
NTNU 

SVT-fakultetet:  

Merethe Fjørtoft Åsenhus, HR-konsulent bruker Internasjonal seksjon når de trenger validering.  

Ansettelse av vitenskapelig personale: Ofte er vitenskapelige kandidater kjent for staben fra før, og 
da har vi ikke noe mer validering av deres papirer.  

Phd-stipendiater og post.doc.: Bruker spesielt International seksjon når det gjelder 
rekrutteringsstillinger. Tilbakemeldingen blir vurdert av hvert institutts forskningsutvalg (dersom de 
har forskningsutvalg) hvor det forhåndsgodkjennes om søker kvalifiserer til phd-opptak.  

 

Internasjonal seksjon: 

Gro Synnøve Johnsen, førstekonsulent som jobber med godkjenning og innpassing av utenlands 
utdanning – spesielt master: Kontakter Nokut i enkelte saker, men tar også kontakt direkte med det 
utenlandske lærestedet. 

Hans-Ricard Sliwka, rådgiver med arbeidsfelt opptak til PHD: Vurderer utdanning i forhold til NTNUs 
opptaksreglement, og har etter hvert kompetanse og erfaring slik at han i liten grad trenger å ta 
kontakt med Nokut. Det er helst de som kommer fra land utenfor Europa som må vurderes. PhD som 
en to-trinns prosess (tilsetting og phd-opptak) kan noen gang medføre at vurderingen av opptak skjer 
etter tilsetting, og at kravet om A eller B da ikke blir oppfylt, men at personen da må tas opp.  

Det har vært snakk om å fordele phd-opptak til fakultetene, men det vil kunne svekke kompetansen 
ved at noen fakulteter har få søkere med utenlandsk utdanning for å bygge opp kompetanse.  

De som jobber med dette på internasjonal seksjon samarbeider, men har fordelt oppgaver utfra 
master – PhD utdanning. 

Ansettelse i stillinger: Sliwka kan også bli rådspurt av personer som ønsker å søke stilling, eller av 
fakulteter/professorer for å hjelpe med siling dersom mange søkere til en stilling. Men generelt sett 
skal vurdering av vitnemål i forhold til jobb henvises til Nokut.   

 

Universitetet i Tromsø 

Helsefakultet: 

Anne Marit Wilhelmsen, rådgiver forskningsseksjonen ph.d- opptak, utenlandsk utdanning: Når det 
gjelder stipendiatstillinger sjekkes vitnemål (omfang på gradene og lærested) ved tilsetting, og da 
sjekkes normalt ikke dette på nytt ved opptak til ph.d.-programmet. Godtar kopier av vitnemål, og 
tar stikkprøver i løpet av året. Det er mulig at søkere må vise frem originale vitnemål ved intervju? 
Har ikke brukt NOKUT til validering (verifisering) av vitnemål, kun i ett tilfelle hvor vitnemålet var 
mistenkelig, men dette er flere år siden. Bruker NOKUT kun til rådsaker, dvs at de ser kopier av 
vitnemål vi har fått, og sier noe om hvilket omfang gradene har. 

 

Fakultet for naturvitenskap og teknologi 

Spørsmål til NT-fakultetet: 

- Hva med PhD-stillinger - gjøres tilsetting og opptak til utdanning i en prosess/samordning av 
vitnemålsvurdering osv.? 

- Har dere ev. kjennskap til om andre institusjoner har et opplegg for dette? 

 
Gro Mette Meyer, Personalkonsulent, Fakultet for naturvitenskap og teknologi 

Praksis ved NT-fakultetet:  

Rekrutteringsstillinger: Forskrift for ansettelsesvilkår for stilling som postdoktor, stipendiat, 
vitenskapelig assistent og spesialistkandidat § 1-3 (8) fastsetter at: Opptak til doktorgradsprogram er 
et vilkår for tiltredelse i stillingen som stipendiat.  



Rangerte søkerne blir vurdert av studieseksjonen ved NT-fak mht om de oppfyller kriteriene for 
opptak til ph.d i realfag. Dette skjer før fakultetet sender ut bedømmelsesrapporten til søkerne.  

