
Mailtekst på norsk for seksjonsledere ved forespørsel til mulige komitemedlemmer om å 

sitte i bedømmelseskomite for Phd avhandlinger ved Norges idrettshøgskole 

(tenkt til hjelp ved direkte innsetting i en henvendelse på e-post) 

Kjære......................... 

Jeg henvender meg til deg for å spørre om du er villig til å sitte som eksternt medlem til 

vurdering av 

..........................................................................................................................(navn på 

kandidat) Phd avhandling med 

tittel............................................................................................................................... 

Kandidaten har levert/forventes å levere sitt arbeid......................................(dato) 

Komiteen har 3 måneder til disposisjon for sitt vurderingsarbeid 

Kandidatens veiledere har vært 

1. ................................................................................................(hovedveileder) 

2. ................................................................................................(bi-veileder) 

Din oppgave som medlem i komiteen innebærer å vurdere hvorvidt arbeidet kan finnes 

verdig til å bli framstilt for graden philosophiae doctor (ph.d.) i idrettsvitenskap samt delta 

som opponent i en eventuell prøveforelesning og disputas. Bedømmelseskomiteen består av 

to eksterne medlemmer samt ett internt medlem ved Norges idrettshøgskole som fungerer 

som komiteens administrator. 

Din kompetanse er høyt verdsatt, og vi vil sette stor pris på om du har mulighet og lyst til å 

ta på deg oppgaven. Som ved alle slike anledninger gjelder regler om habilitet, og vi ber deg 

derfor om å bekrefte din habilitet gjennom å krysse av for følgende i kolonnen til venstre: 

 Jeg har ikke familierelasjoner til doktorgradskandidaten 

 Jeg har ikke hatt veilederfunksjon for doktorgradskandidaten i forbindelse med 
kandidatens arbeid med phd avhandlingen 

 Jeg har ikke felles publikasjoner med doktorgradskandidaten 

 Jeg har ikke bidratt til doktorgradskandidatens avhandling 

 Kandidaten står ikke i et arbeidsforhold til meg, og jeg har ikke på noen måter 
medvirket til et ansettelsesforhold av kandidaten der jeg selv er involvert, eller på 
noen måte har et lederansvar for kandidaten i et ansettelsesforhold 

 Jeg har ikke felles publikasjoner med doktorgradskandidatens veileder(e) de siste tre 
år 

 Jeg er ikke er involvert i felles faglig/forskningsmessig virksomhet, så som søknader til 
eller pågående felles forskningsprosjekter sammen med kandidat og/eller veileder(e) 

 

Vennlig hilsen 

.......................................... 

 


