
NORGES IDRETTSHØGSKOLE 
Administrerende direktør     15. desember 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sak 78/22:  Årsrapport om kvalitetsarbeid i NIHs ph.d.-program  
 for studieåret 2021-2022  
 
 
Årsrapport om kvalitetsarbeid i NIHs ph.d.-program for studieåret 2021-2022 har vært 
behandlet i Komité for forskerutdanning (KFU) og deretter lagt frem for faglig ledelse 
(FL). KFU fattet følgende vedtak i forbindelse med sin behandling  
(sak 22/86): 
 
KFU/programutvalget anbefaler at årsrapport for ph.d.-programmet for studieåret 
2021/2022 legges frem for styret. 
 
Årsrapporten presenterer nøkkeltall for programstatus og ulike kvalitetsparametere i 
ph.d.-programmet for rapporteringsperioden studieåret 2021/2022. I foregående 
årsrapporter har KFU/programutvalget hatt et sterkt fokus på oppfølging av 
tilbakemeldinger gitt i NOKUT og Nordisk evalueringskomité sine rapporter. 
Rapportene har redegjort for status, fremdrift og videre planer for dette arbeidet. 

KFU/programutvalget ph.d. har i rapporteringsperioden jobbet med å ivareta 
ordinære og løpende oppgaver knyttet til kvalitetssikring og drift av ph.d.-
programmet. For studieåret 2021/2022 er det overordnede bildet som gjelder status 
og sentrale kvalitetsområder i ph.d.-programmet som følger: 

Ph.d.-studiet - noen nøkkeltall fra rapporteringsperioden: 

• Ved utgangen av studieåret (pr. 30. juni 2022) var 54 kandidater (28 kvinner) 
opptatt i ph.d.-programmet. 

• 29 kandidater er NIH-finansiert mens 25 er eksternt finansiert. 
• Den største andelen av kandidater er tilknyttet Institutt for idrettsmedisinske 

fag (IIM n=17) og Institutt for idrett og samfunnsvitenskap (IIS n=15). Totalt er 
seks av ti kandidater tilknyttet disse instituttene. 

• I løpet av rapporteringsperioden er det tatt opp syv nye kandidater, hvorav to 
med ekvivalerende kompetanse. Alle har mottatt solide faglige vurderinger på 
sine prosjektbeskrivelser i forbindelse med søknad om opptak til ph.d.-
programmet. En kandidat har måttet bearbeide prosjektbeskrivelsen etter 
tilbakemelding fra sakkyndig komité. 

• Ni stipendiatstillinger (hvorav seks NIH-finansierte) har vært utlyst, og andelen 
søkere har vært stor. 



• Det har i løpet av perioden vært gjennomført obligatoriske kurs i 
opplæringsprogrammet: To introduksjonskurs, kurs i vitenskapsteori og etikk, 
metodekurs og universitets- og høgskolepedagogikk. Alle kursene får samlet 
sett gode tilbakemeldinger. Et flertall oppgir å være fornøyde eller svært 
fornøyde med kursene. 

• Det har vært gjennomført tre midtveisevalueringer, to ved IIM og en ved ILF. 
Via muntlige tilbakemeldinger synes erfaringene med midtveisevalueringen å 
være gode. 

• Som del av den årlige programevalueringen, blir kandidatene bedt om å 
vurdere tilfredshet med veiledningen. Evalueringen tegner et positivt bilde av 
kandidatenes tilfredshet med den faglige veiledningen i doktorgrads-
programmet. Totalt sett er om lag ni av ti tilfreds eller svært tilfreds med samlet 
kvalitet på veiledningen. Kandidatene oppgir at det kun unntaksvis er 
utfordringer knyttet til veilederrelasjonen. Dette samsvarer i stor grad med 
tilbakemeldinger fra respektive kandidaters veiledere. Alle avvik som måtte 
forekomme vedrørende kvalitet i kandidat/veileder-forholdet, følges normalt 
opp av L-KFU i møte med de respektive instituttledere som ledd i årlige 
personalsamtaler. 

• Kandidatenes grad av tilfredshet med det faglige og sosiale miljøet ved 
instituttet får høy score. Ni av ti kandidater er tilfreds eller svært tilfreds med 
fagmiljøet på instituttet. Åtte av ti svarer at de er tilfredse eller svært tilfredse 
med det sosiale miljøet på instituttet og blant stipendiatene på instituttet. 

• 13 kandidater avla ph.d.-graden i studieåret 2021/2022. Av disse var syv 
kandidater tilknyttet IIM, tre var tilknyttet IIS, to var tilknyttet IFP og en var 
tilknyttet ILF. Med unntak av en kandidat som har skrevet monografi på 
nynorsk, har alle de øvrige kandidatene skrevet artikkelbaserte avhandlinger 
på engelsk. Ni avhandlinger har fire artikler, to har tre artikler, mens en har 
fem artikler. 

• Evalueringskomiteenes bedømmelser fremstår som grundige og viser at 
komiteene har vektlagt kvaliteten både på sammenskrivingen og de enkelte 
arbeidene. Bedømmelsene av ph.d.-arbeidene etterlater et inntrykk av solide 
avhandlinger. Alle vurderinger framstår som enstemmige. Gjennomgående er 
vurderingene at avhandlingene bærer preg av grundighet, teoretisk forståelse, 
metodologisk innsikt, og at de bidrar til ny kunnskap og erkjennelse. 

• Alle bedømmelseskomiteene har hatt en internasjonal sammensetning hvorav 
fem komiteer har hatt ren Skandinavisk sammensetning. Dette sikrer en 
internasjonal kalibrering av nivået på avhandlingene, og videreutvikler 
internasjonalt/nordisk samarbeid og nettverk for NIH, kandidater og veiledere. 

• Det er vår vurdering at et flertall av stipendiatene som har avlagt ph.d.-grad i 
rapporteringsperioden kan vise til tilfredsstillende gjennomføringstid i ph.d.- 
løpet. Et mindretall av ph.d.-kandidatene har brukt lengre enn normert tid på å 
fullføre doktorgradsutdanningen. 

 

 

 



• Netto gjennomføringstid for stipendiater tilsatt ved NIH (åtte kandidater) som 
avla ph.d.-graden i studieåret 2021/2022 er i snitt 3,58 år (nettotid er bruttotid 
fratrukket permisjoner, sykemeldinger og pliktarbeid). Fem av kandidatene har 
disputert på normert tid (innen tre år), mens to har brukt noe lengre tid (3,73 år 
og 4,49 år). En av kandidatene har brukt betydelig lengre tid på 
doktorgradsløpet, 6,55 år. Seks av kandidatene har hatt 25% arbeidsplikt i sin 
tilsettingsavtale ved NIH (fire års tilsetting), mens to kandidater ikke har hatt 
arbeidsplikt (tre års tilsetting). 
For eksternt tilsatte stipendiater (fem kandidater) har vi ikke tilgang på netto 
gjennomføringstid. Snitt brutto gjennomføringstid for eksternt tilsatte 
kandidater er 3,68 år. Fire av eksternt tilsatte stipendiater har hatt 25% 
arbeidsplikt i sin tilsettingsavtale (fire års tilsetting). En kandidat hadde ikke 
arbeidsplikt (tre års tilsetting). 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

Årsrapport om kvalitetsarbeid i NIHs ph.d.-program 2021-2022 tas til 
etterretning. 
 
 
 
 
Vedlegg 
1. Årsrapport til styret om kvalitetsarbeid i NIHs ph.d.-program 2021-2022 
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SAMMENDRAG 

Kvalitetssikrings -og utviklingsarbeid ph.d.-studiet 

Årsrapporten presenterer nøkkeltall for programstatus og ulike kvalitetsparametere i ph.d.-
programmet for rapporteringsperioden studieåret 2021/2022. I foregående årsrapporter har 
KFU/programutvalget hatt et sterkt fokus på oppfølging av tilbakemeldinger gitt i NOKUT og Nordisk 
evalueringskomité sine rapporter. Rapportene har redegjort for status, fremdrift og videre planer for 
dette arbeidet.  

KFU/programutvalget ph.d. har i rapporteringsperioden jobbet med å ivareta ordinære og løpende 
oppgaver knyttet til kvalitetssikring og drift av ph.d.-programmet. For studieåret 2021/2022 er det 
overordnede bildet som gjelder status og sentrale kvalitetsområder i ph.d.-programmet som følger: 

Ph.d.-studiet – noen nøkkeltall fra rapporteringsperioden 

• Ved utgangen av studieåret (pr. 30. juni 2022) var 54 kandidater (28 kvinner) opptatt i ph.d.-
programmet. 

• 29 kandidater er NIH finansiert mens 25 er eksternt finansiert.  
• Den største andelen av kandidater er tilknyttet, Institutt for idrettsmedisinske fag (IIM n=17) 

og Institutt for idrett og samfunnsvitenskap (IIS n=15). Totalt er seks av ti kandidater 
tilknyttet disse instituttene.  

• I løpet av rapporteringsperioden er det tatt opp syv nye kandidater, hvorav to med 
ekvivalerende kompetanse. Alle har mottatt solide faglige vurdering på sine prosjekt-
beskrivelser i forbindelse med søknad om opptak til ph.d.-programmet. En kandidat har 
måttet bearbeide prosjektbeskrivelsen etter tilbakemelding fra sakkyndig komité.  

• Ni stipendiatstillinger (hvorav seks NIH finansierte) har vært utlyst og andelen søkere har 
vært stor.  

• Det har i løpet av perioden vært gjennomført obligatoriske kurs i opplæringsprogrammet, to 
introduksjonskurs, kurs i vitenskapsteori og etikk, metodekurs og universitets og 
høgskolepedagogikk. Alle kursene får samlet sett gode tilbakemeldinger. Et flertall oppgir å 
være fornøyde eller svært fornøyde med kursene.  

• Det har vært gjennomført tre midtveisevalueringer, to ved IIM og en ved ILF. Via muntlige 
tilbakemeldinger synes erfaringene med midtveisevalueringen å være gode.  

• Som del av den årlige programevalueringen, blir kandidatene bedt om å vurdere tilfredshet 
med veiledningen.  Evalueringen tegner et positivt bilde av kandidatenes tilfredshet med den 
faglige veiledningen i doktorgradsprogrammet. Totalt sett er om lag ni av ti tilfreds eller 
svært tilfreds med samlet kvalitet på veiledningen. Kandidatene oppgir at det kun unntaksvis 
er utfordringer knyttet til veileder relasjonen. Dette samsvarer i stor grad med 
tilbakemeldinger fra respektive kandidaters veiledere. Alle avvik som måtte forekomme 
vedrørende kvalitet i kandidat-veileder forholdet, følges normalt opp av L-KFU i møte med de 
respektive Instituttledere som ledd i årlige personalsamtaler.  

• Kandidatenes grad av tilfredshet med det faglige- og sosiale miljøet ved instituttet får høy 
score. Ni av ti kandidater er tilfreds eller svært tilfreds med fagmiljøet på instituttet. Åtte av 
ti svarer at de er tilfredse eller svært tilfredse med det sosiale miljøet på instituttet og blant 
stipendiatene på instituttet.  

• Tretten kandidater, avla ph.d.-graden i studieåret 2021/2022. Av disse var syv kandidater 
tilknyttet IIM, tre var tilknyttet IIS, to var tilknyttet IFP og en var tilknyttet ILF. Med 
unntagelse av en kandidat som har skrevet monografi på nynorsk, har alle de øvrige 
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kandidatene skrevet artikkelbaserte avhandlinger på engelsk. Ni avhandlinger har fire 
artikler, to har tre artikler, mens en har fem artikler. 

• Evalueringskomiteenes bedømmelser fremstår som grundige og viser at komiteene har 
vektlagt kvaliteten både på sammenskrivingen og de enkelte arbeidene. Bedømmelsene av 
ph.d.-arbeidene etterlater et inntrykk av solide avhandlinger. Alle vurderinger framstår som 
enstemmige. Gjennomgående er vurderingene at avhandlingene bærer preg av grundighet, 
teoretisk forståelse, metodologisk innsikt, og at de bidrar til ny kunnskap og erkjennelse.  

• Alle bedømmelseskomitéene har hatt en internasjonal sammensetning hvorav fem komiteer 
har hatt ren Skandinavisk sammensetning. Dette sikrer en internasjonal kalibrering av nivået 
på avhandlingene og videreutvikler internasjonalt/nordisk samarbeid og nettverk for NIH, 
kandidater og veiledere. 

• Det er vår vurdering at et flertall av stipendiatene som har avlagt ph.d.-grad i rapporterings-
perioden kan vise til tilfredsstillende gjennomføringstid i ph.d.- løpet. Et mindretall av ph.d.-
kandidatene har brukt lengre enn normert tid på å fullføre doktorgradsutdanningen.  

• Netto gjennomføringstid for stipendiater tilsatt ved NIH (8 kandidater) som avla ph.d.-graden 
i studieåret 2021/2022 er i snitt 3,58 år (nettotid er bruttotid fratrukket permisjoner, 
sykemeldinger og pliktarbeid). Fem av kandidatene har disputert på normert tid (innen 3 år), 
mens to har brukt noe lengre tid (3,73 år og 4,49 år). En av kandidatene har brukt betydelig 
lengre tid på doktorgradsløpet, 6,55 år. Seks av kandidatene har hatt 25% arbeidsplikt i sin 
tilsettingsavtale ved NIH (4-års tilsetting), mens to kandidater ikke har hatt arbeidsplikt (3 års 
tilsetting). 
For eksternt tilsatte stipendiater (5 kandidater) har vi ikke tilgang på netto gjennomførings-
tid. Snitt brutto gjennomføringstid for eksternt tilsatte kandidater er 3,68 år. Fire av eksternt 
tilsatte stipendiater har hatt 25% arbeidsplikt i sin tilsettingsavtale (4-års tilsetting). En 
kandidat hadde ikke arbeidsplikt (3 års tilsetting).  
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KAPITTEL 1. INNLEDNING 

Årsrapporten til styret er satt opp i henhold til håndbok for kvalitetssikring av utdanning ved Norges 
idrettshøgskole (kvalitetshåndboken). Her omtales forhold som vedrører inntakskvalitet, 
programkvalitet, rammekvalitet og resultat- og relevanskvalitet. Årsrapporten bygger på nøkkeltall, 
programrapporter fra kursansvarlige, programevalueringer, kandidatundersøkelser, saker som har 
vært til behandling i Komite for forskerutdanning (KFU)/programutvalget og i styret, samt innspill fra 
faglig ledelse (FL), ph.d.-kandidater og ansatte.   

Kvalitetssikringssystemets rapporteringssyklus er basert på studieår. I årsrapporten til styret om 
kvalitetsarbeidet vil det fremgå en vurdering av resultater fra det systematiske kvalitetsarbeidet, og 
det foreslås også kvalitetsfremmende tiltak. Tiltak for det kommende året skal fastsettes av styret 
ved behandling av årsrapporten til styret om kvalitetsarbeidet, og skal framkomme i overordnet 
virksomhetsplan (OVP). 
 

 
Figur 1: Oversikt over viktige elementer i utdanningskvaliteten. 

Ph.d.-programmet som del av NIHs kvalitetssystem 
Ph.d.- studiet inngår i håndbok for kvalitetssikring av utdanning ved Norges idrettshøgskole (revidert 
og gjort gjeldende fra januar 2020 (STY sak 108/19) (se fig 2 i dette dokumentet hentet fra 
kvalitetshåndboka). Dette som en naturlig konsekvens av at ph.d.- studiet er å anse som et 
utdanningsprogram med et definert læringsutbytte på lik linje med den øvrige utdanningsporteføljen 
ved høgskolen (jfr. Kvalifikasjonsrammeverket/ overordnede læringsmål for ph.d.-studiet i form av 
kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse).  

Kjerneprosessene i kvalitetssystemet for doktorgradsprogrammet på NIH er gjengitt i Figur 2 (hentet 
fra håndboka).    
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Modellen under viser kjerneprosessene i kvalitetssystemet for 
doktorgradsprogrammet på NIH. 

 

 
 

 
 
 
Figur 2. oversikt over kjerneprosessene i kvalitetssystemet for doktorgradsprogrammet på Norges idrettshøgskole (fra 
Håndbok for kvalitetssikring av utdanning ved Norges idrettshøgskole, vedtatt av styret desember 2019).

Studentevaluering  
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KAPITTEL 2. INNTAKSKVALITET  

Med inntakskvalitet menes NIH’s evne til å rekruttere doktorgradskandidater med gode 
forkunnskaper og forutsetninger for opptak på NIHs doktorgradsprogram. Inntakskvalitet er basert 
på følgende kvalitetsindikatorer: Søkerstatistikk, sakkyndig vurdering av ph.d.-prosjekt, 
opptaksstatistikk og tilsetting. 
 
Ved utgangen av studieåret 2021/2022 (pr. 30.juni 2022) var totalt 54 kandidater opptatt i ph.d.-
programmet, 26 menn og 28 kvinner. Seks av ti kandidater er tilknyttet to institutter, Institutt for 
idrettsmedisinske fag (IIM, 17 kandidater) og Institutt for idrett og samfunnsvitenskap (IIS, 15 
kandidater). 29 kandidater er finansiert av NIHs bevilgning, mens de resterende 25 er finansiert med 
eksterne midler.  
 
Kandidater tatt opp i programmet 
Det ble tatt opp totalt syv kandidater, en mann og seks kvinner, i ph.d.-programmet i studieåret 
2021/2022, hvorav fem er eksternt finansiert, og de resterende to er NIH finansiert. To av 
kandidatene ble tatt opp med ekvivalerende kompetanse i forhold til normale krav til kompetanse 
for opptak. En med avvik i forhold til idrettsfaglig mastergrad og en med mastergrad med avvik i 
forhold til omfang (90 ECTS). 

Det har fra 2017 vært et mål å legge til rette for dette for at også søkere med annen relevant, 
kvalitetssikret bakgrunn skal kunne søke opptak på programmet (jf forskrift ph.d.). Som en følge av 
dette vil man i særskilte tilfeller kunne ta opp kandidater med mastergrad som ikke er direkte knyttet 
til idrettsvitenskap, men som kan dokumenteres relevant for vitenskapelig belysning av idrettsfaglige 
problemstillinger. Denne åpningen er spesielt relevant i tilfeller der ekvivalerende kompetanse 
vurderes som særlig viktig for prosjektets forskningsmessige verdi og kvalitet.  

En kandidat ble tatt opp med utenlands mastergrad (90 ECTS). Graden er godkjent av NOKUT og 
likestilt med norsk 1,5-årig mastergrad. I tillegg hadde kandidaten delt førsteforfatterskap på 
forskningsartikkel og godkjente ph.d.- og mastergrads kurs tilsvarende 25 ECTS fra norske 
universiteter og høgskole. 

 
Kvalitet knyttet til opptaksprosess og kandidater 
Det anvendes sakkyndige vurdering med karakterbasert evaluering på prosjektbeskrivelser ved 
opptak på ph.d.-programmet. Vurderingen følger oppsatt mal benyttet i NFR. Fire sakkyndige 
vurderinger av forskningsprosjekter ved opptak til programmet i rapporteringsperioden er gitt en 
samlet karakter 5 eller bedre (karakter 7 er beste karakter). Nedre grense for samlet karakter som 
grunnlag for opptak er normalt satt til 4 (godt). Det innebærer operasjonalisert følgende:  
"Prosjektet er på et middels internasjonalt nivå, men har begrenset nasjonal og internasjonal 
interesse. Publikasjoner i velkjente tidsskrifter innenfor forskningsfeltet vil kunne forventes. Forskerne 
er gode innenfor sitt forskningsfelt". Prosjektbeskrivelser som har vært gjenstand for en vitenskapelig 
sakkyndig vurdering i NFR, EU eller lignende, unntas fra å gjennomgå en ny sakkyndig vurdering når 
kandidaten søker opptak til NIHs ph.d.-program. I denne rapporteringsperioden gjelder dette 
unntaket for tre kandidater.  

Tiden kandidaten har til å utarbeide prosjektbeskrivelsen er seks uker, og kandidaten skal ikke ha 
undervisning eller andre arbeidsoppgaver i søknadsperioden. Det er innført krav om at fagmiljøets 
beskrivelse av det pre-definerte forskningsprosjektet skal legges ved kandidatens prosjektbeskrivelse 
ved søknad om opptak til ph.d.-programmet. Omfanget av den faglige beskrivelsen skal være på 
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minimum tre (3) sider og skal inneholde informasjon iht. NFRs mal for forskningsprosjekter (KFU sak 
21/76). Kandidaten gis kun en mulighet for å revidere prosjektbeskrivelsen i forbindelse med søknad 
om opptak til ph.d.-programmet.  

 

En eksternfinansiert kandidat har fått avslag på søknad om opptak i ph.d.-programmet med 
henvisning til ph.d.-forskriftens §5.1 Vilkår for opptak, som sier at dersom det gjenstår mindre enn 
ett (1) års fulltidsarbeid med forskningsprosjektet ved søknadstidspunktet skal søknaden avvises.  

For en eksternfinansiert kandidat er KFU bedt om å vurdere opptak på særskilt grunnlag.  
Kandidaten hadde i etterkant av mastergrad en publikasjon som førsteforfatter i et vitenskapelig 
tidsskrift og utover dette vært med i prosjektgruppe i tre større prosjekter. Ingen av disse 
prosjektene har vært drevet av kandidaten selv. Prosjektene har heller ikke munnet ut i 
vitenskapelige forskningsartikler i etterkant av prosjektperioden. I lys av tidligere søknad fra kandidat 
med gjennomsnittskarakter C der KFU krevde to vitenskapelige forskningsartikler med kandidat som 
førsteforfatter etter avlagt mastergrad for å kompensere for karakter C, kom KFU frem til at 
søknaden ikke kunne innvilges og konkluderer med at kandidatens utdanningsbakgrunn ikke 
kvalifiserer for å søke opptak på NIHs doktorgradsprogram. 