Fakultetsstyret ved NT-fak vedtok i 2013, NTF-S 17-13 Utfyllende bestemmelser for ph.d i realfag ved 
NT-fak, Avgjørelse om opptak (jf § 9 i ph.d-forskriften): Tilsettingsorganet kan vedta foreløpig opptak 
til ph.d studiet i realfag ved ansettelse av stipendiaten. Vedtak om endelig opptak inkl. godkjenning 
av prosjektbeskrivelse og doktorgradsavtale gjøres av Forskerutdanningsutvalget.  

Da tilsettingsorganet har fullmakt til å vedta foreløpig opptak formuleres vedtaket ved tilsetting:  

1. Tilsettingsutvalget ved NT-fak vedtar at NN tilsettes direkte som stipendiat (kode 1017) ved 
Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet. Stillingen er tilknyttet forskningsprosjektet 
“Prosjekttittel”. Tilsettingen er for en periode på 3 år. Hovedveileder er YY ved Institutt XX. 
Prøvetid 6 mnd. fra tiltredelse.  

2. NN tas midlertidig opp til phd-studiet i realfag. Vedtak om endelig opptak inkl. godkjenning 
av prosjektbeskrivelse og doktorgradsavtale gjøres av Forskerutdanningsutvalget.  

Det er ulik praksis ved UiT mht hvorvidt tilsetting og opptak skjer i en og samme prosess. Ved HSL tas 
stipendiaten endelig opp til phd-studiet av TU. Tre ulike alternativer: (i) separat tilsetting og opptak, 
(ii) tilsettingsorganet får fullmakt til å vedta foreløpig opptak og (iii) tilsettingsorganet får vedta 
endelig opptak).  

 

Universitetet i Oslo:   

Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV) 

Solveig B. Løland, assisterende fakultetsdirektør 
 
To grupper for phd-opptak: 
1. En gruppe som søker opptak ved to frister (01.04 og 01.10) får beskjed om å få sendt dokumenter 
direkte fra utdanningsinstitusjon. Ellers vurderes dette som mangelfulle søknader. Dokumentene 
vurderes med henblikk på om utdanningen er god nok i kvalitet og omfang. Kun to som gjør dette. 
 
2. Gruppen som tilsettes som stipendiat: Er i ferd med å implementere samme rutine, dvs de som 
innstilles får beskjed om å få sendt dokumenter direkte fra utdanningsinstitusjon. Mens vurderingen 
pågår, med shortlisting etc. kan dokumentene vurderes. Lastet opp via EasyCruit. Vi er i ferd med å 
etablere en fakultær gruppe som ser gjennom utdanningen om den er god nok i kvalitet og omfang. 
 
Skriftlige rutiner - da dette er et samarbeid med personalseksjonen. 
 
I arbeidet for å se på kvalitet og omfang brukes NOKUTs sider. Vurdering til tilsetting og vurdering om 
opptak gjøres i én prosess. Kunne vi tenke seg samarbeid med kompetanse sentralt på dette. 

 

Det humanistiske fakultet melder at de gjør omtrent som UV. 
 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

Svar fra to av SVs enheter:  
1. Ved Psykologisk institutt bruker ph.d.-konsulenten NOKUT for validering og ber søker få validering 
derfra ved søketidspunkt. 
2. Ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) går ph.d.-konsulenten gjennom alle ph.d.-
søknader som er kommet inn og ser etter dokumenter som fremstår som lite troverdige.  
 
Alle enheter kan spørre godkjenningspersonen i studieseksjonen om råd/tips. Alle ph.d.-
konsulentene har fått tilbud om å delta på kurs i regi av UiO og har fått tilgang til wikien. 
 



* Validering 
For stillinger: Bruker Easycruit og har dermed innscannede vitnemål. Ikke helt entydig praksis, men 
komiteen plukker ut de mest interessante, slik at administrasjonen kan se igjennom for nivå.  
Søkere som innkalles til intervju blir som regel bedt om å ta med originalt vitnemål.  
Flere utenlandske søkere som ikke bor i Norge blir innkalt på telefonintervju. 
 
* Tilsetning og phd-opptak skjer i en operasjon.  
 
* Kun opptak: Opptak til ph.d.- programmet med ekstern finansiering 2 ganger i året. 
Denne gruppa har som regel norsk utdanning, da blir ikke originalt vitnemål etterspurt.     
 


