holdes 

i et auditorium med publikum til stede.  

 Kandidaten presenterer et sammendrag av avhandlingsarbeidet først. 

 Komiteen må være tilstede på både prøveforelesning og disputas. 

 Det er ønskelig at komitemedlemmer som bor utenfor Oslo, kommer kvelden før 

disputas. 

 Hvis mulig inviterer seksjonen komiteen på middag kvelden før disputas. 

 Rektor inviterer komiteen, seksjonsleder og veileder til morgenkaffe og lunsj på sitt 

kontor på disputasdagen. 

 På disputaskvelden er det ofte at kandidaten holder en dr.gradsmiddag for komiteen, 

familie, venner og kollegaer. Komiteen vil normalt motta innbydelse til middagen i 

forkant av disputasen.  

 Prøveforelesning: 

- Leder av komiteen har hovedansvar for å lage et utkast til oppgavetekst til 

prøveforelesningen. Det skal være konsensus om endelig oppgavetekst i 

komiteen. 

Emnet for prøveforelesningen skal ikke sammenfalle eller være for tett opp til 

temaet for avhandlingen. Emnet bør helst omfatte viktige problemstillinger i feltet 

som har en viss allmenn interesse, dvs rettes inn mot ”en tenkt, opplyst, 

akademisk allmennhet” i denne sammenheng forstått som ”en forsamling 

idrettsforskere og idrettsstudenter i høyere grads studier.” 

- Leder av komiteen oversender oppgaveteksten til NIH senest 3 uker før disputas. 

- I forbindelse med prøveforelesningen kan komiteen forbereder et par spørsmål 

som kan stilles til kandidaten dersom tiden tillater det.  

 Forberedelse til opposisjon: 

- Opposisjonen holdes i en vennlig, men kritisk atmosfære. 

- Det er viktig å få frem både positive og negative sider ved avhandlingen. 

- Opponentene kan bruke power-point presentasjon om ønskelig. 

- Det forventes at 1. og 2. opponent har avklart seg imellom hvilke deler av 

avhandlingen/artikler som de skal diskutere. 

 Normalt har hver av opponentene 1 time til disposisjon.  

 
 
Vedtatt av Komité for forskerutdanning (KFU) 26. februar 2013. 