For en kandidat har KFU fraveket ph.d.-forskriftens krav om minimum gjennomsnittskarakter B fra 
mastergraden som grunnlag for opptak til ph.d.-programmet. Dette skyldes at institusjonen har 
ansatt kandidaten i stilling som stipendiat uten at det i ansettelsesprosessen er gjort tilstrekkelige 
undersøkelser om søkeren tilfredsstilte opptakskravene til ph.d.-programmet. På bakgrunn av den 
beklagelige situasjonen som kandidaten uforskyldt havnet i, vedtok KFU som ett unntak, å avvike fra 
ph.d.-forskriftens krav om minimum gjennomsnittskarakter B fra mastergrad, og akseptere 
kandidatens karakter C som grunnlag for opptak på ph.d.-programmet. KFU fant det kritikkverdig at 
det ikke er rutiner som sikrer at stipendiater som tilsettes tilfredsstiller kravene til opptak på 
doktorgradsprogrammet og ba om at konkrete tiltak/rutiner iverksettes for at lignende situasjoner 
unngås for fremtiden. 

 
Antall kandidater tatt opp innen 3 måneder fra tilsetting 
Det er et mål at alle kandidater ansatt i stipendiatstilling skal være tatt opp på ph.d.-programmet 
innen 3 måneder fra tilsetting i stilling (jf. forskrift ph.d.). Fem av kandidatene ble tatt opp i 
programmet innen denne fristen. To kandidater ble tatt opp fem måneder fra tilsetting. Årsaken til 
dette var i ett tilfelle at prosjektbeskrivelsen måtte bearbeides etter tilbakemeldinger fra den 
sakkyndige komitéen. I det andre tilfellet medførte sommerferie- at opptaksprosessen tok lengre tid.  

 
Antall søkere til utlyste stipendiatstillinger 
Det ble utlyst seks NIH finansierte stipendiatstillinger i løpet av studieåret 2021/2022. Totalt var det 
168 søkere til stillingene. 77 søkere var kvalifisert for opptak iht. normale vilkår (ph.d.-forskrift §5.1).  
I tillegg ble det utlyst tre eksternfinansierte stipendiatstillinger tilknyttet Institutt for fysisk 
prestasjonsevne og Institutt for idrett og samfunnsvitenskap. Totalt var det 123 søkere til disse 
stillingene. 64 av disse var kvalifisert for opptak på ph.d.-programmet. En gjennomgang av søkere til 
stipendiatstillingene gir det inntrykk at en del av søkermassen ikke kan karakteriseres som reelle 
søkere. Dette fordi søkerne ikke tilfredsstiller de krav til utdanningsbakgrunn som stilles i 
utlysningen.  
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På bakgrunn av at mange søkere til utlyste stipendiatstillinger ikke tilfredsstiller krav til opptak på 
ph.d.-programmet, har KFU gjennomgått hvilke opptakskrav til ph.d.-programmet som formidles i 
utlysningsteksten for ledige stipendiatstillinger ved NIH. KFU har sett på informasjonen som 
formidles i utlysningene for syv stipendiatstillinger ved NIH fra 2021 særlig opp mot ph.d.-forskriftens 
opptakskrav. KFU kom frem til at det var behov for å ha en mal med blant annet krav til 
kvalifikasjoner for opptak til ph.d.-programmet, som gjenspeiler ph.d.-forskriften i utlysning av 
stipendiatstillinger. I samarbeid med HR har AFB utarbeidet en standard mal som er godkjent av KFU 
(sak 22/39). 

 
Kandidater som har sluttet eller er terminert i ph.d.-programmet 
Ingen kandidater har sluttet i programmet i løpet av rapporteringsperioden. KFU har heller ikke 
terminert opptak i ph.d.-programmet for noen kandidater.  
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KAPITTEL 3. PROGRAMKVALITET  

Med programkvalitet menes kvaliteten i den organiserte opplæringsdelen, og kvaliteten på 
kandidatens individuelle veiledning i tilknytning til avhandlingsarbeidet. En rekke indikatorer 
benyttes ved vurdering av programkvalitet:  

• Emneevalueringer fra kandidat 
• Emnerapporter fra emne ansvarlige  
• Årsrapporter fra veileder og kandidat  
• Kvalitet på avhandling  
• Internasjonal sammensetning av bedømmelseskomiteer  
• Antall avhandlinger med og uten omarbeiding 
• Antall ph.d. gjennomført på normert tid  
• Antall kandidater med utenlandsopphold  
• Antall kandidater med presentasjon på internasjonale konferanser 

Det har vært gjennomført seks obligatoriske kurs som ledd i opplæringsprogrammet høst/vår 
2021/2022:  

• Introduksjonsseminar (høst og vår) (PhD 640, 2sp) 
• Kurs i Vitenskapsteori og etikk (PhD 641, 4sp) 
• Kurs i Quantitative Methodology (PhD 646, 5sp) 
• Kurs i Undervisningspedagogikk (PhD 643, 2sp) 

En egen modul i introduksjonsseminaret omhandler "Praktisk forskningsetikk og personvern". 
Avdeling for forskning og bibliotek (AFB) har lagt til rette for et eget tilbud til kandidater som skal 
sende søknad til NIHs etiske komité/Regionale etiske komiteer (REK) og melding til Norsk senter for 
forskningsdata (NSD) før de har hatt anledning til å delta på introduksjonskurset. Kandidaten får da 
tilgang til filmene "Praktisk forskningsetikk og personvern" (totalt tre filmer x 15 minutter). I tillegg 
får kandidaten tilsendt eksempel på søknad til etisk komite og sjekkliste for forskningsetiske 
vurderinger. Det er også mulig å få veiledning og en gjennomgang av utkast til søknad før den sendes 
til komiteen.  

Av øvrige faglige kurs-/opplæringstilbud (ikke del av organisert opplæringsdel under), er det i regi av 
biblioteket gjennomført en til en opplæring (for tre stipendiater) i referanseteknikk ved bruk av 
programmet EndNote og også gitt råd og veiledning på dette området gjennom hele året ved behov. 
Biblioteket har også i løpet av året gitt veiledning i litteratursøk, opplæring i databasene PubMed, 
SPORTDIscus og Web of Science. I tillegg har stipendiatorganisasjonen (NIHSPO) arrangert workshops 
og seminarer med følgende temaer: Shut-up and write (arrangert 6 ganger), Kappe workshop, 
fagseminar om akademisk ytringsfrihet. I tillegg har NIHSPO på vegne av andre avdelinger invitert til 
The Publishing Game og skrivekurs i samarbeid med kommunikasjonsavdelingen.  

 
Evalueringer organisert opplæringsdel 

Som ledd i kvalitetssikringssystemet gjennomføres det emneevaluering med utsendelse av 
spørreskjema etter kursslutt til alle som har deltatt på et obligatorisk emne i ph.d.-
opplæringsprogram. Spørreskjema er etter mal for evalueringsskjema og rutine som benyttes på BA 
og MA grad. 
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Introduksjonsseminar (PhD 640, 2sp): 
Introduksjonskurset høst 2021 hadde tre deltagere og Introduksjonskurset vår 2022 hadde fem 
deltagere. Alle som deltok på «høstkurset» og to som deltok på «vårkurset» har besvart spørre-
skjema med evaluering i etterkant av kursslutt. Samlet sett er kursdeltagerne som har besvart 
kursevalueringen fornøyd med introduksjonskurset. Evalueringene gir konkrete tilbakemeldinger om 
forhold som er positivt med kurset som for eksempel: nyttig og relevant informasjon, mulighet til å 
diskutere og bli kjent på tvers av tilhørighet, praktisk tilbakemelding på eget prosjekt. I tillegg gir 
evalueringene tilbakemeldinger på hva som bør forbedres.  
Emne ansvarlig har skrevet rapport fra kursene der det fremkommer hva som har fungert bra og 
mindre bra og foreslått endring for å forbedre studiekvaliteten. 

 
Vitenskapsteori og etikk (PhD 641, 4sp): Åtte deltagere har gjennomført kurs i vitenskapsteori og 
etikk. Syv har besvart kursevalueringen, og de gir kurset gode tilbakemeldinger. Seks av de som 
svarer, er totalt sett fornøyd med kurset. En er misfornøyd. Det er gitt utfyllende kommentarer til 
hva kursdeltagerne mener har vært bra og mindre bra med kurset.  

Emneansvarlig har skrevet en utfyllende rapport fra kurset. På bakgrunn av ønsker og tilbake-
meldinger fra kursdeltagerne fremgår det i rapporten at det gjøres kontinuerlige vurderinger av 
innhold og litteratur. 
 
Quantitative Methodology (PhD 646, 5sp): 
Ph.d.-kurset Quantitative methodology har vært gjennomført i to deler, del 1 og del 2 med totalt  
fem deltakere på del 1 og fire på del 2. Det har vært gjennomført en emneevaluering etter hver 
kursdel. Begge evalueringer er besvart av tre kursdeltagere som totalt sett er fornøyd med kurset. 
Eksempelvis har en av kursdeltagerne gitt følgende tilbakemeldinger om kurset (i spørreskjema blir 
de bedt om å nevne inntil tre forhold ved emnet som er positivt):  
Strukturen i hvordan kurset er lagt opp. Dyktige forelesere. Det faglige nivået undervisningen er lagt 
på oppleves adekvat. Det er mange flere positive ting, men dette var tre. 

Emneansvarlig har skrevet rapport fra kurset som konkluderer: Med bakgrunn i positive 
tilbakemeldinger fra studentene planlegges PhD 646 på samme måte for neste år. 

 
Undervisningspedagogikk (PhD 643, 2sp): 
Kurset hadde 13 deltagere og ni har besvart kursevalueringen. Samlet sett er kursdeltagerne fornøyd 
med kurset og gir gode tilbakemeldinger om ulike sider ved undervisning og veiledning og andre 
aspekter ved kurset.  

Emneansvarlig har skrevet en utfyllende rapport fra kurset, og der studentenes positive 
tilbakemeldinger til kurset og innspill til forbedringer fremkommer.  

 
Opplæringsprogram 
 
Implementering av nytt opplæringsprogram 
Nytt opplæringsprogram startet opp fra høstsemesteret 2020 (som følge av tilbakemeldinger fra 
NOKUT og den Det Nordiske evalueringskomiteen og vedtatt i styret i mai 2020 sak 49/20).  
Opplæringsprogrammet omfatter 30 studiepoeng og består av en obligatorisk del (20 studiepoeng) 
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og en fri valgt del (10 studiepoeng). Den obligatoriske opplæringen består følgende obligatoriske 
emner (ref. ph.d.-forskriften §8.1):  
Introduksjonsseminar (2 stp), vitenskapsteori og etikk (4 stp), avhandlingsseminar (2 stp), 
universitetspedagogikk (2 stp), midtveisevaluering av kandidatens ph.d.-prosjekt (5 stp) og 
metodekurs innen kvalitativ eller kvantitative forskningsmetodologi (5 stp). 

Ti studiepoeng består av valgfrie relevante emner som kan være (ref. ph.d.-forskriften §8.1): 
eksternt faglig eller metodologisk relevant ph.d.-kurs, interne instituttbaserte ph.d.-fagkurs/emner 
eller andre faglige aktiviteter (inntil 5 studiepoeng).  
Andre faglige aktiviteter kan være:  
deltagelse på forskningskonferanse med fagfellevurdering med fremleggelse av egen forskning, 
populærvitenskapelig formidling innen eget fagfelt, kurs i forskningsformidling, studie-/eller 
forskningsopphold ved utenlandsk forskningsinstitusjon av minimum en måneds varighet, deltakelse 
på nasjonalt eller internasjonalt forskningsseminar som går over flere dager. 

Eksterne kurs/emner skal være på ph.d.-nivå, må være godkjent av KFU i forkant av kursstart, og må 
kunne dokumenteres med kursbevis, karakterutskrift og studiepoeng, innhold, program og pensum.  

Det stilles krav om å ha gjennomført og bestått alle kurs/aktiviteter ved samtlige eksamener i 
opplæringsdelen senest innen 6 måneder før kandidaten kan innlevere avhandlingen til bedømming. 

 
Midtveisevaluering av eget ph.d.-prosjekt 
Midtveisevaluering skal gjennomføres midtveis i løpet (fortrinnsvis 3. semester for kandidater med 
treårskontrakt og 4. semester for kandidater med fireårskontrakt) og senest ett år før planlagt 
innlevering av avhandlingen. Midtveisevaluering skal være en anledning for kandidaten til å 
presentere sitt arbeid for fagpersoner utenfor veilederkretsen, med sikte på å få konstruktiv 
tilbakemelding og anbefalinger for videre arbeid med avhandlingen. Instituttene er ansvarlige for den 
praktisk gjennomføring av midtveisevaluering for sine kandidater.  

Det overordnede formålet med midtveisevaluering, er at kandidaten skal få vurdert hvordan 
prosjektet ligger an med hensyn til å fullføre som planlagt, og motta innspill som kan bidra til å heve 
kvaliteten og konkretisere arbeidet videre. Evalueringen skal identifisere behov for tiltak som kan 
bidra til å fullføre på normert tid. Midtveisevalueringen skal være en sentral og obligatorisk del av 
NIH og instituttenes oppfølging av kandidaten, i tillegg til ordinær veiledning, årlig fremdrifts-
rapportering og medarbeidersamtaler.  

Midtveisevalueringen skal resultere i en skriftlig vurdering fra komiteen med vekt på konstruktive 
tilbakemeldinger og anbefalinger for videre arbeid. Et utfylt evalueringsskjema utviklet for dette 
formål overleveres kandidat, veiledere, STA og instituttleder. Kandidater som i henhold til 
midtveisevalueringen ikke har forventet eller tilfredsstillende progresjon, utarbeider i samråd med 
veileder(e) en konkret tiltaks-/oppfølgingsplan. Planen overleveres KFU, STA og instituttleder. 
 
KFU har vært opptatt av å følge opp og sikre at gode og robuste rutiner blir etablert for gjennom-
føring av midtveisevaluering. For å bistå til dette har KFU besluttet at det ved semesterstart (januar 
og september) skal sendes ut en påminnelse med informasjon om estimert tidspunkt for midtveis-
evaluering for kandidater tilknyttet hvert institutt. Informasjonen sendes til institutt-ledere, 
veiledere, og aktuelle kandidater. Dette ble første gang gjennomført vår 2021 og har siden blitt fulgt 
opp som planlagt, siste gang i september 2022.  
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Utover piloten som ble gjennomført april 2020, ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap, har det 
i løpet av studieåret 2021/2022 vært gjennomført tre midtveisevalueringer, to ved institutt for 
idrettsmedisinske fag og en ved institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier. Muntlige tilbake-
meldingene er at erfaringene med midtveisevalueringen har vært gode. Alle kandidater har fått 
godkjent på sin midtveisevaluering. KFU har revidert oppsett for midtveisevalueringen i oktober 
2021. 

 
Årsrapport fra ph.d.-kandidatene og deres veiledere 

Alle stipendiater opptatt i NIHs ph.d.-program skal årlig utarbeide en rapport etter fastlagte 
retningslinjer. Kandidat og veileder benytter separate rapporteringsskjemaer (se vedlegg 15 og 16). 
Dette bidrar til å kunne gi et mest mulig åpent, helhetlig og korrekt bilde av kvalitetsaspekter knyttet 
til veiledningsprosessen og gjennomføringen av kandidatenes ph.d.- prosjekt. Kandidat og veileder 
sender sine separate rapporter til instituttleder, som gjennomgår rapportene, signerer og påfører 
merknader knyttet til avvik (der det er relevant). Instituttledere sender så alle rapporter til 
KFU/programutvalget ph.d. Programutvalget ved L-KFU og sekretær KFU gjennomgår hvert år 
rapportene i full fortrolighet (taushetsplikt), og foretar en statusbeskrivelse og vurdering av de 
respektive kandidater. Dette inngår så som del av årsrapporten til faglig ledelse og styret. Ingen i 
programutvalget behandler rapporter fra eget institutt.  

 
Kandidat- og veilederrapporter – en utdypning av prosedyren i kvalitetssikringsarbeidet 
Kandidatrapportene fokuserer på progresjon i ph.d.-arbeidet, avvik med konsekvenser for framdrift, 
status vedrørende gjennomføring av obligatorisk opplæringsprogram, vurdering av kvalitet på ulike 
sider ved veiledningsprosessen, syn på tillagte arbeidsoppgaver for kandidater som har "pliktdel" 
(25% og 4-års kontrakt), samt gjennomført utenlandsopphold og/eller deltagelse på konferanser. I sin 
separate rapport for egne kandidater, fokuserer veilederne på vurdering av framdrift i kandidatenes 
ph.d.-arbeid, avvik (med eller uten konsekvenser for framdrift) samt hans/hennes tilfredshet med 
veilederrelasjonen til kandidaten. En sammenstilling av rapportene for den enkelte kandidat og hans/ 
hennes veileder skal gi grunnlag for å vurdere ulike sider ved kvaliteten i gjennomføringen av ph.d.-
prosjektet og kvaliteten i veiledningsforholdet.  

Rapportene behandles og godkjennes av KFU/programutvalget ph.d. KFU er ansvarlig for å avdekke 
manglende progresjon i avhandlingsarbeidet, mangler ved veiledningen og skal iverksette tiltak ved 
behov. Leder for KFU/programutvalget legger resultatet av ferdigbehandlede rapporter frem for 
faglig ledelse til orientering. KFU/programutvalget ph.d. skal påse at kvalitetssikringssystemet 
fungerer og kan ved utilfredsstillende framdrift for en kandidat, beslutte at studiet skal avbrytes/ 
termineres, med mindre slik mangel på framdrift skyldes forhold kandidaten ikke har hatt 
herredømme over. Dette har til nå kun skjedd i et par tilfeller der kandidaten har vært svært lenge i 
programmet (utover 8-år). Det påhviler de respektive kandidater, deres veiledere og instituttledere å 
påse at man forhindrer at en slik situasjon oppstår. Det reviderte kvalitetssikringssystemet har jo 
nettopp som mål å forebygge at nevnte situasjon oppstår. 

 
Årsrapporter 2022 - kandidater og veiledere – Hvordan står det til? 

NIHs system for årlig rapportering for stipendiater, veiledere og instituttledere har vært på plass i  
5 år. Hensikten er å fange opp statusen til den enkeltes studieprogresjon (forskningsprosjekt/er og 
utdanningsløpet), kvaliteten til veilederforholdet, og instituttets oppfølgning av den enkelte 
stipendiaten slik at eventuelle avvik kan rettes opp. 
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I år var det ved rapporteringsfrist 1. september, 54 stipendiater registrert i NIHs ph.d.- utdannings-
system. Innen fristen hadde 48 av disse levert en rapport. Kun 2 av disse har ikke en grunn for 
manglende innrapportering; 3 kandidater har nemlig levert avhandlingen til bedømming, og 1 
kandidat er langtidssykemeldt, som forklarer at de ikke har levert en rapport. 8 hovedveiledere har 
ikke levert rapport, hvorav 5 er tilknyttet ett institutt.  
 
Om lag en tredjedel av stipendiatene er fornøyde med sin fremdrift og veilederrelasjon. Like mange 
stipendiater/veiledere rapporterer imidlertid om forhold som kan karakteriseres på ‘gult nivå’: 
henholdsvis forhold knyttet til forsinkelse i datagenering/innsamling (både grunnet Covid eller andre 
rekrutteringsforhold i utvalg), misnøye med veiledning, for stor arbeidsbelastning ift. undervisning, 
eller sykdom. Det er 9 kandidater/veiledere som melder om forhold som karakteriseres på ‘rødt 
nivå’: dvs. meget dårlig fremdrift grunnet bl.a. ‘etterdønningene fra Covid’ (n=1), for stor 
arbeidsbelastning når avhandlingen ikke er levert og man begynner i en ny stilling (n=5), for lite 
tilstedeværelse på NIH (n=1), eller sviktende relasjon mellom stipendiat og veileder (n=4). 
 
I de fleste tilfellene har instituttledere en god oversikt over utfordringene, og flere av dem er allerede 
i gang med tiltak eller planlegger nye tiltak. Beklageligvis har ikke alle instituttledere fylt ut skjema for 
den enkelte stipendiat, som vanskeliggjør KFUs arbeid i å forsøke å sikre innsikt i progresjonen til 
kandidatene. Det er i tillegg svært beklagelig at ikke samtlige veiledere har sendt inn en rapport. I 
fremtiden vil KFU-L be om at prosedyrene til kvalitetssikringssystemet respekteres og følges av alle 
ledere og veiledere. Etter gjennomgangen av alle rapportene er det også uklart om alle stipendiater, 
hvis veileder også er instituttleder, har fått oppnevnt en annen fagperson som bør ivareta 
personalansvaret (jf. forskriften). KFU-L og sekretær KFU vil avtale møter med hver leder for å drøfte 
kandidatene som ligger på ‘rødt nivå’, samt disse andre forholdene. 
 
Det virker som om stipendiater er mer opptatt av å rapportere om forhold knyttet til forskning jf. 
progresjonen i utdanningsløpet (30 sp). Dette vil også formidles tilbake til ledere og stipendiater (ved 
NISPO) slik at unødvendige forsinkelser kan oppstå grunnet manglende avlagte studiepoeng når 
avhandlingen foreligger. 
 
Leder av KFU gjennomgikk og diskuterte årsrapporten i KFU programutvalgsmøte den 11. oktober. I 
den videre oppfølging av års-rapporteringen vil det bli avtalt individuelle møter med instituttledere 
ved hvert institutt for å samtale om årsrapportene for kandidater ved instituttet spesielt med tanke 
på kandidater med anmerkninger på fremdrift-/veiledningsrelasjonen eller andre forhold som krever 
ekstra fokus og oppfølging.  
 
