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Sak 15-15
Innledning:

Ph.d.-gjennomføring
Pål Vegar Storeheier

Bakgrunn:
En lavere andel av UiTs doktorgradsstudenter har disputert innen seks år etter oppstart enn
ved de andre universitetene. I departementets tilstandsrapport går det fram at bare 50,4 % av
UiTs ph.d.-studenter med finansieringsstart i 2008 hadde disputert i 2014 eller tidligere. Det
har vært en nedgang i andelen disputerte innen seks år etter oppstart, fra 68 % for 2005- og
2006-kullene til 50-51 % for 2007- og 2008-kullene (Tabell 1). Samtidig er brutto og netto
gjennomføringstid for de egenfinansierte stipendiatene på samme nivå som de andre
universitetene. UiT har dårligst gjennomstrømming av alle universitetene, men departementet
peker på at det for de mindre universitetene ligger et relativt beskjedent antall kandidater bak
tallene. Denne indikatoren utpekes av departementet som best egnet til å beskrive
gjennomstrømmingen i ph.d.-utdanningen.
Tabell 1. Andel disputerte innen seks år ved fakultetene (%; daværende
fakultetsstruktur ved oppstart).
2005-kullet
2006-kullet
2007-kullet
2008-kullet
78,2
82,4
55,6
59,6
Medfak
77,4
83,3
58,1
58,8
Matnatfak
66,7
62,1
66,7
76,9
NFH
48,1
47,8
35,1
23,1
SV-fak
62,5
62,5
50,0
20,0
Humfak
50,0
50,0
16,7
100,0
Jurfak
Snitt for UiT
68,9
68,5
51,8
50,4
Snitt for
66,7
66,0
64,2
65,2
universitetene
Kilde: DBH

En foreløpig gjennomgang av kullene (2005, 2006, 2007 og 2008), viser at gjennomsnittlig
alder på de som startet på en doktorgrad i de aktuelle årene er relativt høy ved UiT (34-35 år).
Det samme gjelder alderen ved disputastidspunktet (38-39 år). Vi ser også en tydelig forskjell
i gjennomføringstid mellom fakultetene, der en betydelig høyere andel gjennomfører ph.d.studiet innen seks år innen naturvitenskapelige fag enn innen humaniora og samfunnsfag
(Tabell 1). Det er tydelig redusert gjennomføring for alle fakultetene fra 2006- til 2007-kullet,
bortsett fra ved NFH, som faktisk hadde en liten økning i gjennomføringsgraden. Man må
imidlertid merke seg at når man ser isolert på enkeltfakulteter, særlig for Humfak og Jurfak, så
er datagrunnlaget begrenset. Når finansieringsperioden er slutt, går mange over i annen lønnet
stilling, noe som viser at ph.d.-studentene er attraktive for det nord-norske arbeidsmarkedet,
men som også reduserer sjansen for å fullføre graden betydelig.
Svakheter ved indikatoren
Det kan argumenteres for at indikatoren andel disputert etter seks år ikke er en god indikator:
• Indikatoren er ikke kjønns- og aldersnøytral. Ph.d.-studentenes kjønn og livsfase vil i
stor grad påvirke resultatene. Kvinner vil i snitt ha lengre brutto gjennomføringstider
enn menn på grunn av fødselspermisjoner. Alder/livsfase vil også ha mye å si for både
fravær og lengden til arbeidsdagene til en stipendiat på grunn av familiære forhold/pass
av barn.
• Indikatoren tar heller ikke hensyn til om ph.d.-studentene er studenter på full tid eller
om de deler tiden sin mellom studie og arbeid. For å medvirke til god samhandling med
næringsliv, helse- og offentlig sektor, ønsker universitetene å kunne tilby studieplaner
som er tilpasset de samarbeidende virksomhetene. Det er ikke uvanlig innen
eksempelvis helsesektoren at man har studieløp som for eksempel løper over seks år
(50:50 ph.d. og ordinært arbeid).
• Indikatoren tar ikke høyde for når studieløpet starter på året. Dersom man systematisk
tilsetter flest stipendiater tidlig på året, vil en større andel av studentene være ferdige
innen seks år enn om man systematisk tilsetter mot slutten av året.
Netto gjennomføringstid (tid benyttet fra start av studie til disputas med fratrekk for
permisjoner) gir, uavhengig av finansieringskilde, et bedre bilde av den faktiske tiden den
enkelte bruker på å fullføre graden. Vi ser for eksempel at personer som har seks års brutto
gjennomføringstid (tid benyttet fra start av studie til disputas uten fratrekk for permisjoner)
samtidig kan ha tre år netto gjennomføringstid.
Av årsakene ovenfor, vil det være uheldig for sektoren og UiT dersom departementet velger at
indikatoren skal være en sentral indikator, og, enda verre, dersom den inkluderes i
beregningsgrunnlaget for den resultatbaserte omfordelingsmodellen (RBO).
Uavhengig av indikatorens status nasjonalt, er det viktig at ledere på alle nivå ved UiT, herunder
også veiledere, iverksetter konkrete tiltak for å øke gjennomstrømmingen på ph.d.-studiet, slik
at en større andel av ph.d.-studentene gjennomfører studiet på kortere tid.
Mulige årsaker til lav gjennomstrømming i ph.d.-utdanningen
Det er mange ulike faktorer som kan påvirke gjennomføringstiden i et ph.d.-studium. Vi vil her
kort nevne noen:
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•
•

