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Opptak til ph.d. i forbindelse med ansettelse 
 
 

Ph.d.-kandidater ved vårt fakultet søker opptak til forskerutdanningen svært sent. De fleste 
søker om opptak om lag 6 måneder etter oppstart i stipendiatstillingen, i tillegg kommer 
saksgang. Det er heller ikke uvanlig at det leveres søknader om opptak opp mot 1,5 år etter 
oppstart. 

Kravet er at man skal søke om opptak senest 3 måneder etter tiltredelse i en stipendiatstilling. 
Opptak er en forutsetning for å inne ha en stilling som stipendiat. 

Ved Det humanistiske fakultet gjøres opptaket ifm. ansettelse i stipendiatstilling. Fordelene 
med en slik ordning er at kandidatene kommer raskt inn i systemet som vi bruker som 
grunnlag for å følge opp kandidaten, opplæringsdelen, fremdriftsrapporteringen, føring av 
permisjoner og sykeperioder (tidskonto) med mer. Det er imidlertid en stor forskjell mellom 
fakultetene hvordan stillingene lyses ut. 

Ved MN lyses så nær som alle stillinger ut innen et spesifisert prosjekt eller fagområde, 
utlysningene er åpne og internasjonale. Søkerne har dermed ikke veileder og kan heller ikke 
levere en prosjektbeskrivelse på søknadstidspunktet. Dette er årsaken til at opptaket gjøres 
etter ansettelse. 

En løsning for å gi opptak på et tidligere tidspunkt kan være å dele opptaket i to deler; En av 
administrativ prosess som om handler de formelle kravene og en faglig prosess som handler 
om kvalitetssikring av prosjektbeskrivelse og opplæringsdel. Reglementet omtaler både selve 
opptaket og en evt. justering av prosjektbeskrivelsen 3 måneder etter oppstart. 

En slik løsning endrer rollen til forskerutdanningsutvalgene ved instituttene. Den faglige 
prosessen med fokus på prosjektbeskrivelse og opplæringsdel kan få karakter av kun å være 
justerende, og en administrativ behandling av søknadene kan fjernes fra utvalgene. På den 
annen side er det som oftest det som skjer i dag. Søknad om opptak behandles så sent at 
stipendiatenes prøvetid løper ut før vedtak om opptak eller evt. avslag kan fattes. 

Kan instituttenes forskerutdanningsutvalg kobles tettere på tilsettingsprosessen? Vi ønsker å 
utrede om det finnes gode alternativer til dagens krav og praksis, og vi tror det kan løse noen 
av problemene vi står foran i dag som skyldes forsinkede opptak. Forskerutdanningsutvalget 
ved fakultetet og underutvalgene ved instituttene har en god anledning til å gjennomføre 



endringer ifm. det pågående organisasjonsutviklingsprosjektet ved fakultetet. Vi ønsker derfor 
FUs innspill. 
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