 
Veiledningskapasitet 
I rapporteringsperioden er det oppnevnt 34 hovedveiledere i ph.d.-programmet. Drøyt halvparten av 
disse (19) er hovedveileder for en ph.d.-kandidat. Ti er hovedveileder for to ph.d.-kandidater, to er 
for tre ph.d.-kandidater og to hovedveiledere veileder fire ph.d.-kandidater. Fire hovedveiledere er 
ansatt ved eksterne utdanningsinstitusjoner. Som hovedregel skal ph.d.-kandidaten fra starten av 
ph.d.-løpet få oppnevnt to veiledere, en hovedveileder og en medveileder.  

 
Kandidat – veilederrollen 
Med formål å styrke kvaliteten i kandidat-veilederrelasjonen er det i introduksjonsseminaret lagt inn 
tematikk omkring rollefunksjoner og avklaring av rolleforventninger både med tanke på 
kandidatrollen og veilederrollen. Ved tidlig forventningsavklaring er det et mål å få etablert felles 
oppfatninger av forventninger knyttet til veiledningsprosessen kandidat og veileder imellom i en 
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tidlig fase av prosessen.  Det er utarbeidet etiske retningslinjer for veiledningsrelasjonen som 
omhandler relasjonen mellom veileder og kandidat, habilitet, veileder og kandidatens forpliktelser og 
uenighet og konfliktforebygging. I tillegg gjelder NIHs retningslinjer mot seksuell trakassering for alle 
veiledere og ph.d.-kandidater i alle faglige og sosiale situasjoner. 

KFU har vært opptatt av å ivareta kontinuitet i veiledningen for kandidater med veileder som går av 
med alderspensjon i løpet av stipendiatperioden og har fattet vedtak om at når hovedveileder vil gå 
av for alderspensjon i løpet av kandidatens ph.d.-periode skal det foreligge en plan for hvordan 
prosessen for veilederskiftet skal gjennomføres ved tidspunkt for opptak av kandidaten i ph.d.-
programmet. Ny hovedveileder/tidligere medveileder må normalt være tilsatt ved NIH og oppfylle 
kravene til å være hovedveileder. Hovedveiledere som går av for alderspensjon i oppnevnings-
perioden gis mulighet for å fortsette som medveileder for kandidaten.  
 
KFU inviterte våren 2022 til kurs i forskningsveiledning som ble holdt over tre dager (omfang: 25 
timer) med ekstern foreleser fra UiO. Siktemål med kurset var å gi deltakerne innsyn i ulike 
veiledningskulturer som eksister ved Universitetet, og at de kan bli inspirert til å videreutvikle sine 
egne veiledningsstrategier. Tematikken omhandlet relasjonen mellom veileder og kandidat, 
emosjonelle aspekter ved veiledning, veiledning og ambisjoner, utfordringer for kandidater og 
veiledere i ulike faser av veiledningen, verktøy for tilbakemeldinger på skriftlig arbeid, kvalitetssikring 
av veiledning og etiske retningslinjer for veiledere. Fjorten deltok på kurset, og tretten av disse fikk 
kurset godkjent. 
 
Det er et krav at alle nye veiledere på ph.d.-nivå skal gjennomgå og bestå kurs i forskningsveiledning 
(gjort gjeldene fra 1, januar 2020).  
 
 
Undervisningsplikt 
Kandidatene kommer inn i sine stipendiatstillinger med ganske ulikt erfaringsgrunnlag når det gjelder 
veiledning og undervisning. Dette vil kunne påvirke hvordan de tolker omfanget av arbeidsplikten. 
For å bøte på dette er det nå lagt inn et kurs i universitetspedagogikk for alle kandidater i det 
reviderte opplæringsprogrammet. Dette er ment å skulle bidra til å redusere belastningen. Kurset er 
obligatorisk og går til fratrekk i de 25% som inngår i arbeidsplikten. Forøvrig er det instituttledernes 
ansvar å ta opp spørsmål om arbeidsbelastning med stipendiatene i den årlige personalsamtalen. 
 
 
Årlig evaluering av programkvalitet  
Som del av kvalitetssikringssystemet skal det gjennomføres en årlig spørreundersøkelse for alle 
kandidater opptatt i doktorgradsprogrammet, med anonym evaluering av programkvalitet for ph.d.-
programmet (etter oppfordring fra NOKUT og den Nordiske evalueringskomiteen).  

Første årlige spørreundersøkelse om programkvalitet ble gjennomført høsten 2020. Erfaringen fra 
undersøkelsen var at den var svært omfattende med mye detaljert og overlappende informasjon, og 
at det var vanskelig å iverksette målrettede oppfølgingstiltak. I samarbeid med en arbeidsgruppe 
med stipendiatrepresentanter fra hvert institutt ble spørreskjemaet revidert til en ny forbedret 
versjon og vedtatt av KFU våren 2021. NIHs stipendiatorganisasjon (NIHSPO) bidro også i prosessen 
med innspill og kommentarer. Det reviderte spørreskjemaet er blitt brukt ved programevalueringen 
for inneværende periode.  

Programevalueringen ble gjennomført høsten 2021. Spørreundersøkelsen ble sendt til alle 
kandidater i ph.d.-programmet på evalueringstidspunktet, totalt 60 kandidater. Av disse besvarte 
bortimot åtte av ti hele undersøkelsen, tre kandidater besvarte deler av undersøkelsen, mens ti 
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kandidater ikke gjennomførte evalueringen. Spørreundersøkelsen omhandler tilfredshet med ulike 
aspekter ved doktorgradsutdanningen: kandidatenes faglige- og sosiale miljø, veiledning, 
opplæringsprogrammet, integrasjon i fagmiljøet, fysisk læringsmiljø, utenlandsopphold, pliktarbeid 
samt ph.d.-kandidatenes mulighet til å påvirke innhold og opplegg i studieprogrammet. 
(Programevalueringen fremkommer i vedlegg 11). 

Av de som har besvart undersøkelsen befinner seks av ti kandidater seg i de to siste årene av 
utdanningsløpet (3. og 4 år), mens fire av ti kandidater er i de to første årene av løpet (1. og 2. år). 
Omkring åtte av ti kandidater er ansatt ved NIH og syv av ti har arbeidsplikt i sin doktorgradsavtale. 
Seks kandidater et internasjonale ph.d.-kandidater.  

Kandidatenes grad av tilfredshet med det faglige- og sosiale miljøet ved instituttet får høy score. 
Bortimot 9 av ti kandidater er tilfreds eller svært tilfreds med fagmiljøet på instituttet. Åtte av ti 
svarer at de er tilfredse eller svært tilfredse med det sosiale miljøet på instituttet og blant 
stipendiatene på instituttet.  

Imidlertid la KFU spesielt merke til at på spørsmål om grad av tilfredshet med det sosiale miljøet 
blant stipendiatene på NIH, svarer omkring halvpartene at de er nøytrale. KFU vurderer at dette er et 
høyt tall, men at dette kan ha sammenheng med Corona. Undersøkelsen er sendt til stipendiat-
organisasjonen (NIHSPO) og til instituttlederne for oppfølging. 

Det er gledelelig å se at alle de internasjonale ph.d.-kandidatene svarer at de er tilfredse eller svært 
tilfredse med overordnet faglig nivå på instituttet og integrasjon i det faglige og sosiale miljøet på 
instituttet.  Også alle stipendiater som har ansettelsesforhold utenfor NIH er tilfredse eller svært 
tilfredse med overordnet faglig nivå på instituttet, mens kun halvparten av denne gruppen er 
tilfredse eller svært tilfredse med integrasjon i fagmiljøet på instituttet. Interessant nok utrykker en 
høyere prosentandel (75%) av de eksternt tilsatte ph.d.-kandidatene tilfredshet med integrasjon i det 
sosiale miljøet på instituttet.  

Evalueringen tegner et positivt bilde av kandidatenes tilfredshet med den faglige veiledningen i 
doktorgradsprogrammet. Totalt sett er drøye ni av ti tilfreds eller svært tilfreds med samlet kvalitet 
på veiledningen. Ingen er utilfredse.  

Om kandidatens tilfredshet med ulike forhold knyttet til opplæringsprogrammet er inntrykket at 
kandidatene er mindre tilfredse med denne delen av doktorgradsløpet. Som eksempel opplever to av 
tre at kurs i opplæringsprogrammet er relevant for doktorgradsarbeidet. En av tre er nøytrale eller 
utilfredse. Til dette er det å bemerke at seks av ti kandidater som har besvart spørreundersøkelsen 
befinner seg i siste del av doktorgradsløpet og har gjennomført tidligere ordning for opplærings-
programmet (før 1. august 2020). Det nye opplæringsprogrammet med større vekt på utdannings-
komponenter som ble gjort gjeldene fra 1. august 2020, forventes å gi høyere grad av tilfredshet hos 
ph.d.-kandidatene med denne delen av doktorgradsløpet.  
 
Syv av ti kandidater har arbeidsplikt i sin doktorgradsavtale. Snaue åtte av ti er tilfredse eller svært 
tilfredse med arbeidsoppgavenes relevans for eget doktorgradsarbeide og øvrig kompetanse. Bare 
halvparten opplever grad av tilfredshet med tilgjengelig tid til å planlegge arbeidsoppgavene eller 
med oppfølging fra veileder eller andre vitenskapelig tilsatte. 

To av tre kandidater svarer at de overordnet er tilfredse eller svært tilfredse med NIHs ph.d.-
program. Snaut en av tre er nøytrale, mens tre kandidater er utilfredse.  
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Antall evalueringer som gjennomføres i ph.d.-programmet 
KFU har i løpet av perioden hatt en gjennomgang av alle evalueringene som gjennomføres i ph.d.-
programmet. Kandidater i ph.d.-programmet bes i løpet av doktorgradsløpet (pr. mars 2022) om å 
gjennomføre en rekke evalueringer/rapporteringer: 
1. Opptaksevaluering i etterkant av opptak på ph.d.-programmet 
2. Emneevaluering for alle emner i det obligatoriske opplæringsprogrammet 
3. Årlig fremdriftsrapportering 
4. Årlig ph.d.-programevaluering for alle kandidater opptatt i ph.d.-programmet 
5. Sluttevaluering for kandidater som har disputert og avlagt ph.d.-grad 

Revidert emneevaluering, revidert fremdriftsrapportering og årlig ph.d.-programevaluering har 
kommet til som følge av NOKUT og den nordiske komiteens evalueringer av NIHs doktorgrads-
program. Opptaksevaluering og sluttevaluering er evalueringer som har vært gjennomført fra før 
NOKUT og nordisk komités evalueringer. KFU stilte spørsmål om det var blitt for mange evalueringer 
og om eventuelt opptaks- og sluttevaluering burde utgå. Tilbakemeldinger fra stipendiatene har vært 
at det er blitt (for) mange evalueringer. KFU diskuterte dette og konkluderte med at opptaks-
evaluering og sluttevaluering kunne utgå med begrunnelse at spørsmålene i disse evalueringene 
dekkes inn av de øvrige evalueringene som gjennomføres gjennom året (sak 22/19). 

 

Øvrige indikatorer programkvalitet  

Internasjonal sammensetning av bedømmelseskomitéer 
Sammensetningen av bedømmelseskomiteer til avsluttende disputas utgjør en annen viktig indikator 
ved vurdering av programkvalitet. NIH har hatt som tradisjon å være nøye med det faglige nivået på 
disse komiteene, og har prioritert å trekke inn medlemmer som er viktige internasjonale forskere på 
sine respektive fagfelt. KFU har også innført en ekstra sikring av prosedyren ved oppnevning, for å 
ivareta kravet om habilitet i komiteene. Som del av kvalitetssikringen, blir alle forslag til komiteer fra 
de respektive instituttene sendt til godkjenning i KFU/programutvalget. Det er sjeldent at forslag på 
komitéer blir underkjent. Dette tyder på at de respektive fagmiljøene setter høy standard for 
komitéene for egne kandidater.  

Det ble i studieåret 2021/2022 gjennomført 13 disputaser med godkjent ph.d.-grad ved NIH. Alle 
disse bedømmelseskomitéene, har hatt internasjonal /Skandinavisk sammensetning. Fem komiteer 
har hatt kun Skandinavisk sammensetning. De øvrige åtte komiteene har vært representert ved 
forskere fra Tyskland, Nederland, Storbritannia, Australia og USA. (se vedlegg nr.18). I seks komiteer 
har det vært en norsk opponent. NIH er opptatt av å sikre en internasjonal kalibrering av nivået på 
våre ph.d.-avhandlinger, samt å knytte seg til internasjonale forskningsnettverk.  

 
Avhandlingskvalitet  
For kandidater som disputerte i rapporteringsperioden, er ti doktoravhandlinger godkjent ved første 
innlevering uten vilkår om omarbeiding. For tre avhandling er det gitt anledning til mindre 
omarbeiding før endelig innstilling fra komitéen foreligger.  

Avhandlingsformatet på ph.d.-oppgavene er enten monografi eller basert på artikler. I rapporterings-
året ble en avhandling innlevert som monografi, og tolv avhandlinger var artikkelbaserte.  Ni 
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avhandlinger var med fire artikler, to avhandlinger hadde tre artikler og en avhandling hadde fem 
artikler. Det er typisk at en del av arbeidene i artikkelbaserte avhandlinger er publisert eller akseptert 
for publisering, mens resten har status som "submitted" eller "under review".  

En gjennomgang av evalueringskomiteenes bedømmelser av ph.d.-arbeidene etterlater et inntrykk av 
solide avhandlinger. Alle vurderinger framstår som enstemmige. Til tross for kritiske merknader til 
enkelt deler i de ulike avhandlingene, reflekterer en gjennomgang av de tretten komitevurderingene i 
rapporteringsperioden at avhandlingene er preget av grundighet, teoretisk forståelse, metodologisk 
innsikt og arbeider som bidrar til ny kunnskap og erkjennelse. (Bedømmelsenes konklusjoner 
fremkommer i vedlegg 14). 

  
Antall artikler i ph.d.-avhandlinger 
Omfanget av avhandlingen skal bestå av kappen og arbeider tilsvarende minimum tre publiserbare 
forskningsartikler i relevante vitenskapelige tidsskrifter med kandidaten som førsteforfatter. Minst to 
av artiklene skal være innsendt for publisering, og en skal være akseptert for publisering. Ved 
avhandlinger med flere enn tre artikler, stilles det ikke krav om førsteforfatterskap utover tre artikler 
(jmf ph.d.-forskriften § 10).  

KFU har i løpet av rapporteringsperioden vurdert om delt førsteforfatterskap i en ph.d.-avhandling 
tilsvarer kravet til førsteforfatterskap i en artikkel basert doktoravhandling. Ved delt første-
forfatterskap vil arbeidsbyrden mellom førsteforfattere være delt. KFU konkluderte i sin diskusjon 
med at delt førsteforfatterskap ikke kan sidestilles med å være førsteforfatter/eneforfatter på en 
forskningsartikkel. Delt førsteforfatterskap vil være mulig for artikler utover tre artikler som 
førsteforfatter (ph.d.-forskriften § 10.1). 

 
Kandidater på utenlandsopphold – et bidrag til programkvalitet? 
Som ledd i arbeidet med programkvaliteten, har NIH også som mål å stimulere til utenlandsopphold 
for sine stipendiater. Formålet er å gi mulighet til å knytte internasjonale kontakter og utvikle et 
internasjonalt faglig nettverk. NIH gir økonomisk støtte til kandidater som skal på forskeropphold i 
utlandet. Etter innspill fra stipendiatene ble rammene for den økonomiske støtteordningen i 2020 
utvidet til også å omfatte kandidatens familiemedlemmer (samboer/ektefelle og barn), og potten til 
fordeling ble utvidet (til totalt kr. 250 000). Dette for å tilrettelegge for at flere skulle kunne gjennom-
føre et utenlandsopphold i løpet av stipendiatperioden. Faglig ledelse har signalisert et mål om at 
minst 50% av NIH stipendiatene skal gjennomføre et utenlandsopphold som ledd i ph.d.-
utdanningen. Koronasituasjonen har imidlertid stoppet kandidatenes planer om utenlandsopphold 
de siste par årene. Flere som ble tildelt økonomisk støtte, har ikke kunnet gjennomføre utenlands-
opphold som planlagt.  

Fra kandidatenes års-rapportering svarer kun 3 kandidater ja på spørsmålet: Har du i løpet av siste 
året vært på utenlandsopphold som ledd i ph.d.-prosjektet (fra kandidatenes års-rapportering). To av 
kandidatene har vært på en måneds opphold ved forsker institusjoner i Doha og USA. En kandidat er 
på et lengre pågående 5 måneders opphold i New Zealand.  Alle de som har vært på utenlands-
opphold har ifølge den årlige programevaluering hatt stort faglig, - språklig og kulturelt utbytte av 
utenlandsoppholdet. I tillegg har oppholdet medført økt motivasjon for å gjennomføre doktorgrads-
arbeidet, og gitt mulighet for å videreutvikle eget faglig nettverk.  

Om lag to av ti kandidater sier at de planlegger et utenlandsopphold i løpet av stipendiatperioden. 
Bortimot syv av ti svarer at de ikke planlegger et utenlandsopphold. Flere kommenterer at de har 
hatt planer om utenlandsopphold, men at Corona epidemien satte en stopper for planene. De er nå i 
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sluttfasen av doktorgradsarbeidet, og det er ikke lenger aktuelt å reise. Flere er forhindret på grunn 
av omsorgsoppgaver og egen familiesituasjon.  Et par rapporterer at de har hatt kortere 
utenlandsopphold knyttet til annen faglig aktivitet, blant annet kursdeltagelse. 

Av kandidatenes årsrapport fremgår at drøyt halvparten av kandidatene har deltatt på internasjonal 
konferanse med egen presentasjon i løpet av det siste året. Konferansene har vært i en rekke 
Europeiske land i tillegg til, Canada, USA og New Zealand. Om lag en av fire kandidater planlegger å 
presentere internasjonalt, men flere kommenterer at de foreløpig ikke har kommet langt nok i 
arbeidet og derfor ikke har noen data å presentere ennå.  

 
Periodisk evaluering av programkvalitet 
Som del av kvalitetssikringssystemet i ph.d.-utdanningen skal periodisk programevaluering 
gjennomføres hvert 5. år. Periodisk evaluering ble siste gang gjennomført i 2018. Neste periodiske 
evaluering skal derfor gjennomføres i 2023.  
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KAPITTEL 4. RAMMEKVALITET 

Med Rammekvalitet menes tekniske-, organisatoriske-, forvaltningsmessige-, sosiale og 
velferdsmessige forhold i kandidatens utdanningsmiljø. Målingen av rammekvalitet er basert på 
følgende indikator: Foreliggende programevaluering fra kandidat vedrørende integrering i fagmiljø og 
evaluering av støttefunksjoner.  

NIH skal ha et studie- og forskningsmiljø som sikrer ph.d.-kandidatene en god utdanningssituasjon. 
For å oppnå dette skal alle kandidatene være tilknyttet et faginstitutt og være integrert i instituttets 
fagmiljø. På spørsmålet om hvor tilfreds er du med faglig- og sosialt miljø på instituttet, svarer 
henholdsvis ni av ti og åtte av ti at de er tilfredse eller svært tilfredse. Alle de internasjonale ph.d.-
kandidatene (6 kandidater) svarer at de er tilfredse eller svært tilfredse med overordnet faglig nivå 
på instituttet og integrasjon i det faglige og sosiale miljøet på instituttet. Dette fremgår av den årlige 
spørreundersøkelsen om ph.d.-programmet som ble gjennomført blant alle ph.d.-kandidater i 
doktorgradsprogrammet høsten 2021.  

Som ledd i arbeidet med rammekvaliteten, har KFU/programutvalget også deltatt i møter mellom 
NIHSPO (ph.d.-kandidatenes interesseorganisasjon) og skolens faglige ledelse hvor aktuelle saker har 
vært tatt opp og der NIHSPO har kommet med innspill. Eksempelvis var stipendiatenes situasjon som 
følge av pandemien et sentralt tema i siste møte. Ledelsen orienterte om forlengelser av 
stipendiatenes tilsettingsavtaler og fokus på stipendiatenes arbeidssituasjon og psykiske helse.  
NIHSPO informerte om oppstart av fadderordning for nye stipendiater i samarbeid med 
instituttledere og kontorsjefer. NIHSPO fikk ledelsens støtte på innspill om å arrangere et fagseminar 
om akademisk ytringsfrihet på NIH. Fagseminaret ble gjennomført i samarbeid med Forskerforbundet 
i mai med blant annet eksterne foredragsholdere og med paneldebatt med rektor og to stipendiater i 
panelet. NIHSPO ønsker å samarbeide med KFU om hvordan det skal jobbes med tematikken 
karriereveiledning og kandidatenes muligheter etter gjennomført ph.d.-grad. NIHSPO påpekte at 
doktorgradsprogrammets hjemmesider med kursinformasjon er blitt mye bedre enn de har vært 
tidligere.  

Det er et mål at NIHs administrative støttefunksjoner som bibliotek, forskningsadministrative 
tjenester og IKT skal være profesjonelle, brukerorienterte og tilgjengelige for alle ph.d.-kandidater. I 
den årlige programevaluering bes kandidatene om å gi tilbakemelding på grad av tilfredshet med 
fysisk læringsmiljø og infrastruktur i forhold til KFU, IT og support, bibliotek og bibliotektjenester og 
administrativ støtte fra instituttet. Åtte av ti oppgir at de er tilfredse eller svært tilfredse med 
bibliotek og bibliotektjenester, en tilsvarende høy andel svarer at de også er tilfredse eller svært 
tilfredse med den administrative støtten fra instituttet. Det er noe svakere tilfredshet med støtten 
fra IKT. Det samme gjelder tilfredshet med KFU. To av tre er tilfredse eller svært tilfredse med KFU. 

