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Orientering om ph.d.-evalueringen 
 

Bakgrunn for saken 

Fakultetet vedtok i årsplanen 2021-2023 at ph.d.-programmet i humanistiske fag skulle evalueres for å 

etterleve kvalitetssystemets krav om periodisk evaluering. Evalueringen skulle gi et godt grunnlag for det 

videre arbeidet med å sikre kvalitet i programmet og høy grad av gjennomføring. I 2020 utformet ph.d.-

utvalget et evalueringsdesign, og på bakgrunn av dette ble data samlet inn og systematisert. Prodekanen 

for forskning utnevnte et eksternt evalueringspanel som sammen vurderte det forelagte 

bakgrunnsmaterialet. I januar 2021 gjennomførte panelet et digitalt «Site visit» før det ferdigskrev 

evalueringsrapporten 5. mars. Rapporten legges fram for fakultetsstyret til orientering i møtet 16. april 

2021. 

Rapporten slår fast at «[t]he overall quality of the PhD Program in the Faculty is unquestionably good». 

Panelet roser fakultetet for å ha implementert en rekke gode praksiser for å sikre kvaliteten i ph.d.-

programmet. De ser likevel at fakultetet kan dra nytte av å koordinere seg enda bedre, for å sikre et jevnere 

tilbud til alle fakultetets kandidater. Rapporten inviterer dessuten fakultetet til å jobbe enda mer 

systematisk og målrettet med å sikre kvaliteten i programmet i relevante faglige nettverk. 

Veien videre 

Rapporten er lansert og presentert for ph.d.-utvalget og ph.d.-lederne. I den videre prosessen vil ph.d.-

utvalget inviteres til å identifisere hvilke områder det er viktigst å sette inn tiltak på, basert på 

anbefalingene fra panelet. Eventuelle tiltak og formuleringen av disse vil drøftes med de relevante faglige 

og administrative nettverkene på fakultetet. Evalueringen vil bli fulgt opp med en oppfølgingsplan som 

spesifiserer tiltak for de to neste årene. Dersom det blir behov for å gjøre vesentlige endringer i fakultetets 

programplan for ph.d.-programmet blir dette fremlagt for fakultetsstyret som hhv. diskusjons- og 

vedtakssak. 

Vedlegg: 

- Evalueringsrapporten av 05.03.2021 

https://www.hf.uio.no/forskning/phd/oppbygging/programplan/
https://www.hf.uio.no/forskning/phd/oppbygging/programplan/

