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Hensikt/formål: Arbeidsbeskrivelsens hensikt er å beskrive de praktiske og administrative 

oppgavene som følger ved forberedelse til prøveforelesning og disputas. (Jf. 
Ph.d.-forskriften. kap.4)  

 
 
kt. 
Nr. 

Aktivitet (hva) Beskrivelse (hvordan) 
 

Hvem Når 

1  Dato planlegges 
og holdes av 

Administrator for bedømmelseskomiteen informerer 
ph.d.-koordinator om tentativ dato for 
prøveforelesning og disputas, så snart 
bedømmelseskomiteen har mottatt avhandlingen. 

Administrator av 
bedømmelseskom
iteen 

Så snart som 
mulig.  

2  Dato reserveres Ph.d.-koordinator sjekker at datoen passer for 
følgende; kandidat, hovedveileder og dekan (og evt. 
andre involverte som leder av programutvalget, 
medveiledere, instituttleder etc), og ber de holde av 
dato. Hvis datoen ikke passer bes 
bedømmelseskomiteen å finne alternativ dato. 

Ph.d.-koordinator Så snart som 
mulig 

3  Rombooking Booker auditorium for prøveforelesning og disputas, 
samt møterom for bedømmelseskomiteen.  

Ph.d.-koordinator Så snart som 
mulig 

4  Innstilling leveres Bedømmelseskomiteen leverer innstilling til ph.d.-
koordinator, som sender den til ph.d.-kandidaten. 
Ph.d.-kandidaten gis en frist på ti arbeidsdager til å 
fremme skriftlige merknader til innstillingen. Hvis 
ph.d.-kandidaten ikke ønsker å inngi merknader, skal 
ph.d.-koordinator snarest underrettes skriftlig om 
dette.  

Ph.d.-koordinator 
og ph.d.-kandidat 

Så snart som 
mulig 

5  Programutvalget 
godkjenner 
innstillingen fra 
bedømmelseskom
iteen 

Programutvalget fatter, på grunnlag av 
bedømmelseskomiteens innstilling (og kandidatens 
eventuelle merknader), vedtak om ph.d-avhandlingen 
skal godkjennes for disputas. 

Programutvalget Så snart som 
mulig 

6  Disputasdato 
kunngjøres / 
avhandlingen 
trykkes 

Ph.d.-koordinator kunngjør datoen via epost til 
kandidat, veiledere, dekan, leder av programutvalget, 
instituttleder og bedømmelseskomité, samt 
kommunikasjonsseksjonen for kunngjøring av dato 
på usn.no.  

Ph.d-koordinator  

7  Pressemelding  Ph.d.-kandidat utformer pressemelding. Ph.d.-
koordinator oversender denne til 
kommunikasjonsseksjonen.  

Kandidat / ph.d.-
koordinator 

 

8  Trykking Ph.d.-koordinator ber kandidaten ta kontakt med 
bibliotek for trykking av avhandling. 

Ph.d.-kandidat  

9  Klargjøre manus Klargjøre manus for disputas som sendes til den som 
leder seansen 

Ph.d.-koordinator  

10  Klargjøre 
anbefaling 

Klargjøre rapport som bedømmelseskomiteen leverer 
etter disputas.  

Ph.d-koordinator  

11  Praktisk 
tilrettelegging 

Kommuniserer med bedømmelseskomiteen om reise, 
hotellopphold etc. 
Bestille blomster, lunch, gave, samt eventuell 
mottagelse, etter disputas. Avtale teknisk bistand fra 
IT.  Bestille skilting / oppslag. Evt. testgjennomgang 
med IT og kandidat dagen før. Bestille talerstol. 

Ph.d.-koordinator  

 

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