Ph.d.-kandidatene er tilfredse med undervisnings- og møteroms fasilitetene ved NIH, ni av ti svarer at 
de er tilfredse eller svært tilfredse med disse lokalitetene.   
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KAPITTEL 5. RESULTAT OG RELEVANSKVALITET 

Med resultat og relevanskvalitet menes kandidatens læringsutbytte (jf. Kvalifikasjonsrammeverket/ 
overordnede læringsmål i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, vedlegg 1), 
personlig utvikling og gjennomføring i forhold til målet for ph.d.-programmet og samfunnets behov. 
Resultat- og relevanskvalitet er basert på kvalitetsindikatorer så som nøkkeltall for antall avlagte 
grader på normert tid, antallet avbrutte ph.d.-løp, og ikke minst yrkesstatistikk med fokus på type 
arbeid og relevans av egen ph.d.- grad i framtidig yrkesliv. Det vil være et sentralt anliggende å fange 
opp spesielt sistnevnte i forbindelse med framtidige periodiske evalueringer av ph.d.-studiet. Det er 
et krav til sammensetningen av grupper som skal foreta periodiske evalueringer, at de har med 
representanter fra yrkeslivet som har sin fagbakgrunn fra det fagfeltet de skal være med å evaluere.  
I framtidige periodiske evalueringer vil det derfor være viktig å inkludere tidligere kandidater fra 
ph.d.- programmet, som nå representerer ulike arbeids -og yrkesfelt i samfunnet. 

I 2018 ble det innhentet opplysninger om jobbkarriere etter avsluttet doktorgrad for de 169 
kandidatene som hadde avlagt doktor graden ved NIH frem til utgangen av 2017.  Det er redegjort 
for resultatene fra denne undersøkelsen i fjorårets årsrapport. I møte med stipendiatorganisasjonen 
ved NIH (NIHSPO) i november 2021, ble det informert om at de vil oppdatere undersøkelsen og 
gjennomføre spørreundersøkelse til uteksaminerte kandidater hvert 5.år. I forhold til kvalitets-
utviklingsarbeid i ph.d.-programmet vedtok KFU for 2021 å prioritere arbeide med innsamling, 
fortolkning og oppfølging av yrkesstatistikk fra kandidater som har avlagt ph.d.-grad siste år med 
særlig hensyn til relevans for arbeidslivet. Det er tatt initiativ til å lage nettsider med informasjon om 
«Hva blir man etter avlagt ph.d.-grad». Dette arbeidet har vært igangsatt, men prosessessen har 
dessverre tatt lengre tid enn antatt. NIHSPO er invitert til å komme med innspill i denne prosessen.  

 
Gjennomføringstid 
Tretten kandidater avla ph.d.-graden i studieåret 2021/2022. Åtte av kandidatene har vært tilsatt ved 
NIH. For disse kandidatene beregnes netto gjennomføringstid. Av de NIH tilsatte kandidatene er 
netto gjennomføringstid i snitt 3,58 år. Fem av kandidatene har disputert på normert tid (innen 3 år). 
To har brukt noe lengre tid på ph.d.-løpet henholdsvis 3,73 år og 4,49 år. En av kandidatene har brukt 
betydelig lengre tid på doktorgradsløpet, 6,55 år.  

Fem av kandidatene som disputerte i studieåret 2021/2022 var tilsatt ved ekstern institusjon. For 
disse stipendiatene har vi ikke tilgang på netto gjennomføringstid. Snitt brutto gjennomføringstid for 
kandidater med tilsetting ved eksterne institusjoner er 3,68 år. Snitt gjennomføringstid for de andre 
tre eksternfinansierte kandidatene er 3,45.  

Det er vår vurdering at et flertall av stipendiatene som har avlagt ph.d.-grad i denne rapporterings-
perioden kan vise til tilfredsstillende gjennomføringstid i ph.d.- løpet. Et mindretall av ph.d.-
kandidatene har brukt lengre enn normert tid på å fullføre doktorgradsutdanningen.  

Et annet mål for gjennomføringstid er andel kandidater som gjennomfører innen seks år. For 
kandidater med oppstart i programmet høst 2015/vår 2016 er prosentandel som har avlagt 
doktorgrad seks år etter 66%. Ni personer hadde oppstart i doktorgradsprogrammet vår 2015/høst 
2016. Seks av disse har disputert og avlagt ph.d.-graden i idrettsvitenskap. Ytterligere en kandidat har 
fått godkjent avhandlingen. På grunn av fødsel og foreldrepermisjon er disputas blitt utsatt. I tillegg 
har en kandidat i denne gruppen meldt at vedkommende forventer å levere avhandlingen til 
bedømming innen utgangen av året.  
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KAPITTEL 6. OVERORDNEDE VURDERINGER  

Et viktig bakteppe for årsrapporten 2021/2022 er fortsatt evalueringsrapportene fra NOKUT og den 
Nordiske evalueringskomitéen som initierte KFU/programutvalget ph.d. sitt arbeid med å revurdere 
sitt mandat med langt sterkere fokus på kvalitetssikrings- og kvalitetsutviklingsarbeid i ph.d.-studiet.  
Rapportene har vært fulgt opp med et omfattende arbeid. KFU/programutvalget ph.d. har iverksatt 
en rekke kvalitetssikrings- og utviklings-tiltak i ph.d.-programmet med siktemål å øke programkvalitet 
i ph.d.-løpet og programmet som helhet. Dette arbeidet har det vært grundig redegjort for i de 
foregående årsrapporter om kvalitetsarbeid i NIHs ph.d.-program.  

I NOKUTs rapport fra siste tilsyn som er datert 27.10.2021 skriver de (s.36-37): 
For ph.d. i idrettsvitenskap foreligger det flere eksempler i dokumentasjonen på hvordan KFU har 
videreutviklet studietilbudet de siste årene, etter innspill fra det interne kvalitetsarbeidet, den 
eksterne evalueringen i 2018 og NOKUTs pilottilsyn med systematisk kvalitetsarbeid samme år. Blant 
annet ble opplæringsprogrammet revidert umiddelbart, og fra høsten 2020 ble det innført et nytt 
opplæringsprogram med obligatorisk midtveisevaluering av stipendiatenes prosjekter. Videre initierte 
KFU i 2019 og 2020 ulike tilpasninger i de formelle rammene rundt programmet, som klagerett, krav 
til stipendiatenes avhandling og rolle og mandat til KFU og veilederne. Også kvalitetsarbeidet rundt 
ph.d.-programmet ble revidert og innlemmet i NIHs overordnede kvalitetssystem, og en ny 
intervjubasert form for midtveisevaluering ble pilotert og vurdert i 2020. Komiteen er imponert over 
hvordan KFU kritisk reflekterer over nedarvede rutiner, og over utvalgets streben etter stadig 
forbedring, som kom til utrykk også under institusjonsbesøket. 

Komiteen oppfordrer NIH til å fortsette det gode arbeidet med å bruke informasjon fra 
kvalitetsarbeidet til stadig å forbedre og utvikle høgskolens studietilbud. 

 
Konklusjon 

Status kvalitet i ph.d.-studiet basert på data fra rapporteringsperioden 

NIH har over tid utviklet et ph.d.- tilbud til våre studenter med en rekke faglige kvaliteter. Vi kan 
dokumentere god rekruttering med tilfang av en rekke dyktige søkere, kandidater som har gode 
vilkår for eget forskningsarbeid, som i store trekk er tilfredse med sine veiledere, og med 
integrasjonen i sine respektive fagmiljøer ved NIH.  En betydelig andel gjennomfører sitt ph.d.- løp på 
normert tid, og med noe tilleggstid er det en stor majoritet som gjør seg ferdig innenfor det som må 
anses som et fullt ut tilfredsstillende tidsrom.  Våre studenter leverer overveiende svært solide ph.d.- 
arbeider, et betydelig antall med svært gode vurderinger fra internasjonalt sammensatte 
bedømmelseskomiteer med stor ekspertise på de respektive fagfelt.  
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En PhD – kandidat innen idrettsvitenskap med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale 

læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Vedtatt av NIHs styre den 31. mai 2012 

KUNNSKAP 

• Er i kunnskapsfronten innenfor sitt idrettsvitenskapelige fagområde 

• Har kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske problemstillinger innen idrettsvitenskap 

• Har innsikt i forskningsmetodikk og grunnleggende og spesifikke metodiske problemstillinger 

innenfor sitt idrettsvitenskapelige fagområde 

• Kan bidra til å utvikle ny kunnskap innen sitt fagområde 

• Har god kunnskap om etiske regelverk, problemstillinger og dilemmaer knyttet til 

idrettsvitenskap generelt og sitt spesialområde spesielt. 

 

FERDIGHETER 

• Kan drive forskning og faglig arbeid på internasjonalt nivå 

• Kan formulere problemstillinger, vurdere forskningsdesign, samt planlegge og gjennomføre 

forskning innen sitt idrettsvitenskapelige fagområde 

• Kan bidra til å utvikle nye teorier, metoder, fortolkninger eller dokumentasjonsformer innen 

sitt fagfelt 

• Kan håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre eksisterende kunnskap 

• Kan reflektere over egen forskning og hvordan den eventuelt kan føre til endring av praksis  

 

GENERELL KOMPETANSE 

• Kjenner til og kan identifisere relevante forskningsetiske problemstillinger innen forskning og 

utøve egen forskning med faglig integritet 

• Kan formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale 

kanaler 

• Kan delta i internasjonale fagdebatter innen sitt  idrettsvitenskapelige  fagområde 

• Kan formidle sin kunnskap til allmenheten og delta i samfunnsdebatten 

• Kan vurdere behovet for fornyelse og innovasjon innen sitt fagområde 
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MANDAT  
Komite for forskerutdanning (KFU) 

Vedtatt av styret 15. juni 2004, endret 3. mai 2018 

Styret delegerer til komité for forskerutdanning (KFU) det operative ansvaret for at Norges 
idrettshøgskoles (NIH) doktorgradsprogram blir gjennomført i tråd med styrets strategiske 
planer, fastsatte mål og resultatkrav slik disse framgår av sentrale styringsdokumenter som 
strategisk plan, budsjett, overordnet virksomhetsplan, håndbok for kvalitetssikring av 
utdanning ved NIH, ph.d.-forskriften, kvalitetssystem for NIHs forskerutdanning, 
studietilsynsforskriften, og for øvrig innenfor gjeldende lover og forskrifter. KFU skal foreslå 
både langsiktig strategi for høgskolens doktorgradsprogram og planer for det enkelte 
budsjettår.  
KFU har ansvaret for å kvalitetssikre forskerutdanningen ved NIH. Komiteen har et særskilt 
ansvar for systematisk evaluering og utvikling av selve ph.d.- programmet, inkludert 
programkvalitet som ledd i utdanningskvaliteten.  
Komiteen har ellers et ansvar for kvalitetssikring av forskerutdanningen gjennom ivaretagelse 
av følgende oppgaver: 

• Ta avgjørelser om opptak til ph.d‐studiet, herunder å godkjenne
prosjektbeskrivelsen og å oppnevne veileder

• Å fungere som sakkyndig komité
• Godkjenne årsrapporter
• Kunne beslutte at studiet skal avbrytes/termineres
• Behandle klage på opptaks‐ og søknadsbehandling
• Behandle klage vedrørende godkjenning av kurs eller andre deler av

opplæringsprogrammet
• Oppnevne eksamenskommisjoner til Fag‐ og metode eksamen
• Oppnevne bedømmelseskomité

I tillegg har KFU ansvaret for å initiere og gjennomføre felles forskeropplæringstiltak for 
stipendiater og/eller fast vitenskapelige ansatte. Styret kan delegere beslutningsmyndighet 
for enkelte saker vedrørende forskerutdanningen til KFU. 

KFU kan opprette andre underutvalg eller komitéer for å ta seg av særskilte oppgaver. 
Fast vitenskapelig tilsatte medlemmer i KFU, oppnevnes av styret for tre år, og 
Stipendiatrepresentanter for 1,5 år. Det skal oppnevnes 7 medlemmer, 1 medlem fra hver 
seksjon med varamedlemmer. Seksjonsledere kan ikke oppnevnes som medlemmer eller 
varamedlemmer i KFU. I tillegg oppnevnes to medlemmer med vararepresentanter fra 
stipendiatene.  

Leder av komitéen utpekes av styret blant medlemmene. Komitéens medlemmer er 
oppnevnt i personlig kapasitet. Avdeling for forskning og bibliotek (AFB) innehar 
sekretariatsfunksjon. Medlemmene med unntak av stipendiatene, bør ha 
professorkompetanse. Et minimumskrav er doktorgrad og/eller bli vurdert som 
professorkompetent.  

Komiteen er vedtaksfør når halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak avgjøres ved 
enkelt flertall. Leder av komiteen har dobbeltstemme ved stemmelikhet.  

Det skal føres protokoll fra møtene og denne skal gjøres tilgjengelig for ansatte og studenter. 
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EVALUERING INTROKURS PH.D. HØST 2021 OG VÅR 2022

Siden hvert kurs hadde få deltakere er evalueringene slått sammen. 

Svaralternativ er svært uenig - uenig - hverken/eller - enig - svært enig. 

"Tomme rader" (ingen har eksempelvis svart "svært uenig" på et spørsmål) er fjernet fra 

rapporten- 

Samlet status 

Undersøkelser som inngår: 

Undervisning og veiledning - Arbeids- og undervisningsformer bidrar til 
oppnåelse av læringsutbyttebeskrivelsene i emneplanen 

Undervisning og veiledning - Undervisningen er lagt opp til at studentene skal 

delta aktivt 
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Undervisning og veiledning - Jeg er fornøyd med antall tilbakemeldinger fra 

faglærer 

 

 

Undervisning og veiledning - Jeg er fornøyd med de faglig ansattes evne til å gi 
konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet mitt 

 

 

Undervisning og veiledning - Jeg er fornøyd med variasjonen i undervisnings- 
og arbeidsformer 

 

 

Vurdering - Eksamener, innleveringer, oppgaver etc har hatt tydelige kriterier 

for vurdering 

 

 

Vurdering - Eksamener, innleveringer, oppgaver etc. har bidratt til min faglige 

utvikling 
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Digitale verktøy og Canvas - Jeg er fornøyd med bruken av Canvas i emnet 

 

 

Digitale verktøy og Canvas - Jeg er fornøyd med bruken av andre digitale 
verktøy i undervisningen 

 

 

Læringsmiljø - Jeg er fornøyd med miljøet mellom studentene og de faglig 

ansatte på emnet 

 

 

Læringsmiljø - Emnet oppleves som relevant i studieprogrammet jeg går på 
 

 

 

Egen innsats og motivasjon - Jeg møter godt forberedt til undervisningen 

 

 

Egen innsats og motivasjon - Emnet bidrar til min motivasjon for studieinnsats 
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Nevn inntil tre forhold ved emnet som er positivt 
 
 

• Bli kjent med andre stipendiater, professorer ved andre institutter, samt bibliotekarene  

 
Presentere prosjektet for andre innenfor andre fagdisipliner som kan gi andre typer tilbakemelding 

enn de fra samme fagmiljø kan 
 
Fleksibilitet for meg som student i når jeg tilegner med deler av næringsinnholdet (Zoom-leksjoner) 
  
 

• Nyttig og relevant informasjon 
 

Gode muligheter til å stille spørsmål og diskutere 
 
Mulighet til å diskutere og blir kjent på tvers av tilhørighet 
 

• Praktiske tilbakemeldinger på eget prosjekt 
•  

Mulighet til å presentere eget prosjekt med medfølgende diskusjon  
  
 

 
 

Nevn inntil tre forhold ved emnet som bør forbedres 
 
 

• Mer diskusjon, gjerne studentbasert 
 
Det blir en del repetisjon, ting man kunne lest seg opp på selv (bl.a. ang. biblioteket, veilederens 

rolle/forventningsstyring) 
 

Knytte teorien tettere opp mot eget prosjekt i flere faser av undervisningen 
 

• Booking av rom i forkant bør være avklart 
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MAL FOR EMNERAPPORT FRA EMNEANSVARLIG 

Rapport fra emne ansvarlig inngår i NIHs kjerneprosesser for kvalitetssikring av 
utdanningsvirksomheten, og som grunnlag for rapportering på studieprogramnivå. Tiltak for å løfte 
studiekvaliteten følges videre opp i dialogmøter med programledere, instituttledelsen og rektoratet. 
Styret vedtar eventuelle tiltak som skal med i overordnet virksomhetsplan (OVP).  
Emnerapporten er tilgjengelig for alle ansatte og studenter.  

Aktuell bakgrunnsinformasjon: Rapport fra ekstern sensor, innspill fra undervisere, 
studentevaluering av emnet og eksamensresultater.  

Emne (kode og navn) Phd 640 
Emneansvarlig Jorunn sundgot-borgen 

Emnet inngår i (studieprogram) phd 

1. Erfaringer med gjennomføring av emnet våren  2022
2. Hvem har undervist i emnet? JSB, Turid Midtbø, Elisabeth Hecker, Turid Sjøstedt og

Frank Abrahamsen
a. Hva slags undervisnings-, arbeids og vurderingsformer er benyttet og

hvordan vurderer du dette opp mot emnets læringsutbyttebeskrivelser? Det
har vært benyttet rene forelesninger, work shop og studentpresentasjoner.
Det var synd igjen bare å møte kandidatene digitalt. Til tross for det opplever
jeg at disse undervisningsformene er gunstige både sett i forhold til
læringsutbytte og i forhold til studentenes tilbakemeldinger

b. Hva har fungert bra? Alle deltema og kommunikasjon med studentene har
fungert bra. Denne runden hadde vi mindre tid til diskusjon av prosjekter og
presentasjon fordi det var langt flere deltakere på kurset.

c. Hva har fungert mindre bra?

3. Forslag til endringer for å forbedre studiekvaliteten på emnet, administrative
rutiner eller annet (eks. læringsmål, undervisnings- og arbeidsformer,
vurdering/eksamen, pensum og timeplanlegging)?
Jeg ser at når det er flere enn 5 kandidater bør vi legge til en ekstra time for å få god
tid til presentasjonene (arbeidskravet).
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MAL FOR EMNERAPPORT FRA EMNEANSVARLIG 

Rapport fra emne ansvarlig inngår i NIHs kjerneprosesser for kvalitetssikring av 
utdanningsvirksomheten, og som grunnlag for rapportering på studieprogramnivå. Tiltak for å løfte 
studiekvaliteten følges videre opp i dialogmøter med programledere, instituttledelsen og rektoratet. 
Styret vedtar eventuelle tiltak som skal med i overordnet virksomhetsplan (OVP).  
Emnerapporten er tilgjengelig for alle ansatte og studenter.  

Aktuell bakgrunnsinformasjon: Rapport fra ekstern sensor, innspill fra undervisere, 
studentevaluering av emnet og eksamensresultater.  

Emne (kode og navn) Phd 640 
Emneansvarlig Jorunn sundgot-borgen 

Emnet inngår i (studieprogram) phd 

1. Erfaringer med gjennomføring av emnet høsten 2021
2. Hvem har undervist i emnet? JSB, Turid Midtbø, Elisabeth Hecker, Turid Sjøstedt og

Frank Abrahamsen
a. Hva slags undervisnings-, arbeids og vurderingsformer er benyttet og

hvordan vurderer du dette opp mot emnets læringsutbyttebeskrivelser? Det
har vært benyttet rene forelesninger, work shop og studentpresentasjoner.
Det var fint endelig å kunne sitte sammen med kandidatene og jeg opplever
at disse undervisningsformene er gunstige både sett i forhold til
læringsutbytte og i forhold til studentenes tilbakemeldinger

b. Hva har fungert bra? Alle deltema og kommunikasjon med studentene har
fungert bra. Denne runden hadde vi god til diskusjon av prosjekter og
presentasjon fordi de bare var 3 kandidater

c. Hva har fungert mindre bra?

3. Forslag til endringer for å forbedre studiekvaliteten på emnet, administrative
rutiner eller annet (eks. læringsmål, undervisnings- og arbeidsformer,
vurdering/eksamen, pensum og timeplanlegging)?
Sist foreslo jeg at vi skulle legge til en ekstra time for å få god tid til presentasjonene.
Det var ikke nødvendig nå med bare 3 kandidater.
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THEORY AND ETHICS – EVALUATION PHD COURSE 2021 

Samlet status 

How satisfied were you overall with the course "Theory and Ethics of Science" 

How satisfied were you with the following aspects of the course - Introductory 
lecture 

How satisfied were you with the following aspects of the course: - Group work 
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How satisfied were you with the following aspects of the course: - Plenary 

presentations and discussions 

 

 

How satisfied were you with the following aspects of the course: - The 

evaluation form (essay with supervision) 

 

 

Are you employed as a doctorate student at NIH? 

 

You may provide further comments to the course or to the lecture 
 
 

• Overall an interesting course. One suggestion would be to allow longer time for group work, as the 
interaction and discussions with the students from different departments was very interesting and 
helpful. 
 

• - Fint med bruk av film i undervisning som bakgrunn for diskusjon av etiske prinsipper i forskning.  
- Fint med essay workshop der man fikk innspill, råd og tilbakemeldinger på tenkt problemstilling av 
både medstudenter og forelesere.  
 