•
•
•

Rekruttering. Rekrutterer vi gode nok ph.d.-studenter?
Avgrensning av prosjektet. Er omfanget til ph.d.-prosjektet for omfattende, for
ambisiøst og/eller for risikabelt? Krever man for høy grad av selvstendighet av
studenten i planleggingen og gjennomføringen av studiet?
Veiledning. Har veiledningen ved UiT høy nok kvalitet?
Strukturering av studieløp. Er planen for utdanningen god nok? Følges studentene godt
nok opp i alle faser av utdanningen?
Avbrudd i studier. Har vi flere permisjoner og avbrudd i studiene enn ved andre
universiteter? I så fall hvorfor (arbeidsmiljø, arbeidskrav, sykdom, barnefødsler, etc.)?

Forslag til tiltak
Det er naturlig at institusjonen i tiden fremover igangsetter et strukturert arbeid for å øke
gjennomstrømmingen i ph.d.-studiet. Mulige tiltak kan være:
• Prosjektene må designes slik at det er sannsynlig at studenten fullfører innen tre eller
fire år.
• Iverksette obligatorisk midtveisevaluering i alle ph.d.- programmene. Det må
iverksettes konkrete tiltak dersom det avdekkes problemer med å fullføre innen
rimelig tid i midtveisevalueringene og/eller i framdriftsrapportene.
• Strengere vurdering av søkere til stipendiatstillinger, med fokus på
gjennomføringsevne.
• For å få tildelt stipendiatstillinger ved den årlige fordelingen må fagmiljøene vise til
evne til å få studentene gjennom studiet innen rimelig tid. De som ikke oppfyller dette
kravet bør ikke tildeles nye stillinger før de kan vise evne til forbedringer.
• Øke kapasiteten på veilederkurset for ph.d.-veiledere, gjennomføre to runder per år i
stedet for en gang per år. Etterspørselen for tilbudet er stor, men effekten er så langt
ikke kjent (kun gjennomført tre ganger).
• Tettere oppfølging av hver enkelt student, samt å inkludere alle ph.d.-studenter i
forskningsgrupper.
• Optimalisere alle rutiner i forbindelse med avslutningen, slik at det kortest mulig tid
fra innlevering til disputas - maksimalt tre måneder.
• Gjennomføre en større gjennomgang av hvert enkelt kull fra 2005 med tanke på alder
ved oppstart, kjønn, veileder, brutto og netto gjennomføringstid, etc.. Denne må også
se på de kommende 6-års kullene, slik at man kan iverksette tiltak for kullene som
startet etter 2009. Vi bør da også se på eventuelle læringspunkter på tvers av
fakultetene.
• Gjennomføre spørreundersøkelse blant alle studentene.

Sak 16-15
Innledning:

Revisjon av statutter for UiTs priser
Pål Vegar Storeheier

Bakgrunn:
I 2009 (S 86-09) ble de tidligere forsknings, - formidlings- og utdanningsprisene fra HiTø og
UiT slått sammen, og de fikk da felles statutter, utlysning, saksbehandling og
vurderingskomite. Senere har to nye priser blitt tatt med: Likestillingsprisen (S 31-11) og
innovasjonsprisen (S 42-12). Sammenslåingen har forenklet og effektivisert den nokså
ressurskrevende prosessen med å saksbehandle og dele ut prisene. Kvaliteten på
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nominasjonene har økt, og antall nominasjoner har steget. Hvert år kommer det samlet inn ca.
40 nominasjoner.
Utformingen av statuttene bærer imidlertid fortsatt preg av det var et ønske om at hver pris
opprinnelige særpreg skulle videreføres. Kriteriene har heller ikke vært koblet opp mot UiTs
strategi. Priskomiteen har de siste par årene uttrykt ønske om at kriteriene skulle gjennomgås.
Universitetsstyret har gitt uttrykk for ønske om en tydeliggjøring av sin rolle med hensyn til
tildeling av priser. Det har også kommet forslag om gjeninnføring av UiTs tidligere «Pris til
yngre forsker».
På denne bakgrunn ble det satt ned en arbeidsgruppe, bestående av representanter for ulike
fagavdelinger i Administrasjonen:
•
•
•
•

