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Tema: Gjennomstrømming i ph.d.-utdanningen (ved Michaela Aschan og Sølvi B. Anderssen) 

0900 – 0915 Hva er status ved UiT? Analyse av ph.d.-studentene (ph.d.-kandidatene) ved 

UiT  

 0915 – 0935 Disputas i tide! Suksess ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, UiT 

 0940-1010 Samtale mellom konferansedeltakerne: Utveksling av erfaringer fra egen 

institusjon – hvilke tiltak fungerer og hvilke fungerer ikke?  

 1010 – 1030 Oppsummering av samtalene. Presentasjon av konferansedeltakernes innspill 

om tiltak ved egen institusjon.  

Spørreundersøkelser med resultater som input til sesjonen 

Spørreundersøkelse til konferansedeltakerne blir sendt ut rett etter påmeldingsfristen 6.05. 

Spørsmål som kan justeres om vi får innspill fra NIFU eller andre før de legges i questback 

(bør gi noen alternativ slik at vi får statistikk/histogrammer fra QB: 

1. Hva har dere gjort på egen institusjon for å øke gjennomstrømmingen av ph.d. 

stipendiater. Hva virker ved opptak, gjennomføring og avslutning? 

2. Hva gjør dere for å støtte eksternt ansatte ph.d. studenter? 

3. Har dere Forskerveiledningskurs? Planlegger dere å gjennomføre et slikt? Er kurset 

evaluert og i så fall hvordan blir det mottatt? 

4. Hvordan foregår karriere veiledning ved egen institusjon?  

Stipendiatundersøkelsen 2017 ble gjennomført av NIFU ved Taran Thune og Ingvild Reymert 

og vi håper å få tilgang til resultatene. Spørreundersøkelsen hadde frist 14.03.17 og ble 

sendt ut til 8500 stipendiater og PhD kandidater ved norske læresteder vinteren 2017.  

Målgruppen er aktive PhD kandiater (kandidater underveis eller maks 6 mnd etter disputas). 

Temaene som tas opp er: 

1. Arbeidssituasjon, pliktarbeid og integrasjon i fagmiljø for stipendiater 

2. Eksterne ph.d.- kandidaters arbeidssituasjon og kontakt med fagmiljøet på 

gradsinstitusjon  

3. Veiledning, undervisningstilbud (herunder opplæring i forskningsetikk) og 

administrativ tilrettelegging/oppfølging i PhD løpet 

https://uit.no/prosjekter/prosjekt?p_document_id=502055


4. Gjennomføring og evt. forsinkelser (først og fremst om grunner til evt forsinkelser) 

5. Karriereambisjoner  og vurderinger av relevans av utdanningen for ulike karrierer i og 

utenfor akademia. Karriereveiledning.   

Det er registret9687 doktorander i Norge av hvilke 8795 er ansatte ved universistetene 

(2843 UiO, 2464 NTNU, 1500 UiB og 798 UiT). I 2016 ble det holdt 1410 disputaser i Norge. 

Det var 26 færre enn året før, og godt og vel 100 grader under antallet i det foreløpige 

toppåret 2013. Etter at kvinner var i flertall blant doktorandene de to foregående årene, var 

det i 2016 igjen flest menn. Menn sto for 737 av doktorgradene i 2016, mens kvinner avla 

673 grader. Det innebærer at vel 80 færre kvinner disputerte i 2016 enn året før, mens antall 

mannlige doktorander økte med nærmere 60. 

Det faller naturlig at kjønnsfordelingen kan svinge noe fra år til år. De tre siste årene sett 

under ett har kjønnsbalansen blant doktorandene vært helt jevn. Ved UiT var det %¤ kvinner 

og 50 menn som disputerte i 2016. 

 

532 personer med utenlandsk statsborgerskap tok doktorgraden i Norge i 2016. Det var 20 

færre enn i toppåret 2013, men ettersom det totale antallet doktorgrader nå ligger lavere, 

blir andelen utlendinger rekordhøy med 38 prosent. I teknologi ble to av tre doktorgrader 

avlagt av utenlandske statsborgere. 

Til sammen var nesten 90 nasjoner representert blant doktorandene i 2016. Nærmere 

halvparten av de utenlandske statsborgerne var fra europeiske land, 30 prosent kom fra 

Asia, 13 prosent fra Afrika, mens 9 prosent var fra det amerikanske kontinent. 

 

http://forskning.no/2017/03/rekordmange-utenlandske-statsborgere-tok-doktorgrad 

Nifu statistikk: 

http://www.foustatistikkbanken.no/nifu/index.jsp?headers=Kjonnsid&stubs=undefined&stu

bs=Fagomrnr&stubs=Ar&measure=common&virtualslice=Antall_value&layers=virtual&Arsu

bset=2014+-

+2016&charttype=null&study=http%3A%2F%2F10.240.64.67%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FDr

grader-fagomr-kj&mode=cube&virtualsubset=Antall_value&v=2&Kjonnsidsubset=3%2C1+-

+2&Fagomrnrslice=1000&Arslice=2016&Fagomrnrsubset=1000%2C0+-

+900&measuretype=4&language=no&cube=http%3A%2F%2F10.240.64.67%3A80%2Fobj%2F

fCube%2FDrgrader-fagomr-kj_C1&Kjonnsidslice=3&top=yes 

http://forskning.no/2017/03/rekordmange-utenlandske-statsborgere-tok-doktorgrad