• Plenary presentations were good, but I would overall prefer more time for discussions. The 
introductory lecture was too general and too focused on logical positivism. The course content was 
generally not perceived to be at PhD-level. I would prefer a more nuanced and broad content as 

well as more time to review different paradigms and historical lines in scientific theory. It would also 
be more inspiring if the lecture was held in a way where the instructors/teachers actively took part 
in discussions (if more time was given to this) and contributed more with own input and experience 
outside the course literature. Further, it is not to recommend that the teacher read a script when 

presenting the subject content; this is very little motivating and is not a format that promotes 
learning. I think it's time to rethink the disposition of this course at this level.  
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Emnerapport 2021 

PhD641 - THEORY AND ETHICS OF SCIENCE - 4 ETCS 

Emneansvarlig 
Professor Sigmund Loland, NIH 

Emnet gjennomføres i samarbeid med professor Kathinka Evers, Uppsala 

Universitet. 

I det følgende gir jeg korte kommentarer til gjennomføringen under hvert punkt. 

Kurset går på engelsk, jeg beholder de engelske formuleringene som beskriver 

kurset. Mine kommentarer kommer på norsk og i kursiv. 

Kort beskrivelse av kurset (inklusiv hensikten med kurset) 

The course gives an introduction to the theory of science with a particular emphasis 

on sport science. Students’ PhD projects will be used as examples and practical 

cases. Students are assessed based on an individual essay to be submitted after the 

course.  

Studentevalueringen er stort sett positiv. Det er et mål å gjøre emnet relevant for 

studentene og spesielt viktig å gjøre det mulig for studentene å relatere stoffet til 

egne doktorgradsprosjekt. Det anses som positivt at studentene verdsetter 

gruppearbeid og egne presentasjoner, noe vi vil fortsette å vektlegge.  

En student ønsker tydeligere faglig fordypning i undervisningen på noen 

vitenskapsteoretiske tema (ref. studentkommentarer i evalueringen). Vi gjør 

kontinuerlige vurderinger av innhold og litteratur. Større endringer i denne retningen 

vil nok likevel falle utenfor rammene for et 4 ECTS emne som også inneholder 

forskningsetikk. Samtidig kan spesielle interesser hos enkeltstudenter forfølges 

individuelt i arbeidet med det avsluttende essayet.   

Læringsmål 
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Knowledge 

On completing the course students will have: 

• Basic knowledge of classic positions and norms and values in the theory and 

ethics of science and research, and 

• specific knowledge of perspectives and questions in the theory and ethics of 

their own research areas. 

Skills 

On completing the course students will be able to: 

• Reflect upon and discuss questions in the theory and ethics of science in 

general and in sport science in particular, and 

• discuss in a critical and systematic way their own PhD projects from the 

perspective of the theory and ethics of science. 

 

General competencies 

On completing the course students will be able to: 

• Examine and discuss in informed and critical ways limitations and possibilities 

when it comes to foundational questions in sport research, and in research 

and science in general 

 

Studentframleggene under kurset relateres til generelle problemstillinger innenfor 

vitenskapsteori og etikk (knowledge). Den avsluttende vurderingen handler vel så 

mye om anvendelse av kunnskap og om demonstrasjon av ferdigheter (skills). Alle 

studentene har fått bestått både framlegg og essay, og læringsmålene kan anses 

nådd. Essayene ble vurdert av ekstern sensor.  

  

Læringsformer og aktiviteter 
 
The course consists of 4 days of intensive work with a combination of introductory 

lectures, group discussions and student presentations.   

 

Alle studenter verdsatte diskusjoner og studentpresentasjoner. Under planlegging 

måtte vi ta hensyn til smittevernregler. Emnet ble derfor gjennomført som en hybrid 

mellom online undervisning fra Kathinka Evers (Uppsala) og undervisning i 
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klasserom med Sigmund Loland. Løsningen er ikke ideell og gav visse utfordringer 

når deg gjaldt diskusjoner. Dette vil bli enklere ved ren, fysisk gjennomføring av 

emnet.  

 

Vurdering/eksamen 
 
During the course 

A 20-minutes individual presentation in which the student presents arelevant 

question linked to own PhD project from the perspective of theory and/or ethics 

ofscience. Assessment: pass/fail. 

After the course 

An individual essay in which the student’s PhD project is discussed from 

theperspective of the theory and/or ethics of science. Length of essay: maximum 

2000 wordsexcluding references. Students are entitled to 20 minutes of individual 

supervision based on a draft of their essay. 

Assessment: pass/fail 

Gjennom kurset måtte studentene jobbe med generelle problemstillinger og samtidig 

relatere vitenskapsteori og forskningsetikk til egne prosjekt. Dette skjedde både i 

gruppearbeid og gjennom presentasjoner. Den avsluttende økta innebar at 

studentene la fram en problemstilling for eget essay og fikk tilbakemelding fra lærere 

og medstudenter. Under arbeidet med essay fikk alle studenter en runde med 

veiledning lagt opp som en review-prosess med tilbakemeldinger fra begge lærere. 

Vi anser vurderingsformene som tilfredsstillende og mener at spesielt essayet med 

review-ordningen er viktig for å nå læringsmålene.  

 
Kjernelitteratur 
 
Kjernelitteraturen bygger på grunnleggende kunnskap i vitenskapsteori og 

forskningsetikk tilsvarende masterkurset VIT400. Litteraturen tar opp generelle 

vitenskapsteoretiske og forskningsetiske problemstillinger. Litteraturen gjennomgås 

ikke mekanisk i kurset, men er veiledende. Studentene må selv finne tilleggslitteratur 

som er relevant for egne prosjekt arbeidet med egne essay.  
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Individuelle ønsker om spesiell fordypning kan være vanskelige å imøtekomme i 

plenumsundervisning (ref. studentkommentar med ønsket mer fordypning om 

paradigmer) Studentgruppen er bredt sammensatt. Imidlertid er det stort rom for å 

forfølge egne interesser i form av det avsluttende essayet.   

 

Annet 
 
Som før ønsker noen studenter tilbakemeldinger på endelig versjon av essay. Det 

må i tilfelle gis av ekstern sensor som per i dag kun bedømmer bestått/ikke bestått 

og vil kreve mer ressurser. Jeg anser ikke slik tilbakemelding som nødvendig. Alle 

studenter har fått to uavhengige tilbakemeldinger fra lærerne underveis i kurset.  

 

NIH, 3. oktober 2022, 

 

Sigmund Loland 

Emneansvarlig 
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Evaluering undervisningsped vår 2022 

Samlet status 

Undervisning og veiledning - Arbeids- og undervisningsformer bidrar til 
oppnåelse av læringsutbyttebeskrivelsene i emneplanen 

Undervisning og veiledning - Undervisningen er lagt opp til at studentene skal 
delta aktivt 

Undervisning og veiledning - Jeg er fornøyd med antall tilbakemeldinger fra 

faglærer 

Undervisning og veiledning - Jeg er fornøyd med de faglig ansattes evne til å gi 
konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet mitt 
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Undervisning og veiledning - Jeg er fornøyd med variasjonen i undervisnings- 

og arbeidsformer 

 

Vurdering - Eksamener, innleveringer, oppgaver etc har hatt tydelige kriterier 
for vurdering 

 

Vurdering - Eksamener, innleveringer, oppgaver etc. har bidratt til min faglige 
utvikling 

 

Digitale verktøy og Canvas - Jeg er fornøyd med bruken av Canvas i emnet 

 

Digitale verktøy og Canvas - Jeg er fornøyd med bruken av andre digitale 

verktøy i undervisningen 

 

Læringsmiljø - Jeg er fornøyd med miljøet mellom studentene og de faglig 
ansatte på emnet 
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Læringsmiljø - Emnet oppleves som relevant i studieprogrammet jeg går på 

 

Egen innsats og motivasjon - Jeg møter godt forberedt til undervisningen 

 

Egen innsats og motivasjon - Emnet bidrar til min motivasjon for studieinnsats 

 

 

 

Nevn inntil tre forhold ved emnet som er positivt 
 
 

• Diskusjon, relevante oppgåver, bra eksamensform 
 

• Veldig god foreleser som klarte å formidle verdien av forskningsbasert undervisning. 

 

• Kommentar til spørsmålet over om anslag av gjennomsnittlig tidsbruk: Umulig å svare på, vet ikke 
over hvilken tidsperiode spørsmålet gjelder så kan ikke beregne snitt. Selve kurset var fire dagers 
intensivkurs, lesing i forkant tilsvarende pensummengde og arbeid med essay og presentasjon noen 
uker senere. 
  
Tre forhold som er positivt: 
God og dyptgående pensumbok. Høy grad fra starten av stipendiat-professor-interaksjon, så selve 

kurset ble en demonstrasjon av teorien. Veldig nyttig øvelse å planlegge eget undervisningsopplegg 
knyttet til eget PhD-prosjekt inkludert øvelse i å motta og å være opponent. 
 

• Høy studentaktivitet 
God pensumlitteratur 
 

• Størrelsen på gruppen var veldig fin for gode diskusjoner. 

Underviser har er smittende engasjement og var god på legge til rette for læring for en som ikke 
har noe pedagogikk fra før. 
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• Engasjært og motiverende lærer, interssant fag, hvordan klasserommet var satt opp mer som et 
møte 
 

 
 

Nevn inntil tre forhold ved emnet som bør forbedres 
 
 

• Noko uklart eksamensopplegg per Canvas 
Litt lite bruk av Canvas 

 
• Kan bli bedre på bruk av Canvas. 

 

• Professoren gjorde en tydelig innsats for å skape en hyggelig atmosfære der alle følte seg inkludert 
og "ingens svar var feil". Det senket terskelen for diskusjon tror jeg. På et tidspunkt dog gir han 
både meg og en annen stipendiat rett i svaret vårt på samme spørsmål - når svarene innebar 

motstridende definisjon av samme fagbegrep i pedagogikken. Det forvirret meg. Tar jeg feil på det 
rent tekniske er det bedre å bare få det klart fortalt; forsøk på å "bygge bro" mellom to kontrært 
forskjellige svar blir rotete. Savnet derfor noen visdomsord og samme form for betryggelse rundt 
verdien at det er ikke så farlig å ta feil (eller bli fortalt at man tar det) :) 
Savnet motstemmer til pedagogikk-filosofien i pensumbok. Selv likte jeg boken, men alltid bra med 
opposisjon. Jeg tenkte ikke på det i løpet av kurset, men i etterkant leste jeg f.eks. denne 
kronikken i Khrono: https://khrono.no/er-vi-alle-universitetspedagoger-na/698416. F.eks. litt mer 

om hva debatten på fagfeltet historisk har vært. 
I tråd med begge forrige poeng: skulle gjerne hatt diskusjon om hva også negative konsekvenser 
av studentaktiv læring kan være. 
 

• Tilbakemelding på eksamensinnleveringen 

Øving i praksis 
 

• Mer undervsining. Fordi jeg ønsker ennå mer verktøy i kassa. 
 

• Ikke noe spesielt jeg kommer på 
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Emne rapport UH PED 643  

Våren 2022 

Emne ansvarlig Aage Radmann 

Kursdeltagere 

Totalt 12 personer startet kurset. Det var 15 påmeldte, men tre meldte at de ikke kunne gå 

kurset. 12 personer gjennomførte kurset. Studentene var stipendiater ved ILF (1), IIM (3), 

IFP (2) og IIS (6).  

Kursopplegg og gjennomføring 

Før UH Ped 643 starter så får studentene på forhånd beskjed om at de skal forberede en 

presentasjon av en læringssituasjon der de har lært seg noe og reflektere over hvorfor de 

mener at de lærte seg noe da. Hvilke faktorer var det som avgjorde graden av læring? 

Oppgaven var ikke knyttet til læring i en skole/universitetskontekst, de fikk velge helt fritt. 

Idéen med oppgaven var att de skulle begynne å meta-tenke rundt læring og det å undervise 

uten at konteksten var definert – gjennom dette begynte en reflekterende praksis-dialog 

mellom studentene og mellom meg som underviser og studentene. Flere av studentene fikk 

en aha-opplevelse, noe som kom frem i gruppe-diskusjonene, gjennom at det var deres aktive 

engasjement i lærings situasjonen som lå til grunn for at de hadde valgt det eksemplet de 

gjorde. Dette gjorde overgangen til diskusjonen om studentaktiv læring og Constructiv 

Alignement, CA, mere relevant og interesse vekkende. 

Studentene og jeg gikk gjennom læringsutbyttebeskrivelsene (lubbene) sammen, vi diskuterte 

forventinger på kurset og på hverandre og vi ble enige om hvilke «spilleregler «som skulle 

gjelde på dette kurset. 

 CA var i fokus gjennom hele kurset og studentaktive læringsformer var sentrale: 

• underveisvurdering

• gruppediskusjoner

• temadiskusjoner i plenum

• erfaringsdeling både i plenum og 2 x 2

• forelesninger

• presentasjoner av eget undervisningsopplegg der de fikk opponere på hverandres

presentasjoner

• hjemme eksamen
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Tre studenter fra IIM hadde på forhånd fått godkjent å være borte på deler av undervisningen 

på grunn av at de skulle presentere på «Kleiva-seminariet». Disse studenter fikk undervise de 

andre studentene på tre kapitel fra kursboka som kompensasjon for «Kleiva-seminariet». 

 

Undervisning, vurdering og læringsmiljø. 

Kursevalueringer skjer under kurset gjennom at vi diskuterer kursopplegget for hver gang. 

Etter kurset får studentene skrive (1) hva de mener har fungert godt, (2) hva som har fungert 

mindre bra og (3) forbedringsforslag til enste gang. 

Kursevalueringen viser at studentene var godt fornøyde: 

«Et godt gjennomtenkt kurs som praktiserer «what it preaches». 

  

Foruten de positive evalueringene av kurset kom følgende opp som forbedringsforslag: 

- trekke inn flere konkrete caser der undervisningen ikke fungerer så godt 

- avklare hvor mye som er på norsk – engelsk 

- utvikle Canvas-siden 

- legge kurset annen tid på året 

- flere konkrete verktøy 

- tydeliggjøre at spørsmål som sendes inn skal tas opp i plenum 

 

Læringsmiljøet beskrives som meget godt. 

 

Avsluttende kommentar. 

Følgende kommentarer skrev etter kurset som gikk våren 2021: Viktig å skrive frem og 

kommunisere kriteriene for vurdering bedre til neste gang kurset gis. Kurset er planlagt som 

et campus-kurs, men på grunn av korona ble hele kurset gjennomført digitalt. Studentene 

løfter fram at de ønsker att kurset ble gjennomført på campus. Studentene ønsker videre att 

kurset utøkes til fem studiepoeng.  

Kommentarer etter våren 2022: 

Kriteriene for vurdering er skrevet frem tydeligere. 

En student skriver at det er mye arbeide for 2 sp. – de andre kommenterte ikke dette, men det 

er nok klokt å evaluere hvordan NIH´s høyskolepedagogiske «pakke» er lagt opp utefra CA.  

Kurset gikk på campus og undervisningen var forlagt til Fagervann noe som studentene 

opplevde positivt ettersom «det er runde bord og vi kunne se hverandre når vi diskuterte». 
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Studentene fra IIS ble inspirert til å starte en pedagogisk utviklingsgruppe på sitt institutt etter 

kurset.  

 

 

 

Aage Radmann 

Emne-ansvarlig  
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QUANTITATIVE METHODS PART 1 - EVALUERING VÅR 2022

Samlet status 

Undervisning og veiledning - Arbeids- og undervisningsformer bidrar til 

oppnåelse av læringsutbyttebeskrivelsene i emneplanen 

Undervisning og veiledning - Undervisningen er lagt opp til at studentene skal 
delta aktivt 

Undervisning og veiledning - Jeg er fornøyd med antall tilbakemeldinger fra 
faglærer 

Undervisning og veiledning - Jeg er fornøyd med de faglig ansattes evne til å gi 
konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet mitt 
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Undervisning og veiledning - Jeg er fornøyd med variasjonen i undervisnings- 
og arbeidsformer 

 

 

Vurdering - Eksamener, innleveringer, oppgaver etc har hatt tydelige kriterier 

for vurdering 

 

 

Vurdering - Eksamener, innleveringer, oppgaver etc. har bidratt til min faglige 

utvikling 

 

 

Digitale verktøy og Canvas - Jeg er fornøyd med bruken av Canvas i emnet 

 

 

Digitale verktøy og Canvas - Jeg er fornøyd med bruken av andre digitale 
verktøy i undervisningen 

 

 

Læringsmiljø - Jeg er fornøyd med miljøet mellom studentene og de faglig 

ansatte på emnet 

 

Vedlegg 9



 

Læringsmiljø - Emnet oppleves som relevant i studieprogrammet jeg går på 

 

 

 

Egen innsats og motivasjon - Jeg møter godt forberedt til undervisningen 

 

 

 

Egen innsats og motivasjon - Emnet bidrar til min motivasjon for studieinnsats 

 

 

 

 

Nevn inntil tre forhold ved emnet som er positivt 

 
• Flinke forleserere (Rob, May Arna,...) 

Relevante teamer for PhDen 
 

• - God utfordring å få evaluert problemstillinger 
- Bra med internasjonal input, Robert Herbert bør fortsette å undervise 

 

Nevn inntil tre forhold ved emnet som bør forbedres 
 
 

• - Bruk av eksempler i undervisningen bør dreie seg om mer enn bare fotball, det gir veldig lite rom 
for dypere fortåelse for de som ikke kan alt om poengscore og odds i fotball 

•  
- Det hadde vært mer givende i del 1 for egen læring om vi kunne ha sett mer spesifikt på 
statistiske modeller vi skal eller vurderer å bruke i PhD, slik at vi kunne ha diskutert mer inngående 
på egne problemstillinger og hvilke muligheter som finnes. Jeg sitter ikke igjen med en forståelse 

for hvilken metode jeg burde bruke i de forskjellige tilfellene slik undervisningen var nå. 
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QUANTITATIVE METHODS PART 2 - EVALUERING VÅR 2022

Samlet status 

Undervisning og veiledning - Arbeids- og undervisningsformer bidrar til 

oppnåelse av læringsutbyttebeskrivelsene i emneplanen 

Undervisning og veiledning - Undervisningen er lagt opp til at studentene skal 
delta aktivt 

Undervisning og veiledning - Jeg er fornøyd med antall tilbakemeldinger fra 
faglærer 

Undervisning og veiledning - Jeg er fornøyd med de faglig ansattes evne til å gi 

konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet mitt 
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Undervisning og veiledning - Jeg er fornøyd med variasjonen i undervisnings- 

og arbeidsformer 

 

 

Vurdering - Eksamener, innleveringer, oppgaver etc har hatt tydelige kriterier 

for vurdering 

 

 

Vurdering - Eksamener, innleveringer, oppgaver etc. har bidratt til min faglige 
utvikling 

 

 

Digitale verktøy og Canvas - Jeg er fornøyd med bruken av Canvas i emnet 

 

 

Digitale verktøy og Canvas - Jeg er fornøyd med bruken av andre digitale 

verktøy i undervisningen 

 

 

Læringsmiljø - Jeg er fornøyd med miljøet mellom studentene og de faglig 
ansatte på emnet 
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Læringsmiljø - Emnet oppleves som relevant i studieprogrammet jeg går på 

 

 

Egen innsats og motivasjon - Jeg møter godt forberedt til undervisningen 

 

 

Egen innsats og motivasjon - Emnet bidrar til min motivasjon for studieinnsats 

 
 

 

 

Nevn inntil tre forhold ved emnet som er positivt 

 
• - Veldig bra studentoppgave, krevde kritisk gjennomgang av egen metode. Jeg føler meg bedre 

rustet til å både forsvare og kritisere metoden jeg bruker 
- Opplevelse av høyt tak, fint å kunne stille alle mulige spørsmål 
 

• Strukturen i hvordan kurset er lagt opp. 
Dyktige forelesere.  

Det faglige nivået undervisningen er lagt på oppleves adekvat. 

Det er mange flere positive ting, men dette var tre. 
 
 

Nevn inntil tre forhold ved emnet som bør forbedres 
 

• - For stort fokus på spørreskjema, hadde vært fint også med andre eksempler å forholde seg til 
- Leksjonen om spørreskjema som målemetode fungerte ikke optimalt fra mitt ståsted, selv om det 

er veldig spennende tema. De som kjenner metoden godt får ikke noe mer ut av informasjonen som 
blir presentert, mens det blir for dyptgående for de som ikke bruker den i form av mange 
fagbegreper som det ikke da er tid til å forklare.  
 

• Litt gjennomgående at jeg savner enda flere litt eksempler for å kunne se hvordan teorien vi lærer 
kan operasjonaliseres. Trenger ikke være store datasett eller mye detaljer, men enkle eksempler 

bare. 

Litt mer info når det gjelder hva som forventes av innhold i studentpresentasjonene.  
Synes emnet fungerte bra, så kommer kun på ting. 
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Emnerapport PhD 646 vår 2022. Emneansvarlig: Kari Bø, IIM 

Emnet Kvantitative metoder består av 2 deler; 1.Design og 2. Målemetodikk. Emnet startet 

opp i nåværende form i 2021 og fikk svært god tilbakemelding. Samme oppbygning og 

opplegg ble derfor benyttet i 2022. Kursene ble kjørt som en veksling av digital undervisning 

og vanlig undervisning på NIH. Pga forskningstermin var jeg som emneansvarlig ikke til 

stede ved de to delkursene i år slik som var tilfelle i fjor. 

Del 1 hadde 2 forelesere; professor Ørnulf Seippel (IIS) NIH og professor Robert Herbert 

NeuRA, NHMRC, Sydney, Australia. Med bakgrunn i ønske fra fjorårets studenter var 

undervisningen med Seippel utvidet med flere timer. Seippel gjennomførte sin del av kurset 

på NIH mens Herbert gjennomførte sin del online via zoom fra Sydney.  