AFU: Seniorrådgiver Marit M. Dahle
POA: Seniorrådgiver Marit Fagerheim
UTA: Seniorrådgiver Hege Skarsfjord
KSA: Seksjonssjef Hanne Karde

Arbeidsgruppen fikk følgende oppgaver:
• Utarbeide nytt forslag til statutter for UiTs priser.
• Tildelingskriteriene skal kobles opp mot UiTs strategi.
• Statuttene skal ha enkel og tydelig ordlyd og gis språklig og stilmessig oppdatering
etter fusjoner/ny grafisk profil.
• Videre skal arbeidsgruppen gi en vurdering av universitetsstyrets rolle med hensyn til
tildelingen av prisene.
• Utkastet skal sendes på høring til utvalgte instanser (for eksempel
likestillingsutvalget, utdanningsstrategisk utvalg, forskningsstrategisak utvalg,
Studentparlamentet, priskomiteen 2014, utvidet ledermøte og lignende.).
• Utkast skal ferdigstilles innen utgangen av september 2014.
Kommentarer til utkastet
Av ulike årsaker er prosessen blitt forsinket, men nå foreligger altså arbeidsgruppens forslag.
Statuttene er strammet opp og språklig tydeliggjort, med klare referanser til UiTs strategi. I
tillegg har man hentet formuleringer fra bl.a. Forskningsrådets priser i tilsvarende klasser
samt vurdert priser i tilsvarende klasser ved høgskolene i Harstad og Narvik.
Når det gjelder universitetsstyrets rolle, så foreslår arbeidsgruppen å fremheve tydelig at dette
er styrets pris. Der det tidligere sto «Universitetet i Tromsø deler årlig ut fem sentrale priser.
Disse er…» står det nå «Styret ved UiT Norges arktiske universitet deler årlig ut følgende
priser…». Videre er styrets rolle omtalt flere ganger i statuttene og selv om meningsinnholdet
er det samme så er den nye formuleringen «Komiteens innstilling legges deretter fram for
universitetsstyret. Universitetsstyret fatter formelt vedtak i saken» en tydeliggjøring i forhold
til den tidligere formuleringen «Prisene tildeles av universitetsstyret etter innstilling fra en
komité…». Arbeidsgruppen har også foreslått at universitetsstyret skal få dokumentasjon slik
at en reell vurdering kan gjøres: «Komiteen skal avgi begrunnet innstilling til
universitetsstyret. Nominasjonsskjema samt kortfattet dokumentasjon av alle nominasjonene
skal legges ved. Utfyllende informasjon er tilgjengelig ved henvendelse til komiteens
sekretariat»
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Gjeninnføring av Pris til yngre forsker er et forslag fremmet av rektoratet. En slik pris vil
kunne ha betydning blant i forbindelse med søknader om ekstern finansiering. Denne prisen
ble delt ut ved UiT i perioden 1995-2009. De tidligere statuttene er vedlagt og er videreført i
de nye statuttene. Merk at prisen foreslås å fortsatt være en ren forskningspris, og er således
ikke en «juniorutgave» av FoU-prisen. Dette utelukker at yngre vitenskapelig ansatte som
driver med kunstnerisk utviklingsarbeid kan motta prisen.
For øvrig mener arbeidsgruppen at statuttene nå er oppdatert i henhold til oppdraget.
Utkastet er forelagt AFU, POA, UTA og KSA, uten anmerkninger. Det foreslås at statuttene
etter diskusjonen i forskingsstrategisk utvalg legges fram for utvidet ledermøte og
studentparlamentet. Saken vil legges fram for universitetsstyret på første møte over
sommerferien.

Vedlegg:
1) Felles statutter for de sentrale prisene ved UiT (revidert 2012)
2) Statutter for Pris til yngre forsker (revidert 2003)
3) Statutter for Høgskolen i Narviks priser
4) Statutter for Høgskolen i Harstads priser
5) Utkast til nye prisstatutter ved UiT Norges arktiske universitet

Sak 17-15
Innledning:

Informasjon fra prorektor om saker som opptar rektoratet
Kenneth Ruud

Sak 18-15
Innledning:

Fokusgrupper
Kenneth Ruud

Bakgrunn:
Med bakgrunn i egenevalueringen av utvalget ønsker vi å innlede en diskusjon om
hvilke tema vi bør jobbe med utover høsten, og nedsette noen fokusgrupper som kan
forberede sakene for utvalget.

Sak 19-15
Møteplan høsten 2015
Bakgrunn:
Møteplan for høsten må settes opp. Denne må koordineres med Strategisk
utdanningsutvalg siden vi har noen felles saker som skal diskuteres. Vi kommer
tilbake på mandag 22. juni med forslag til møtedatoer.
Sak 20-15

Eventuelt
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