
 
 

Arbeidsbeskrivelse for gjennomføring av prøveforelesning og 
disputas 
Arbeidsbeskrivelse nr.: 
KS-7.3.2 

Knyttet til rutine: KS-7.3 Rutine for prøveforelesning og disputas 

Versjon nr.: 1.0 Gyldig fra: 24.11.16 Godkjent av: Viserektor for FoU 
Revisjonshistorikk  
 
Hensikt/formål: Arbeidsbeskrivelsens hensikt er å beskrive de praktiske og administrative 

oppgavene som følger ved gjennomføring prøveforelesning og disputas. (jf. 
ph.d.-forskriften. §4-14 og §4.15)  

 
 
kt. 
Nr. 

Aktivitet (hva) Beskrivelse (hvordan) 
 

Hvem Når 

1  Klargjør rom Klargjøre rommet for prøveforelesning og 
disputas og møterom for bedømmelseskomiteen. 
Reservere eventuelle plasser i auditorium. 
Plassere blomster. Sette opp oppslag utenfor rom. 
I møterommet legges 3 eksemplarer av 
avhandlingen til bedømmelseskomiteen. Sette 
frem vann. 

Ph.d.-
koordinator 

På morgenen før 
prøveforelesning 

2  Møte kandidat og IT  Ta imot kandidat og IT i rommet, for teknisk 
sjekk.  

Ph.d.-
koordinator 

På morgenen før 
prøveforelesning 

3  Bedømmelseskomite Sjekke at administrator har tatt imot 
bedømmelseskomiteen og vist dem til 
møterommet 

Ph.d-
koordinator 

På morgenen før 
prøveforelesning 

4  Lunch Sjekker at lunch er levert og at alt er klart Ph.d-
koordinator 

Når 
prøveforelesning
en er over 

5  Klargjøring av 
rommet til disputas 
 
 

Legge frem trykket avhandling, rydde rommet og 
sørge for vann til de som skal snakke.  

Ph.d-
koordinator 

Før disputas  

6  Møte før disputas Ta imot kandidat, bedømmelseskomité og 
disputasleder ca 5-10 før disputasstart og gå 
igjennom prosesjon. 

Ph.d.-
koordinator 
 

Før disputas 

7  Komiteen til 
møterom 

Går til møterommet for å diskutere 
 

Bedømmelsesk
omiteen 

Etter disputas 

8  Rydde rommet Tar med blomster etc til mottakelsesrommet 
 

Ph.d.-
koordinator 

Etter disputas 

9  Annonsering av 
innstilling på 
mottagelse 

Administrator kunngjør resultatet (godkjent) av 
bedømmelseskomiteens innstilling i plenum. 
 

Bedømmelsesk
omiteens 
administrator 

På mottagelsen 

10  Mottagelse 
 

Små korte taler og overrekkelse av gaver Ph.d-
koordinator 

På mottagelsen 

11  Rapport for 
innstilling 

Tar imot rapport for innstilling fra 
bedømmelseskomiteen, skanner og arkiverer den. 
Sender kopi til kandidat og veiledere. 

Ph.d.-
koordinator 

Etter disputas 

12  Rapport legges frem 
for programutvalg 

Rapport for innstilling fra bedømmelseskomiteen 
legges frem for godkjenning i programutvalget 

Ph.d.-
koordinator 

Etter mottagelse 

 

https://lovdata.no/forskrift/2015-12-18-1893/%C2%A74-14

