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1. Formål 
Denne rutinen skal sikre at avslutningsfasen av ph.d.-løpet, etter innlevering 
avhandlingen, blir korrekt gjennomført ved alle ph.d.-programmene ved HSN. Denne 
rutinen omhandler forberedelser og gjennomføring av prøveforelesning og disputas, 
Prøveforelesning og disputas er omhandlet i kapittel 4 i ph.d.-forskriften. 

 
2. Omfang 

Samtlige ph.d.-programmer ved HSN omfattes av denne rutinen. 
       
3. Myndighet 

 
Dekan er ansvarlig for at gjennomføringen av prøveforelesning og disputas foregår etter 
gjeldende ph.d.-forskrift for HSN. 
 
Veileder er normalt tilstede på prøveforelesning og disputas. 
 
Bedømmelseskomiteen skal bedømme prøveforelesning og disputas, som normalt 
gjennomføres på samme dag.  
 
Ph.d.-koordinator kunngjør tema for kandidaten. 
 
Ph.d. programutvalget har ansvar for endelig godkjenning av doktorgradsprøven på 
bakgrunn av bedømmelseskomiteens innstilling (jf. ph.d.-forskiften. § 4-15). 
 
Ph.d. kandidaten har ansvaret for å gjennomføre prøveforelesning og forsvar av 
avhandlingen innen den tidsrammen som er gitt. 
 

4. Beskrivelse  
Når den innleverte avhandlingen er godkjent for offentlig disputas, skal samme komité  
bedømme prøveforelesningen og disputasen. Prøveforelesningen må være godkjent før 
disputas kan gjennomføres.  
Bedømmelseskomitéen bestemmer tema for prøveforelesning, som skal sendes ph.d.-
koordinator senest 3 uker før prøveforelesning.  Ph.d.-koordinator kunngjør tema for 
kandidaten 10 arbeidsdager før prøveforelesningen. Prøveforelesningen skal ha en 
varighet på 45 minutter.  
 
Prøveforelesning skal vare i 45 minutter og presentasjon av avhandlingen under disputas 
skal normalt vare 30-45 minutter. De to eksterne medlemmene i bedømmelseskomitéen 
fungerer som opponenter. Etter prøveforelesning og disputas avgir 
bedømmelseskomitéen innstilling til programutvalget. 
 
Dekan er normalt den som leder prøveforelesning og disputas, eller delegerer til annen 
person. Ph.d.-koordinator legger til rette for den praktiske gjennomføringen.  

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-18-1893/%C2%A74#KAPITTEL_4
https://lovdata.no/forskrift/2015-12-18-1893/%C2%A74-15


5. Arbeidsbeskrivelser tilknyttet rutinen                                                                                                                                
KS-7.3.1 Arbeidsbeskrivelse for forberedelse av disputas og prøveforelesning 
KS-7.3.2 Arbeidsbeskrivelse for gjennomføring av prøveforelesning og disputas 
  
 

 
6. Tidsfrister 

Det skal normalt ikke gå mer enn fem måneder fra innlevering av avhandling til 
disputas. 
Dato for prøveforelesning og disputas skal kunngjøres når dato er bestemt, ikke senere 
enn 10 arbeidsdager før det avholdes. 
Avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig (i elektronisk og/eller trykket form) senest 
tre uker før disputasdato. 
 

 
 