Del 2 hadde, som i fjor, et oppsett med forelesere fra ulike institutter ved NIH, og ansvar for 

del 2 var delegert til Professor May Arna Risberg (IIM). I tillegg var statistiker utenfor NIH 

med på deler av kurset. All undervisning på del 2 ble gjennomført på NIH. Pga sykdom blant 

oppsatt fakultet ble mesteparten av forelesningene gjennomført av Risberg i år. 

I evalueringen la studentene, som i fjor, særlig vekt på at fremføring av egne prosjekter og 

tilbakemelding fra underviserne var av stor verdi for videre arbeid med dr. grads arbeidet. 

Fordi det var færre deltakere i år enn i 2021 (5 på del 1 og 4 på del 2 i år mot 13 i 2021), ble 

det mer tid til dette, særlig på del 1 som i utgangspunktet har flere timer med oppsatte 

forelesninger enn del 2. Studentene ga svært gode tilbakemeldinger på både del 1 og 2 av 

kurset og at de igjen var svært fornøyde med å få feedback på egne fremføringer.  

Studentene ønsket i 2021 tidligere informasjon om tidspunkt for de ulike kursene. Dette ble 

fulgt opp, og informasjonen om vårsemesterets kurs i 2022 ble lagt ut i oktober 2021. Det 

kom også innspill på at det var noe uklart med todelingen av emnet. Dette ble forsøkt skrevet 

tydeligere i årets emneplan.  

Eksamen /evaluering av studentene ved PhD 646 er todelt: en skriftlig fremstilling av eget dr. 

gradsprosjekt før kursstart etter oppsatt forskjellig mal for hver del, og en muntlig fremføring 

i siste del av kursene med tilbakemelding fra kursansvarlig og medstudenter. Alle studentene 

besto både del 1 og del 2.  

Med bakgrunn i positive tilbakemeldinger fra studentene planlegges PhD 646 på samme måte 

for neste år. 

NIH, 02.10.22 

Kari Bø, Professor, Dr.scient 

IIM, NIH 
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2021 PROGRAMEVALUERING - DOKTORGRADSPROGRAMMET 

Samlet status 

Hvor i doktorgradsløpet befinner du deg? 

Ansettelsesforhold og annet - Har du arbeidsplass på NIH? 

Ansettelsesforhold og annet - Har du behov for/benyttet laboratoriefasilitetene 
på NIH? 

Ansettelsesforhold og annet - Er du en internasjonal doktorgradsstudent? 

Ansettelsesforhold og annet - Har du pliktarbeid i din doktorgradsavtale? 
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Ansettelsesforhold og annet - Har du til nå deltatt i deler av det obligatoriske 

kursprogrammet ved NIH? 

 

Faglig og sosialt miljø - hvor tilfreds er du med følgende: - Fagmiljøet på 
instituttet inkludert eventuell forskergruppe  

 

Faglig og sosialt miljø - hvor tilfreds er du med følgende: - Fagmiljøet blant 
stipendiatene 

 

Faglig og sosialt miljø - hvor tilfreds er du med følgende: - Det sosiale miljøet 

på instituttet 
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Faglig og sosialt miljø - hvor tilfreds er du med følgende: - Det sosiale miljøet 

blant stipendiatene på instituttet 

 

Faglig og sosialt miljø - hvor tilfreds er du med følgende: - Det sosiale miljøet 
blant stipendiatene på NIH 

 

Veiledning  - hvor tilfreds er du med - Antall tilbakemeldinger på skriftlige 
innleveringer fra dine veiledere 

 

Veiledning  - hvor tilfreds er du med - Responstid fra din hovedveileder 
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Veiledning  - hvor tilfreds er du med - Responstid fra din biveileder 

 

Veiledning  - hvor tilfreds er du med - Samlet kvalitet på veiledningen 

 

Forventninger - hvor enig er du i følgende påstander: - Det stilles klare 

forventinger fra min veileder til meg som ph.d.-kandidat og dette motiverer 

meg i mitt arbeid 

 

Forventninger - hvor enig er du i følgende påstander: - Det stilles klare 
forventinger fra mitt institutt til meg som ph.d.-kandidat og dette motiverer 

meg i mitt arbeid 
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Til deg som har deltatt på kurs - hvor tilfreds er du med følgende forhold: - 

Hvor relevant kurset oppleves for doktorgradsarbeidet 

 

Til deg som har deltatt på kurs - hvor tilfreds er du med følgende forhold: - 
Hvordan kursene dekker studieprogrammets læringsmål 

 

Til deg som har deltatt på kurs - hvor tilfreds er du med følgende forhold: - 
Graden av studentaktive læringsformer i kurset/kursene 

 

Til deg som har deltatt på kurs - hvor tilfreds er du med følgende forhold: - 

Den pedagogiske tilnærmingen som er benyttet i kursene 
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Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander: - 

Vurderingsformer/innleveringer har tydelige kriterier for vurdering 

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander: - 
Vurderingsformer/innleveringer har bidratt til min vitenskapelige utvikling 

 

Til deg som ikke har arbeidsplass på NIH - hvor tilfreds er du med følgende: - 
Integrasjon i fagmiljøet på instituttet 

 

Til deg som ikke har arbeidsplass på NIH - hvor tilfreds er du med følgende: - 

Integrasjon i det sosiale miljøet på instituttet 
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Til deg som ikke har arbeidsplass på NIH - hvor tilfreds er du med følgende: - 

Overordnet faglig nivå på instituttet 

 

Til deg som er  internasjonal student - hvor fornøyd er du med følgende: - 
Integrasjon i det faglige miljøet på instituttet 

 

Til deg som er  internasjonal student - hvor fornøyd er du med følgende: - 
Integrasjon i det sosiale miljøet på instituttet 

 

Til deg som er  internasjonal student - hvor fornøyd er du med følgende: - Det 

faglige nivået generelt på instituttet 
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Til deg som er  internasjonal student - hvor fornøyd er du med følgende: - 

Bruken av engelsk på instituttet 

 

Fysisk læringsmiljø og infrastruktur - hvor tilfreds er du med: - Undervisnings- 
og møteromsfasiliteter ved NIH 

 

Fysisk læringsmiljø og infrastruktur - hvor tilfreds er du med: - IT-tjenester og 
support 

 

Fysisk læringsmiljø og infrastruktur - hvor tilfreds er du med: - Bibliotek og 

bibliotektjenester 
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Fysisk læringsmiljø og infrastruktur - hvor tilfreds er du med: - Komite for 

forskerutdanning (KFU) 

 

Fysisk læringsmiljø og infrastruktur - hvor tilfreds er du med: - Administrativ 
støtte fra instituttet 

 

Kontor- og laboratoriefasiliteter - Kontorfasiliteter på NIH 

 

Kontor- og laboratoriefasiliteter - Laboratoriefasiliteter på NIH 
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Til deg som var svært utilfreds eller utilfreds med fysisk 

læringsmiljø/infrastruktur eller veiledning - vennligst utdyp 
 
 

• Utilfreds med IT-support når det gjelder bruk av Mac. Opplever at jeg må gjøre det meste selv, 
finne løsninger på IT-problemer selv og evt. support fra IT-avdelingen tar svært lang tid og er 
mangelfull på mac.  

  
 

• IT-avdelingen er treg og ufleksibel 
  
 

 

 

Internasjonalisering i programmet - hvor enig er du i følgende påstander: - Det 

informeres godt om mulighetene for utenlandsopphold med støtte fra 
strategiske midler 

 

Internasjonalisering i programmet - hvor enig er du i følgende påstander: - Det 

informeres godt om mulighetene for utenlandsopphold med støtte fra 
Erasmus+ 

 

Internasjonalisering i programmet - hvor enig er du i følgende påstander: - De 

fagansatte oppfordrer ph.d.-kandidatene i programmet til å dra på utveksling  
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Har du hatt et utenlandsopphold som PhD student? 

 

Til deg som har vært på utenlandsopphold - oppholdet ga deg: - Stort faglig 

utbytte 

 

Til deg som har vært på utenlandsopphold - oppholdet ga deg: - Sort utbytte i 

vitenskapelig tenkning og forskningsmetode 

 

Til deg som har vært på utenlandsopphold - oppholdet ga deg: - Økt 
motivasjon for gjennomføring av doktorgradsarbeidet ditt 
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Til deg som har vært på utenlandsopphold - oppholdet ga deg: - Stort utbytte 

ut over det faglige/vitenskapelige (språk, kultur) 

 

Til deg som har vært på utenlandsopphold - oppholdet ga deg: - Mulighet til å 
videreutvikle eget faglig nettverk 

 

Til deg som har pliktarbeid - hvor tilfreds er du med - Undervisning og andre 
arbeidsoppgavers relevanse for ditt doktorgradsarbeid og øvrig kompetanse 

 

Til deg som har pliktarbeid - hvor tilfreds er du med - Tilgjengelig tid til 

planlegging av disse arbeidsoppgavene 
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Til deg som har pliktarbeid - hvor tilfreds er du med - Oppfølging fra veileder 

eller andre vitenskapelig ansatte i din undervisning 

 

Til deg som har pliktarbeid - hvor tilfreds er du med - Hjelp fra 
Studieavdelingen og NIHs læringssenter (NIHLS) til teknisk/administrativ hjelp 

i undervisningen 

 

Til deg som har pliktarbeid - hvor tilfreds er du med - Undervisningsrom og 

tekniske hjelpemidler, inkludert IT, i undervisningen 

 

Overordnet tilfredshet - hvor enig er du i påstanden: - Ph.d.-kandidatenes 
mulighet for å påvirke innhold og opplegg i studieprogrammet 
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Overordnet tilfredshet - hvor enig er du i påstanden: - Generell mening om 

ph.d.-programmet ved NIH 

 

Nevn minst ett og inntil tre forhold ved programmet som er positive: 
 
 

• Samlet tid til programmet 
Mange stipendiater på samme tid 

 
• Selvstendig og spennnede forskningsarbeid 

 
• Noen år siden jag var på phd kursene, men det å gjennomføre kurs tidlig som ny i programmet var 

noe av det mest positive både faglig og for å bli kjent med andre phd studenter. 
 

• - High qualitative work and cooperations within the institute 

- Excellent supervision 
- Interesting and well-organised courses in the programm 

 
• (Pro)Aktiv phd-studentgruppe gjennom NIHSPO 

 
• - en fin skole og mange muligheter 

 

• 1. Great supervisors who challenge and provide effective support. 
2. Networking opportunities and opportunities to grow exponentially in my personal research skills 
and development. 
 

• Administrativ støtte 
Stipendiatmiljø 

 
• The supervision has been significant  

The department provides ample administrative upport and learning artmosphere  

The NIH course has also been important  
  
 

• At ting er i endring og blir bedre! - det var tydelige mangler før NOKUT kom med kritikk 

Jeg har hatt stor frihet og påvirkingsmuligheter underveis 
Noen av kursene var helt fantastiske (Etikk og vitenskap, kvantitative metoder med Rob fra 
Australia)  
 

• Arbeidsmiljøet 
 

• Eg har ikkje noko å legga til svara eg alt har gjeve. G 

 
• Oversiktlig 

Tydelige læringsmål 
Nyttig fag- og metodeeksamen (så lenge det har relevans for tema i PhD) 

 
• Det gode miljøet mellom stipendiater 
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• - Supervision is very good  
- Flexibility  
- Opportunity to go abroad 
 

• Lærerikt 
 

• Faglig fordypning 
Utfordrende 
Selvstendighet med ansvar 
 

• God veiledning (sikkert individuelt) 
Godt sosialt og faglig miljø blandt stipediater og andre ansatte 

  
 

• Flexibility 
Ph.D. courses 
 

• 1. God faglig kompetanse på kursene og veiledning 
 

• Fagmiljøet og de sosiale miljøet er helt topp!  
  
veldig god oppfølging fra veileder 
  
fasilitetene/omgivelsene for trening er topp 
 

•  

• Det faglige og sosiale miljøet i stipendiatgruppen 
• Mange fagretninger blant de fast ansatte 

• Tett oppfølging av veiledere 
• God veileder 

 
• - 

 
• - kurset dekker flere sentrale tema som ikke er en del av selve doktorgradsprosjektet 

- oppfordring til internasjonalt samarbeid og reise 
- forelesere er faglig dyktige og engasjerende 
 

• Obligatorisk opplæringsdel = fører til et miljø og en viss grad av strukturert opplæring 
Stipendiatmiljøet (NIHSPO, kvalitativ metodegruppe ++) 

Pliktarbeidet / Undervisning 
Tilknytning til en faggruppe (kollegaer) via felles emneansvar - skaper utvikling for egen og emnets 
del 
Oversikt og informasjon om hvem jeg skal kontakte for å få hjelp med ulike ting i oppstartsfasen 

(f.eks. bibliotek, databaser, DFØ, phd.-forhold/NIHSPO etc.) = jeg har blitt kontaktet av ulike 
personer fra start og følt at jeg har sklidd naturlig inn i opplæring av de ulike 
At det er kontorplass til oss og på samme sted som resten av instituttet man sitter på 

Gode og snille kollegaer! 
  
  
 

• (Jeg er tatt opp i det nye programmet etter 1. aug 2020). Med bare 10 måneder på baken er det 
vanskelig å se programmet i sin helhet, men positivt sålangt er at obligatoriske kurs er intensivkurs 

og ikke spredt, at vi kan velge om vi vil ta kvalitativ eller kvantitativ metode og heller fordype oss i 
én, og at vi har lang tid til å finne og fylle inn valgbare emner (ref. må være fullført og godkjent 
først innen 6 mndr av innlevert avhandling). 
 

• Lærerike kurs 
 

• Tydelige rammer og høyt internasjonalt annerkjent institusjon 
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• Det er en god balanse mellom oppfølging og tillit til at jeg selv tar ansvar for mine oppgaver  
Undervisningen jeg har fått ansvar for er svært relevant for mitt avhandlingsarbeid  
De obligatoriske kursene har bidratt til fremdrift i prosjektet og føles slik sett svært relevante 
 

• - Godt faglig miljø 
- Veileder som fungerer 

 
• Bra fagmiljøet 

Flere muigheter (kurs, ta ansvar i en komite, undervisning) 
Bra fasilititeter 
 

• - Mulighetene for å ta kursene når det passer i eget phd-løp 

- Oppfordringene til utenlndsopphold 
- Miljø og fasisliteter 

  
 

• - Legger opp til tett miljø mellom stipendiater og mellom vitenskapelige ansatte ved instituttet(NIH) 
- jobber med å utvikle PhD-programmet og tar med stipendiatenes stemmer i prosessen 
 

• Mulighet til å dykke ned i alle faser av et forskningsprosjekt - fra start til slutt.  
Kurs og opplæringsdel - fornyet kunnskap og bedre forsåelse av eget forskningsprosjekt.  
 

• Det nye PhD løpet virker fornuftig bygget i\opp.  
Student presentasjoner m. evaluering  
KFU 
 

• Gir frihet til å ta ansvar for egen utvikling 
 

• . 
 

• Great professional atmosphere 
 

• Godt fagmiljø 
 

• Faglig veiledning og oppfølging fra institutt/veiledere 
 

• Stipendiatmiljø, fasiliteter på nih, kolleagaer med mye faglig kunnskap 
 

• Kursene var bra i sin helhet, med innhold, ect. 

 
• Ambisiøst 

Hyggelige og faglig sterke kollegaer 
  

 
• Fagmiljøet  

 

• . 
 

• 1) God oversikt over kurs som må tas 
 

• veiledningen 
mulighet til å reise utenlands 

  
 

• Fag- og metodeeksamen var svært lærerik 
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Nevn minst ett og inntil tre forhold ved programmet som er  negative: 
 
 

• Ingen PhD-skole og meget litt samarbeide / nettverk fagligt og sosialt for stipendiatet på tvers, som 
er koordineret av NIH 
Pliktarbeid og de timer, som jeg og kan kan legge som stipendiat, er så vesentlige for instituttet for 
at dekke undervisningen, at det er vanskelig for veileder og andre fagansatte at oppfordre til 
udenlandsopphold.  
  
Ingen af mine stipendiatkollegaer har vært på utenlandsopphold i de fire år, jeg har vært på NIH. 

Jeg skulle ha vært på 6 ukers opphold i utlandet siste sommer som blev avlyst på grunn av korona. 
 

• Kan til tider være ensomt 

 
• Kommer ikke på et spesifikt helt negativt forhold ved programmet. 

 

• - It might be interesting to propose a relevant statistical course in the doctoral program 
- Some courses risk to be too hard to understand for non-native norwegian students when given in 
Norwegian 
 

• Uforutsigbarhet i når, og om, interne phd-kurs avholdes. Her har det vært stadige endringer og 
avlysninger (særlig innen kvalitativ metode) som gjør planlegging av phd-forløp svært utfordrende 
og krevende for stipendiaten.  

 
• - Ligger etter på metode og statistikk. Krav til rapportering og forarbeid til eksperiment er betydelig 

større på andre institusjoner.  
 

• 1. I believe the PhD courses could be brought up to date a little more. Scientific and statistical 

methods courses could focus more on the methods being introduced and used more widely in the 
past few years. 

 
• Na 

 
• Vurderingskriterier er uklare 

Noen av kursene hadde lite relevans men bare måtte gjennomføres for å få studiepoeng 
  

 
• Kontakten mellom instituttet og andre universitet i Oslo. 

 
• OK 

 
• Ingen mulighet å endre kurs 

 

• Etter å ha ferdigstilt alt obligatorisk er det ikke så mye mer som skjer. Derfor viktig at stipendiatene 
finner støtte i hverandre. 
 

• - Course dates of the qualitative method course at NIH are unreliable 
 

• Har opplevd at jeg har vært litt for lite inkludert i fagmiljøet ettersom jeg er ekstern stipendiat. 
 

• Ytterst lite veiledning/oppfølgning vedrørende pliktig undervisningsarbeid. 
Opplever det er mye kompetanse på huset innen ulike fagdisipliner, men også en svak kultur på å 
dele kompetanse og spre denne videre til stipendiater. Dette kan bedres.... 
 

• Det oppfordres (i hvertfall tidligere) til kvantitet fremfor kvalitet mtp publiserte artikler (holdning 
om at man må ha fire atikler, helst fler). Jeg har fått negativ tilbakemeldign fra editorer på at 

artikler "vannes for mye ut" tidsskriftene ønsker fyldigere artikler (f.eks flere outcomes og mer 

komplekse analyser). Jeg har nå tre artikler som er dyptgående og omfattende. Velfig fornøyd med 
det. Jeg er også  fornøyd med at det nå er en holdningsendring ved NIH om å følge nasjonal 
standard for antall artikler i kappa.  
Jeg mener at alle stipendiater burde ha undervsiningsplikt i sine phd løp, og at der hvor 
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eksternfinansiering kun er for 3 år burde NIH finansiere dette siste året. Dette er helt nødvendig om 
en stipendiat skal kunne ha forutsetninger for å gå videre i UH sektoren/akademia etter Phd løpet.  
 

• Lack of follow up mainly in teaching duties and Ph.D. project from the institute and beyond.  
 

• 1. Jeg var på det gamle phd-programmet, og der var det lite rom for å "shoppe" phd-kurs. Det var 

et savn. 
 

• Veldig dårlig ventilasjon på kontorene på IIM3 
 

•  
• Mangel på struktur og organisering av programmet (F.eks. formalisert støtte og planlegging av 

undervisningsopplegg for nye stipendiater). 
• Har annen fagbakgrunn enn idrettsvitenskap - en viss skepsis fra faste ansatte om at jeg har mye 

å bidra med  
• Dårlig IT support 

 
• - 

- 

- 
  
 

• - lite mingling på tvers av institutt 
- mye rot mht. info om kurs og forløp på nettsidene (blir kanskje bedre etter omgjøringen av 
doktorgradsprogrammet) 
 

• Oppleves til tider vanskelig å kombinere en dag med undervisning og en dag med phd-arbeid 
(vanskelig å gjøre både-og / ha kapasitet til både-og) 

  
  
  
 

• Igjen, har bare 10 mndr bak meg i programmet, men min mest negative erfaring har vært at 
kvalitative metoder-kurset ved IIS ikke var en nøytral inngang til de ulike paradigmene, men hadde 
både pensum og kursforeleser som sterkt innenfor konstruktivismen med medrivende 
vitenskapsteoretiske påstander: "objektivitet finnes ikke, virkeligheten er mangfoldig/finnes ikke 
'der ute'", etc. Trangen og muligheten til å diskutere dette hadde vært lettere å takle hvis 
vitenskapsteorikurset kom *før* metodekurset, så vi hadde hatt verktøyene til å forstå hvor farget 
kurset i sin helhet var. 

Evt. kan man dempe kalddusj-effekten av paradigmatisk partiskhet som ekstrem relativisme med 
en klargjøring av kursleders ståsted fra starten av, refleksjon rundt relativisme sin effekt på 
vitenskapsidealer (hvis "alt er relativt, subjektivt, konstruert og kontekstuelt", finnes egentlig 
(tidløs) kunnskap og hva gjør egentlig forskning til forskning?). Mer post-positivistisk pensum som 

balanserende motvekt (John Searle 'the contruction of social reality' 1966 feks) bør uansett inn. 
Ellers mener jeg kurset burde gå under navnet "konstruktivistiske metoder", så er man som student 
forberedt på selve innrammingen. 

Også definitivt negativt at ikke alle studenter settes automatisk opp på førstkommende kurs i 
universitetspedagogikk etter at de er tatt opp i programmet. Hvorfor ha påmelding i det hele tatt 
her? Jeg ble tatt opp vel to uker etter påmeldingsfristen gikk ut for våren, og må derfor vente og 
undervise 'rogue' i 3 semestre uten pedagogikkopplæring. Det går jo greit med meg, men går 
utover studentene, tenker jeg? 
 

• Det hadde vært fint med et opplæringstilbud i grunnleggende bruk av Stata 
 

• ...... 
 

• Jeg er i "honeymoon-fasen" av PhD-løpet fortsatt, og kan ikke si at jeg er misfornøyd med noe 
foreløpig. Jeg får heller gi noen ærlige tilbakemeldinger ved neste korsvei.  

 

• Har ikke opplevd negative forhold enda der jeg er i mitt forløp.  
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• Mangel av informasjon (frist innmelding kurs, utlandsopphold...) 
 

• - Ønsker informasjon om phd-kurs lenger tid i forveien for å skape forutsigbarhet 
- Mer av informasjonen som blir gitt på generell basis bør ligge på nettsiden 
 

• - Bør være tettere struktur og oppfølging i opplæringsdelen - gjerne med kurs/emner som går over 

samlinger gjennom hele løpet. 
 

• Tidligere gikk kursene i opplæringsdelen veldig sjelden, og det var lite info om når man kunne 
forvente at kursene skulle avholdes, slik at det ble vanskelig å planlegge ifht. datainnsamling osv. 
Kanskje det er annerledes nå med den nye opplæringsdelen? 
 

• Sentrale dokumenter må foreligge på engelsk.  
 

• Opplegget (før reformen) gav lite spesifikk kursing rettet mot det faktiske arbeidet man skulle 
utføre. 
 

• . 
 

• PhD courses could be improved  
 

• Når phd-kursene holdes en gang per 1,5 år er det lite mulighet for å være fleksibel på når man tar 
det hvis kurs krasjer med f.eks datainnsamling 
 

• Noe dårlig informasjonsflyt - men vet at dette har blitt bedre.  
 

• At vi er låst til NIH programmet er negativt da andre kurs på andre institusjoner (for eks UIO) kan 
være mer relevant for min PhD enn de på NIH. 

 
• Kriterier for vurderinger i kursene kunne ha vært klarere i noen av kursene 

Om det er mulig med litt mer fleksibilitet angående å kunne ta kurser selvom man ikke er tatt opp i 
phd-programmet - så hadde det også vært posetivt. I hvertfall introduksjonskurs, vitenskapsteori 

og noen av disse kursene som er veldig godt å få med seg tidlig i løpet.  
  
 

• Intensive  
 

• . 
 

• Ikke NIH sin skyld, men utfordringer knyttet til korona og gjennomføring 
 

• upraktiske løsninger rundt innlevering. mye papirarbeid og logistikk. hvorfor kan man ikke bare 
levere en PDF-fil? 

dårlig informasjon og planlegging av phd-kurs 
 

• Liten bredde i fagene (i det gamle programmet) - fag- og metodeeksamen tok for mange 

studiepoeng, selv om den var lærerik. 
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Inntakskvalitet: 

1) Antall kandidater i programmet pr. 30. juni 2022

2) Antall opptatte kandidater

3) Antall opptatte kandidater i forhold til kvalifiserte søkere

4) Antall opptatte kandidater med ekvivalerende kompetanse i forhold til normale opptakskrav

5) Sakkyndige vurderinger, karakterfordeling på prosjektbeskrivelser ved opptak på

ph.d.-programmet

6) Antall opptak innen 3 måneder fra tilsetting

7) Antall søkere til utlyste NIH finansierte stipendiatstillinger

8) Antall søkere til utlyste eksternfinansierte stipendiatstillinger

1) Antall kandidater i programmet pr. 30 juni 2022

Inst. Totalt  
antall  

Antall 
menn 

Antall 
kvinner 

Antall 
ekstern 

finansiert 

Antall 
menn 

Antall 
kvinner 

Antall 
NIH 

finansiert 

Antall 
menn 

Antall 
kvinner 

ILF 10 4 6 1 0 1 9 4 5 

IIS 15 9 6 5 2 3 10 7 3 

IIM 17 5 12 13 3 10 4 2 2 

IFP 12 8 4 6 3 3 6 5 1 

Totalt 54 26 28 25 8 17 29 18 11 

ILF: Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier, IIS: Institutt for idrett og samfunnsvitenskap, 

IIM: Institutt for idrettsmedisinske fag, IFP: Institutt for fysisk prestasjonsevne 

Ved utgangen av studieåret 2021/2022 var det totalt 54 kandidater opptatt i ph.d.-programmet,  

26 menn og 28 kvinner. Flest kandidater var tilknyttet IIM (17) og IIS (15). 25 kandidater var 

eksternfinansiert, 8 menn og 17 kvinner. 29 kandidater var NIH finansiert, 18 menn og 11 kvinner. 

2) Antall opptatte kandidater

Inst. Totalt  
antall  

Antall 
menn 

Antall 
kvinner 

Antall 
Ekstern 

finansiert 

Antall 
menn 

Antall 
kvinner 

Antall 
NIH 

finansiert 

Antall  
menn 

Antall 
kvinner 

ILF 2 0 2 0 0 0 2 0 2 

IIS 1 0 1 1 0 1 0 0 0 

IIM 1 0 1 1 0 1 0 0 0 

IFP 3 1 2 3 1 2 0 0 0 

Totalt 7 1 6 5 1 4 2 0 2 

Det ble tatt opp totalt 7 kandidater i ph.d.-programmet i studieåret 2021/2022. 

Av disse var 6 kvinner og 1 mann. Fem av kandidatene er finansiert med eksterne midler, mens 

2 kandidater er NIH finansiert. Det ble tatt opp kandidater ved alle de fire instituttene.  
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3) Antall opptatte kandidater i forhold til kvalifiserte søkere

Inst. Opptatte 
kandidater 

Antall 
Kvalifiserte 

søkere 

Antall 
menn 

Antall 
kvinner 

Kommentar 

ILF 2 8 3 5 

IIS 1 11 6 5 

IIM 1 1 0 1 En kandidater hadde "egen" ekstern finansiering, og det 
var ikke flere søkere knyttet til dette opptaket. 

IFP 3 38 23 15 

Totalt 7 58 32 26 

Av 58 kvalifisert søkere, ble 7 kandidatene opptatt i ph.d.-programmet. 

4) Antall opptatte kandidater med ekvivalerende kompetanse i forhold til normale opptakskrav

Inst. Antall opptatte 
kandidater 

Antall opptatte kandidater 
iht. normale opptakskrav 

Antall opptatte kandidater med ekvivalerende 
kompetanse iht. normale opptakskrav 

IIM 1 1 0 

IIS 1 1 0 

ILF 2 1 1 

IFP 3 2 1 

Totalt 7 5 2 

To kandidater er tatt opp i ph.d. programmet med bakgrunn i deres ekvivalerende kompetanse og 
iht. ph.d. forskriftens § 5.1 Vilkår for opptak.......... 
For å bli opptatt til doktorgradsprogrammet ved NIH, må søkeren normalt ha oppnådd en toårig 
mastergrad (120 studiepoeng) i idrettsvitenskap/ graden idrettskandidat eller ha annen utdanning 
på samme nivå med idrett i fagkretsen, eller på annen måte kunne dokumentere idrettsfaglig 
kunnskap og innsikt på tilsvarende nivå. En mastergrad innen et annet fagområde med idrettsfaglig 
masteroppgave, kan være et eksempel på dette. 

I særskilte tilfeller vil også søkere med en mastergrad som ikke direkte er knyttet til 
idrettsvitenskap, men som kan dokumenteres relevant for vitenskapelig belysning av idrettsfaglige 
problemstillinger, kunne bli tatt opp på programmet. Dette vil kunne være spesielt relevant i tilfeller 
hvor slik kompetanse vurderes særlig viktig for prosjektets forskningsmessige verdi og kvalitet i 
gjennomføringen. 

5) Sakkyndige vurderinger, karakterfordeling på prosjektbeskrivelser ved opptak på

ph.d.-programmet

Inst. Antall 
opptak  

Antall sakkyndig 
vurderinger  

m/samlet karakter 6 

Antall sakkyndig 
vurderinger  

m/samlet karakter 5 

Antall sakkyndig 
vurderinger  

m/samlet karakter 4 

Kommentar 

IIM 1 0 0 0 Ekstern finansiert kand. (NKS) 
sakkyndig vurdering gjennomført ved 
søknad om midler. Derfor Ikke krav 
om sakkyndig vurdering ved søknad 
til ph.d.-programmet 

IIS 1 0 0 0 Ekstern finansiert kand. (NFR) 
sakkyndig vurdering gjennomført ved 
søknad om midler. Derfor Ikke krav 
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om sakkyndig vurdering ved søknad 
til ph.d.-programmet 

ILF 
 

2 0 2 0  

   IFP 
 

3 1 1 0 Ekstern finansiert kand. (DAM) 
sakkyndig vurdering gjennomført ved 
søknad om midler. Derfor Ikke krav 
om sakkyndig vurdering ved søknad 
til ph.d.-programmet 

Totalt 
 

7 1 3 0  

 

Fire prosjektbeskrivelser har mottatt samlet karakter 5 eller bedre ved opptak til ph.d.-programmet. 

Tre kandidater har mottatt ekstern finansiering der prosjektet har vært gjenstand for en 

vitenskapelig sakkyndig vurdering fra NFR, EU, Helse og Rehab eller lignende. I disse tilfeller fravikes 

krav om sakkyndig vurdering.  

For ett prosjekt ble det gitt anledning til å omarbeide prosjektbeskrivelsene med påfølgende ny 

sakkyndig vurdering.  

 

6) Antall opptak innen 3 måneder fra tilsetting  

Inst. Antall 
opptak  

Antall opptak 
innen 3 mnd. fra 

tilsetting 
 

Antall opptak 
innen 4 mnd. fra 

tilsetting 
 

Antall opptak 
innen 5 mnd. 
fra tilsetting 

 

Antall opptak 
mer enn 6 mnd. 

fra tilsetting 
 

Kommentar 

IIM 
 

1 1 0 0 0  

IIS 
 

1 1 0 0 0  

ILF 
 

2 1 0 1 0  

IFP 
 

3 2 0 1 0  

Totalt 
 

7 5 0 2 0  

 

Fem kandidater er opptatt i programmet innen 3 måneder fra tilsetting. For to kandidater har tiden 

fra tilsetting til opptak tatt lengre tid, innenfor fem måneder fra tilsetting. For ett av opptakene 

skyltes det at prosjektbeskrivelsen på bakgrunn av lav score fra den den sakkyndige komitéen måtte 

bearbeides og med ny sakkyndig vurdering. Det andre tilfellet skyltes sommerferie som forlenget 

opptaksprosessen. 

 

7) Antall søkere til utlyste NIH finansierte stipendiatstillinger  

Inst. Antall  
Utlyste 
stip.-

stillinger 

Totalt 
antall  
søkere 

 

Antall 
søkere
menn 

Antall 
søkere 
kvinner 

Totalt 
antall 

kvalifiserte 
søkere 

Antall 
kvalifiserte 

søkere 
menn 

Antall 
kvalifiserte 

søkere 
kvinner 

IIM 
 

1 27 14 13 22 11 11 

IIS 
 

2 75 53 22 23 13 10 

ILF 
 

2 21 8 13 10 4 6 

    IFP 
 

1 45 32 13 22 13 9 

Totalt 
 

6 168 107 61 77 41 36 
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Det ble utlyst 6 NIH finansierte stipendiatstillinger i løpet av studieåret 2021/2022.  

Totalt var det 168 søkere til stillingene. 77 av disse var kvalifisert for opptak på ph.d.-programmet. 

(iht. normale vilkår for opptak. forskriften §5.1). 

8) Antall søkere til utlyste eksternfinansierte stipendiatstillinger  

Inst. Antall  
Utlyste 

stipendiat-
stillinger 

Antall  
søkere 

 

Antall 
søkere
menn 

Antall 
søkere 
kvinner 

Totalt 
antall 

kvalifiserte 
søkere  

Antall 
kvalifiserte 

søkere 
menn 

Antall 
kvalifiserte 

søkere 
kvinner 

IFP 
 

2 114 59 55 56 31 25 

IIS 
 

1 9 3 6 8 3 5 

Totalt 
 

3 123 62 61 64 34 30 

 

Det ble utlyst tre eksternfinansierte stipendiatstillinger i løpet av studieåret 2021/2022.  

Stillingene var tilknyttet IFP og IIS. Totalt var det 123 søkere til stillingene. 64 av disse var kvalifisert 

for opptak på ph.d.-programmet (iht. normale vilkår for opptak. ph.d.-forskriften §5.1). 
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Internasjonal sammensetning av bedømmelseskomiteer høst 2021/vår 2022: 

Knut Sindre Mølmen 

Professor Lene Annette Hagen Haakstad, Norges idrettshøgskole, leder       

Professor Charlotte Suetta, Bispebjerg-Frederiksberg Hospital, Danmark, 1. opponent 

Associate professor Juha Petri Ahtiainen, University of Jyväskylä, Finland, 2. opponent 

Lena Dahl 

Professor, Reidar Säfvenbom, Norges idrettshøgskole, leder      

Professor Marit Honerød Hoveid, Institutt for pedagogikk og livslang læring, Fakultet for samfunns- 

og utdanningsvitenskap, NTNU, 1. opponent 

Lektor Søren Andkjær, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, 2. opponent 

Karl Marius Aksum 

Professor Anne Marte Pensgaard, Norges idrettshøgskole, leder       

Professor Andrew Mark Williams, Department of Health and Kinesiology, College of Health, 

University of Utah, USA, 1. Opponent 

Professor Keith Davids, Centre for Sports Engineering Research, Sheffield Hallam University, UK, 

2. opponent

Ingeborg B. Vedøy 

Førsteamanuensis Frank Eirik Abrahamsen, Norges idrettshøgskole, leder      

Professor Russel Jago, University of Bristol, England, 1. opponent 

Senior researcher Anna Bugge, University College Copenhagen, Danmark, 2. opponent 

Solveig Nordengen 

Professor Grethe Myklebust, Norges idrettshøgskole, leder      

Professor Paul Kelly, University of Edinburg, England, 1. opponent 

Professor Sindre Dyrstad, Universitetet i Stavanger, 2. opponent 

Torstein Dalen-Lorentsen 

Senior forsker Hege Grindem, Norges idrettshøgskole, leder      

Professor Michel S. Brink, Universitetet i Groningen, Nederland, 1. opponent 

Professor Franco M. Impellizzeri, University of Technology Sydney, Australia, 2. opponent 

Dustin Nabhan 

Førsteamanuensis Jostein Steene-Johannessen, Norges idrettshøgskole, leder       

Professor Tim Meyer, Saarland University, Tyskland, (1. opponent?) 

Associate professor Babette Marie Pluim, Academic Center for Evidence based Sports medicine, 

Amsterdam, Nederland, (2. Opponent?) 

Christina Gjestvang 

Professor May Arna Risberg, Norges idrettshøgskole, leder      

Professor Elling Tufte Bere, Universitetet i Agder, 1. opponent 

Universitetslektor Karl Andreas Stenling, Umeå Universitet, Sverige, 2. opponent 

Ove Sollie 

Professor Gøran Paulsen, Norges idrettshøgskole, leder       

Seniorforsker Kerry McGawley, Mittuniversitetet, Sverige, 1. opponent 

Professor Florentina Johanna Hettinga, Northumbria Univesity, Storbritannia, 2. opponent 
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Kethe Marie Engen Svantorp-Tveiten 

Førsteamanuensis Frank E. Abrahamsen, Norges idrettshøgskole, leder 

Associate professor Zali Yager, Victoria University, Melbourne, Australia, 1. opponent 

Professor Lars Wickstrøm, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 2. opponent 

 

Runar Barstad Solberg 

Professor Thor Einar Andersen, Norges idrettshøgskole, leder,  

Senior researcher Amika Singh, Mulier Institute, Nederland, 1. opponent 

Reader Andy Daly-Smith, University of Bradford, UK, 2. Opponent 

 

Annika Bodemar 

Professor Ørnulf Seippel, Norges idrettshøgskole, leder,  

Universitetslektor Charlotta Levay, Lunds universitet, 1. opponent 

Førsteamanuensis Anne Tjønndal, Nord universitet, 2. Opponent 

 

Gudmund Skjeldal 

Professor Susanna Hedenborg, Norges idrettshøgskole, leder,  

Professor Sverker Sörlin, Kungliga Tekniska Högskolan, Sverige, 1. opponent 

Professor Helge Jordheim, Universitetet i Oslo, 2. Opponent 
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Avhandlingsbedømmelser - konklusjoner 

1. Bedømmelse – konklusjon

The purpose of the present thesis has been accomplished to a satisfactory extent. The major part of 

the study, as we understand it, has been performed by the doctoral candidate. The thesis and the 

original papers show that the candidate holds a scientific maturity in terms of critical use of 

methods, generation and interpretation of results, and knowledge of the theoretical background, 

published literature and relevant terminology. 

The Evaluation Committee, therefore, recommends unanimously that the thesis by xxx is accepted 

for open defence. 

2.Bedømmelse – konklusjon

Avhandlingen fremstår nå som mer balansert og nyansert, og den normative tonen i teksten er

dempet. Komiteen mener fortsatt at arbeidsprosessen som ligger bak avhandlingen fremstår som til

dels tilfeldig og i mindre grad systematisk og planlagt. Det har ført til at en del avgjørelser underveis i

prosessen ser ut til å ha blitt tatt av nødvendighet og ikke som en del av en overordnet plan for

arbeidet. Det har ført til at en del sammenhenger mellom tidligere forskning og

problemformuleringer, mellom vitenskapteoretisk/filosofisk forankring og metode, og mellom de

ulike delstudiene, ofte må skrives fram i form av etterrasjonalisering og forsvar mer enn i form av

planlagte sammenhenger. Det synes som om «miksende metoder» etter hvert har blitt

avhandlingens omdreiningspunkt og at kandidaten relativt ofte ender opp med «å skyve designet

foran seg» som både årsak og konsekvens når hun skal redegjøre for sammenhenger i arbeidet.

Når alt dette er skrevet så vil komiteen understreke at kandidaten alene ikke bør lastes for det som 

ser ut til å være et noe sårbart utgangspunkt for en PhD-studie. Enhver utdanningsinstitusjon har et 

ansvar for doktorgradsprosjekter som initieres og slik har det også vært i dette arbeidet. Komiteen 

skjønner at kandidaten har slitt med å skap sammenheng og mening i og mellom de empiriske 

arbeidene, mellom de empiriske arbeidene og avhandlingen, og selve avhandlingen. Komiteen 

mener å se at kandidaten mest sannsynlig har lært svært mye av denne prosessen. 

Komiteen mener at avhandlingen har styrket seg. Til tross for de begrensninger som er påpekt 

godkjenner komiteen avhandlingen for offentlig forsvar.   

3.Bedømmelse – konklusjon
The PhD candidate has approached an interesting area that examines the role of scanning
and gaze behaviours in perceptual expertise in xx in a well-written and well-structured
way. The work itself is innovative and adds to knowledge and understanding related to this
topic of study. Our collective assessment is that this work fulfils the requirements for a PhD
dissertation. Hence, the committee members approve the dissertation and the committee is
unanimous in finding it worthy of a public defence. Finally, the work makes a significant
contribution to its scientific field, and we look forward to discussing it in a public defence.

4.Bedømmelse – konklusjon
The thesis presents novel and interesting data and results and is overall very well-written. The
candidate demonstrates excellent knowledge and insight into the existing literature. The three
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papers are exciting and relevant for the scientific community. Therefore, the thesis is of sufficient 
quality and weight to accompany the included manuscripts and bind them together in a meaningful 
way. As mentioned above, there are some questions and comments to be addressed.  
The committee concludes that the doctoral thesis is worthy of public defense. The committees' 
decision is unanimous.  
 

5.Bedømmelse – konklusjon  

Overall, the thesis is a comprehensive piece of work with four published papers using three different 

methods. The evaluation committee finds the dissertation xx by xxx theoretically and thematically 

connected, and consistent with the expectations of a PhD. We therefore recommend that the thesis 

is worthy to be defended for the degree of PhD.  

The conclusion is unanimous. 

We would like to congratulate the candidate, xx supervisors and the co-workers with this 

outstanding work and look forward to discussing the methods and results further with the candidate 

during the public defense.  

 
6.Bedømmelse – konklusjon  
The candidate overall demonstrates knowledge of research principles and methods, and the thesis 
represents scientific work that clearly contributes to the field of sport science. The candidate is 
congratulated on xx work.  
 
Conclusion  
The evaluation committee unanimously recommends acceptance of the thesis for public defense, 
and we look forward to a further discussion of the research at the defense.  
The evaluation committee recommends that the thesis defense is conducted in English language.  
 
7.Bedømmelse – konklusjon  
Overall, the comprehensive summary of the thesis is written in academic style, is focused and well 
structured, and the English is clear, precise and easy to follow. Really valuable information is 
presented and discussed, very well done. This PhD thesis addresses a very interesting and current 
topic which has not been sufficiently investigated in the scientific literature: How should xx 
examinations be carried out in elite athletes? The set of studies being conducted sheds some light 
on this from different perspectives. The PhD candidate clearly demonstrates good knowledge in the 
field as well as scientific writing skills. There are no major flaws in this thesis which, however, puts 
together only descriptive and mostly retrospective pieces of information. The candidate is 
congratulated on xx work.  
 
Conclusion  
The evaluation committee unanimously recommends acceptance of the thesis for public defense, 
and we look forward to a further discussion of the research at the defense. The evaluation 
committee recommends that the thesis defense is conducted in English language. 
 
8.Bedømmelse – konklusjon  
Conclusion 
The evaluation committee unanimously recommends acceptance of the thesis for public defense, 
and we look forward to a further discussion of the research at the defense. 
The evaluation committee recommends that the thesis defense is conducted in English language. 
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9.Bedømmelse – konklusjon  
Overall, it is the opinion of assessment committee that the strengths of the thesis outweigh the 
weaknesses. A wide range of academic skills and knowledge are demonstrated, however in-depth 
discussion of methodological rigour, rationale/theoretical framework and how the studies address 
the progressive overarching theme is somewhat limited. The committee concludes that the thesis of 
xx fulfils the requirements for public defence for the degree of PhD, and we look forward to 
discussing the above (important) issues in more detail and depth. 
 
10.Bedømmelse – konklusjon  
The thesis presents stimulating data and is overall very well-written. The candidate demonstrates 
good knowledge and insight into the existing literature. The tree papers are exciting and relevant to 
the scientific community. Therefore, the thesis is of sufficient quality and weight to accompany the 
included manuscripts and bind them together in a meaningful way. As mentioned above, some 
questions and comments will further the work.  
 
The committee concludes that the doctoral thesis is worthy of public defense. The committees’ 
decision is unanimous.  

 
11.Bedømmelse – konklusjon  
In general, the PhD dissertation presents a coherent series of studies on the effect of two xx 
interventions on xx, xx and xx outcomes, evaluated using RCT design. The student should be 
commended for conducting work within a typically underrepresented population (i.e. xx) and 
working on such a large scale research project. Critical discussion around key theories, 
methodologies and emergent outcomes within the discussion could be enhanced. The work is of 
sufficient standard to merit the award of a PhD and worthy of a public defense. 

 
12.Bedømmelse – konklusjon  
Avhandlingen har flere sterke sider. Den tar opp et viktig og interessant tema, den presenterer et 
fornuftig forskningsdesign og det er samlet inn mye som også er beskrevet på en god måte. Vi får 
presentert viktige innsikter i casene som studeres. Til tross for at det finnes forbedringspunkter når 
det blant annet gjelder bruk av teori, metodisk og vitenskapsteoretisk refleksjon, finner en 
enstemmig komité at avhandlingen er verdig til å forsvares for graden philosophia doctor ved Norges 
idrettshøgskole.  

 
13.Bedømmelse – konklusjon  
Sammanfattningsvis innehåller avhandlingen en rik empirisk framställning och ett originellt 
perspektiv på xx i den norska idrottsoffentligheten under perioden xx, vilket flyttar fokus från det 
klassperspektiv av engelskt ursprung som präglat idrottsxx forskning hitintills till mer kontinentala 
idéer om konst och utbildning. 
Kommittén rekommenderar att avhandlingen accepteras för disputation. 
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FREMDRIFTSRAPPORT/ÅRSRAPPORT FOR   

PHD KANDIDATER VED NORGES IDRETTSHØGSKOLE 

Skjemaet er godkjent av KFU 20.09.2018, revidert august 2019 

og erstatter tidligere skjema for årlig rapportering;  

Rapporten sendes til kandidatens instituttleder innen 1. september 

Instituttleder fyller ut pkt. 9 og sender inn hele rapporten til KFU v/Gro Styrmo innen 

14. september

1. Personlige opplysninger Bruk denne delen til kommentarer og utdypende informasjon 

Navn: 

Institusjonstilhørighet: 

NIH 

Ekstern institusjon: hvilken? 

Institutt-tilhørighet NIH 

Ansettelsesforhold: 

3 år uten arbeidsplikt 

4 år med 25% arbeidsplikt 

Annen tilsetting 

Tilsettingsdato i 

stipendiatstilling: År, mnd dato 

Sluttdato i stipendiatstilling: 

År, mnd dato 

Når ble du opptatt på ph.d.- 

programmet? År, mnd dato 

Finansieringskilde: 

Lønn: (NIH, ekstern?) 

Prosjektmidler:  

NIH 

Ekstern: Beskriv 

Navn hovedveileder: 

Navn bi-veileder: 
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2. Ph.d.-prosjekt- progresjon          Bruk denne delen til kommentarer og utdypende informasjon 

Prosjekttittel:  

Avhandlingsformat: 

Forskningsartikler? 

Monografi? 

 

Hvilke deler av avhandlingen 

har du arbeidet med det siste 

året?  

 

 

Følger du oppsatt tidsplan for 

ph.d.-prosjektet ditt? 

Dersom nei, begrunn  

 

 

Er det gjort viktige endringer 

i prosjektbeskrivelse/sentrale 

problemstillinger det siste året 

med konsekvenser for 

framdriften din i arbeidet med 

ph.d.-prosjektet? 

Dersom ja, beskriv og 

begrunn 

 

Er det gjort viktige metodiske 

forandringer det siste året 

med konsekvenser for 

framdriften din i arbeidet med 

ph.d.-prosjektet? 

Dersom ja, beskriv og 

begrunn 

 

Har det skjedd andre 

endringer i rammebetingelser 

for ph.d.-prosjektet det siste 

året med mulige 

konsekvenser for framdriften 

din i ph.d.-arbeidet ditt? 

Dersom ja, beskriv hva og 

med hvilke konsekvenser 
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3. Opplæringsdelen i  

Ph.d.-programmet                            Bruk denne delen til kommentarer og utdypende  

informasjon 

Avlagte emner/kurs i den 

obligatoriske 

opplæringsdelen: 

Tid for gjennomføring av 

eventuelle gjenstående 

emner/kurs: 

 

 

Avvik i forhold til planlagt 

gjennomføring av 

opplæringsdel: 

Forsinkelser: 

Endringer: 

Årsak til avvik: 

 

Planlagt avslutning i henhold 

til ph.d.-planen: 

År og mnd. 

 

 

4. Veiledning                                    Bruk denne delen til kommentarer og utdypende informasjon 

Hvor fornøyd er du med 

hyppigheten av kontakt 

med veilederne dine? 

 På en skala fra: 

 svært fornøyd, fornøyd, 

delvis fornøyd, delvis 

misfornøyd, misfornøyd, 

svært misfornøyd 

Hvor fornøyd er du med 

kvaliteten på veiledningen 

du får av dine veiledere? 

 På en skala fra: 

svært fornøyd, fornøyd, 

delvis fornøyd, delvis 

misfornøyd, misfornøyd, 

svært misfornøyd 
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Hva fungerer spesielt godt i 

veiledningsrelasjonen? 

Utdyp 

Hva fungerer eventuelt 

mindre godt? 

Utdyp 

Hvor fornøyd er du totalt 

sett med veiledningen? 

 På en skala fra: 

svært fornøyd, fornøyd, 

delvis fornøyd, delvis 

misfornøyd, misfornøyd, 

svært misfornøyd 

Hva anser du som rimelig 

tid for tilbakemelding på 

manuskripter fra dine 

veiledere?  

Beskriv 

I hvilken grad er du enig 

eller uenig i at du mottar 

tilbakemelding fra 

veilederne dine på dine 

utkast/manuskripter innen 

rimelig tid? 

helt enig, enig, delvis enig, 

hverken enig eller uenig 

delvis enig, uenig, svært 

uenig 

Har du andre kommentarer 

knyttet til veiledning 

Faglig?  Sosialt? 
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5. Undervisning, veiledning,  

   andre oppgaver  

utenom ph.d.-arbeidet                  Bruk denne delen til kommentarer og utdypende informasjon  

 

Hva slags arbeid har du 

gjennomført siden siste 

rapportering? 

Undervisning, veiledning 

lab-arbeid, seminararbeid, 

annet? 

 

Vil du si arbeidsoppgaver du 

har hatt ansvaret for er godt 

organisert ved seksjonen 

din? 

Ja, nei, vet ikke 

 

Vil du si at arbeidsoppgaver 

du har hatt ansvaret for er 

relevant for deg som ledd i 

ph.d.-utdanningen din? 

 

svært relevant, relevant, 

delvis relevant, delvis 

irrelevant, irrelevant, svært 

irrelevant 

 

 

 

Hva har fungert godt i 

forbindelse med disse 

arbeidsoppgavene? 

 

Hva har eventuelt fungert 

mindre godt? 

 

Kan du peke på noen 

spesielle utfordringer knyttet 

til gjennomføringen av 

arbeidsoppgavene? 
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6. Utenlandsopphold   Bruk denne delen til kommentarer og utdypende informasjon 

                                                            

Har du i løpet av siste året 

vært på utenlandsopphold 

som ledd i ph.d.-prosjektet? 

Dersom ja, hvor og hvor 

lenge?  

Dersom nei, planlegger du et 

slikt opphold? 

Dersom ja, hvor og hvor 

lenge? 

Dersom nei, begrunn 

 

 

 

 

 

7. Presentasjoner på  

internasjonale konferanser   Bruk denne delen til kommentarer og utdypende informasjon 

                                                                                                        

Har du i løpet av siste året 

deltatt på internasjonale 

konferanser med egen 

presentasjon? 

Dersom ja, hvor  

Dersom nei, planlegger du å 

delta? 

Dersom nei, begrunn 

 

 

 

 

8. Utfyllende kommentarer            Bruk denne delen til kommentarer og utdypende  informasjon 

Andre ting du gjerne vil 

rapportere - problemer, gode 

forslag, m.m.  
 

 

 

 

Takk for rapporten! 

 

Dato                                          Kandidatens underskrift 
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9. Fylles ut av instituttleder: 

Er det gjennomført 

medarbeider-

/oppfølgingssamtale? 

 

Ditt oppsummerte inntrykk 

av kandidatens ph.d.- løp så 

langt med basis i 

årsrapporten og eventuelt 

gjennomført medarbeider/ 

oppfølgingssamtale: 

• Arbeidsinnsats? 

• Motivasjon? 

• Framdrift? 

• Avvik fra 

opprinnelig 

prosjektplan? 

• Uforutsette 

hendelser 

• Kandidatens arbeid 

med gjennomføring 

av opplæringsdelen? 

• I rute med hensyn på 

ferdigstilling av 

ph.d.-løp ifølge 

oppsatt tidsplan?  

 

Ser du behov for tiltak fra 

instituttets side? 

 

Eventuelle andre 

kommentarer?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato                                                                                Instituttleders underskrift 
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FREMDRIFTS/ÅRSRAPPORT FOR PHD HOVEDVEILEDER VED 

NORGES IDRETTSHØGSKOLE 

Skjemaet er godkjent av KFU 20.09.2018, revidert august 2019 og erstatter tidligere skjema 

for årlig rapportering 

Rapporten sendes til instituttleder for signering innen 1. september som så videresender til 

KFU v/ Gro Styrmo innen 14. september 

Hovedveileders navn 

Hovedveileders institutt-

tilhørighet: 

Ph.d.-studentens navn: 

Ph.d.-studentens institutt-

tilhørighet: 

Avhandlingens tittel: 

Prosentandel veiledning: 

Hvor mange timer 

veiledning har du gitt siste 

år? 

Hvor i ph.d.-løpet er 

kandidaten?  

Har det skjedd viktige 

endringer* * i prosjektets 

problemstilling, metode 

eller infrastruktur/ 

rammebetingelser i løpet 

av det siste året med 

konsekvenser for 

studentens framdrift i 

ph.d.-prosjektet?  

Hvor ofte har du hatt 

personlig 

veiledningskontakt med 

ph.d.-studenten det siste 

året? 

Hvilken type 

veiledningskontakt har du 

ellers hatt med kandidaten 
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Beskriv 

Oversender ph.d.- 

studenten i forkant  

skriftlig materiale til 

kommentar?  

Hva anser du som rimelig 

tid for din tilbakemelding 

på manuskripter fra 

mottak?  

Beskriv 

 

Hvordan vurderer du 

ph.d.-studentens arbeid og 

progresjon i prosjektet det 

siste året på en skala fra: 

veldig god, god, 

tilfredsstillende, dårlig, 

svært dårlig 

 

Hvor tilfreds er du med 

veileder- ph.d.-student 

relasjonen på en skala fra: 

veldig fornøyd, fornøyd, 

delvis fornøyd delvis 

misfornøyd, misfornøyd 

svært misfornøyd 

 

Hvor tilfreds er du med 

hyppigheten av faglig 

kontakt du har med ph.d.- 

studenten på en skala fra: 

svært fornøyd, fornøyd, 

delvis fornøyd, delvis 

misfornøyd, misfornøyd, 

svært misfornøyd 

 

I hvilken grad er du enig 

med følgende utsagn: "Jeg 

mottar ofte nok 

utkast/manuskripter fra 

ph.d.-studenten": 

sterkt uenig, uenig, 

hverken enig eller uenig, 

enig, fullstendig enig 
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Andre kommentarer til 

veiledningen? – noe som 

fungerer spesielt bra, 

eventuelt mindre bra 

 

 

*  

Til opplysning: denne rapporten skal fokusere på faglige aspekter knyttet til framdriften i 

studentens ph.d.-løp. Personopplysninger (eks. sykefravær, personlige grunner etc.) som du 

eventuelt får tilgang til og som eventuelt har hatt betydning for prosjektframdrift, endringer, 

o.l. skal ikke inkluderes i årsrapporten. Dersom du skulle ønske å informere kandidatens 

seksjon om slik informasjon med betydning for studentens ph.d.-løp/progresjon, skal dette 

gjøres i brevs form eller ved møte med kandidatens personalansvarlig slik at studentens 

rettigheter ivaretas. 

 

Takk for rapporten! 

Dato                            Hovedveileders underskrift 

  

 

 

Dato                                                                Instituttleders underskrift 
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AGGREGERT KVALITETSVURDERING PHD LØP  -  VEILEDER OG KANDIDAT SAMLET 

Navn kandidat & seksjon:                                        Navn hovedveileder: 

1. Avvik i planlagt framdrift med konsekvenser
a. Kandidat: I hvilken grad er det avvik? (kryss av) (kandidatskjema  - samlet

indikator 1-4)
i. svært stor grad

ii. stor grad
iii. middels grad
iv. liten grad
v. svært liten grad

b. Hovedveileder: I hvilken grad er det avvik? (kryss av) (veilederskjema samlet 1
indikator)

i. svært stor grad
ii. stor grad

iii. middels grad
iv. liten grad
v. svært liten grad

c. Vurderingsforskjell avvik veileder/kandidat (kryss av)
Veileder stor/svært stor grad/kandidat liten/svært liten grad

Veileder liten/svært liten grad/kandidat stor/svært stor grad
Veileder og kandidat stor/svært stor grad
...................................................................................................... 

d. Er avvik fulgt opp av seksjonsleder?      Ja (....)        nei (...) 

2. Hvor fornøyd er kandidat og veileder totalt sett med veiledningen (kryss av)
a. Kandidat: (veiledningen totalt sett)

i. svært fornøyd
ii. fornøyd

iii. delvis fornøyd
iv. delvis misfornøyd
v. misfornøyd

vi. svært misfornøyd

b. Hovedveileder: (veilederrelasjonen)
i. svært fornøyd

ii. fornøyd
iii. delvis fornøyd
iv. delvis misfornøyd
v. misfornøyd

vi. svært misfornøyd
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3. Andre forhold som krever oppfølging (Undervisning, veiledning, andre oppgaver 

utenom phd arbeidet - relevans, utfordringer, mengde etc. (pnkt 5 kandidatskjema) 
 

                                                                                       ja (   )    nei (    ) 

4. Har seksjonsleder fulgt opp: 
Avvik framdrift                                               ja (   )    nei (    ) 
Kvalitetsavvik veilederforhold                     ja (   )    nei (    ) 
Andre forhold som krever oppfølging        ja (   )    nei (    ) 

 
 
 
FRAMDRIFT: (KRYSS AV) 
 
GOD                                                  GRØNT LYS     (   ) 
TILFREDSSTILLENDE                        GULT LYS        (   ) 
PÅ ETTERSKUDD                               RØDT LYS      (   ) 
 
VEILEDNING: (KRYSS AV) 
 
GOD                                                  GRØNT LYS     (   ) 
TILFREDSSTILLENDE                       GULT LYS        (   ) 
IKKE TILFREDSSTILLENDE                 RØDT LYS     (   ) 
 
ANDRE FORHILD: (KRYSS AV) 
 
GOD                                                 GRØNT LYS       (   ) 
TILFREDSSTILLENDE                      GULT LYS          (   ) 
IKKE TILFREDSSTILLENDE                RØDT LYS       (   ) 
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Godkjent av KFU oktober 2021 

Midtveisevaluering av kandidatens ph.d.-prosjekt: 
Formål, gjennomføring, evaluering og oppfølging 

Det skal gjennomføres midtveisevaluering for alle kandidater tatt opp på ph.d.-programmet 
ved Norges idrettshøgskole. Midtveisevaluering skal gjennomføres midtveis i løpet 
(fortrinnsvis 3. semester for kandidater med treårskontrakt og 4. semester for kandidater 
med fireårskontrakt) og senest ett år før planlagt innlevering av avhandlingen. 

Midtveisevaluering skal være en anledning for kandidaten til å presentere sitt arbeid for 
fagpersoner utenfor veilederkretsen og få konstruktiv tilbakemelding og anbefalinger for 
videre progresjon. Instituttene er ansvarlige for gjennomføring av midtveisevaluering for 
sine kandidater. Ordningen omfatter også kandidater med ekstern arbeidsgiver. 
Midtveisevalueringen, inkludert forberedelser, er en obligatorisk del av opplærings-
programmet på ph.d.-studiet og gir en uttelling på 5 SP. 

Formål 

• Evalueringen skal bidra til å heve kvaliteten på forskningsarbeidet og sikre fullføring
på normert tid.

• Evalueringen skal gi kandidaten tilbakemelding på hvordan prosjektet ligger an
kvalitetsmessig og tidsmessig, og gi innspill og anbefalinger for videre progresjon.

• Midtveisevalueringen skal være en sentral og obligatorisk del av NIH og instituttets
oppfølging av kandidaten, i tillegg til ordinær veiledning, årlig fremdriftsrapportering
og medarbeidersamtaler.

Gjennomføring 

• Komité for midtveisevaluering skal bestå av to medlemmer. Så fremt mulig skal begge
kjønn være representert. Det bør etterstrebes at ett av medlemmene er uten
tilknytning til NIH.

• Hovedveileder fungerer som administrator av komitéen.

• Kandidaten leverer tekstutkast i form av utkast til kapitler eller artikler senest seks
uker før evalueringen.

• Evalueringen innledes med at kandidaten redegjør for prosjektet sitt basert på
oversendt skriftlig materiale (20 minutter). Komitemedlemmene fungerer som
opponenter og leder deretter en samtale med kandidaten.

• For å sikre et godt læringsutbytte er det viktig at komiteen vektlegger en kritisk-
konstruktiv og støttende samtale med kandidaten.

• Midtveisevalueringen gjennomføres som en minidisputas med en varighet på inntil 2
timer. Evalueringen skal være åpen for aktuelt fagmiljø.

Evaluering og oppfølging 

• Midtveisevalueringen skal resultere i en skriftlig vurdering fra komiteen (jf. vedlagte
skjema), med vekt på konstruktive tilbakemeldinger og anbefalinger for videre
progresjon.

• Vurderingene (eget skjema) Skjemaet overleveres kandidat, veileder, instituttleder og

STA.

• Veilederteamet følger opp at komiteens anbefalinger følges
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• Ekstern sensor godtgjøres med 20 timers arbeid  
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PHD644 Midtveisevaluering – kandidatens ph.d.-prosjekt 

Kandidat 
Hovedveileder 

Biveileder(e) 

Komité (opponenter) 

1) 
2) 

Evaluering av prosjektets kvalitet og fremdrift 

Skriftlig 

Muntlig 
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Anbefalinger for videre progresjon 
 

 

Andre kommentarer 

 

 

 

Resultat: Bestått/ikke bestått (stryk det som ikke passer) 

 

Stede: ………………………………….  Dato: ……………………………… 

 

Signatur komitémedlemmer:  

 

…………………………………………… ……………………………………….  
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Arbeidsbeskrivelse for midtveisevaluering - kandidatens ph.d.-prosjekt 

Akt. 
nr. 

Aktivitet (hva) Beskrivelse (hvordan) Hvem Når 

1 Rekruttering av 
komité 

Hovedveileder forespør 
aktuelle medlemmer til 
komitéen 

Hovedveileder Innen tre måneder før 
midtveisevaluering 

2 Bekreftelse om 
komité til KFU/ 
programutvalget 
ph.d. 

Sammensetning av 
komité sendes 
KFU/programutvalget 
ph.d. til orientering 

Hovedveileder Snarest mulig etter at 
komitesammensetning 
foreligger 

3 Praktisk organisering Hovedveileder 
orienterer institutt-leder 
og kandidat om dato. 
Instituttleder sørger for 
bestilling av rom og 
andre forberedelser. 

Instituttleder 
og 
hovedveileder 

Samtidig som 
komitesammensetning 
foreligger 

4 Kandidatens 
innlevering 

Kandidaten leverer tekst 
i form av utkast til 
kapitler eller artikler til 
hovedveileder senest 
seks uker før 
evalueringen. 
Hovedveileder sender 
videre til komiteen 

Kandidat og 
hovedveileder 

Senest seks uker før 
evalueringen 

5 Invitasjon og 
promotering 

Midtveisevalueringen 
skal være et åpent 
arrangement for aktuelt 
fagmiljø 

Instituttleder Fire uker før 
midtveisevalueringen. 

6 Gjennomføring av 
midtveisevalueringen 

Midtveisevalueringen 
gjennomføres iht. 
Retningslinjer for 
midtveisevaluering (se 

eget dokument «Formål 
gjennomføring, evaluering 
og oppfølging») 

Komité, 
hovedveileder 
og kandidat 

7 Arkivere 
evalueringsskjemaet 
og registrere 
studiepoeng 

Komitéen leverer sin 
vurdering (på eget 
skjema).  
Skjemaet fra komite 
overleveres kandidat, 
veileder, instituttleder 
og KFU/STA. STA 
arkiverer og registrer 
studiepoeng i FS. 

Hovedveileder, 
instituttleder, 
KFU/STA  

Raskest mulig, men 
senest innen 3 uker 
etter gjennomført 
midtveisevaluering. 
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