Format, omfang og kvalitet – Veiledende standard for
doktorgradsavhandlinger ved Fakultet for utdanningsvitenskap og
humaniora, UiS
(GODKJENT I DUHUM 30.9.2015, REVIDERT I DU-UH 31.01.2018 OG OPPDATERT IHT. NY FORSKRIFT 1.1.2020)
I forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Stavanger (§ 6-1) står det om ph.d.avhandlingen at den skal:
•
•
•
•

være et selvstendig, vitenskapelig arbeid
oppfylle internasjonale standarder mht. etiske krav, faglig nivå og metodeutvikling
bidra til å utvikle ny faglig kunnskap
ligge på et nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur

Avhandlingen kan bestå av en monografi eller en sammenstilling av flere mindre arbeider. Dersom avhandlingen
består av flere mindre arbeider, skal det redegjøres for sammenhengen mellom dem.
Det er underforstått at vitenskapelig nivå på en avhandling må være det samme enten den er en monografi eller
består av flere mindre arbeider, og uavhengig av om det er en ph.d. eller en dr.philos., noe som blant annet framgår
av «Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader».

Artikkelbasert avhandling
Det finnes ingen krav om at artiklene skal være publisert før avhandlingen leveres inn, men avhandlingen skal ha det
nivået som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur (primært i anerkjente
fagtidsskrifter med fagfellevurdering). Det er likevel anbefalt at minst én artikkel er godkjent for publisering i et
nivådifferensiert tidsskrift innen avhandlingen leveres til bedømmelse.
Sammenhengen mellom delene i en artikkelbasert avhandling skal redegjøres for i et innledningskapittel (kappe),
hvor kandidaten skal sammenstille problemstillingene, resultatene og konklusjonene som presenteres i artiklene på
en helhetlig måte. Kappen/innledningskapittel skal dermed ikke bare være en oppsummering, men dokumentere at
arbeidet etter sitt innhold totalt sett utgjør et hele.
Kappen skal også diskutere eventuelle etiske utfordringer/forhold ved arbeidet. Selv om avhandlingen inneholder én
eller flere artikler hvor kandidaten skriver sammen med andre (medforfattere), skal kandidaten være eneforfatter av
kappen.
En artikkelbasert avhandling skal normalt bestå av 3-5 artikler (alternativt fagfellevurderte bokkapitler) i tillegg til en
kappe. I tilfelle kandidaten skriver sammen med andre (medforfattere), bør avhandlingen bestå av mer enn 3 artikler.
Kandidaten skal normalt være førsteforfatter på alle artiklene.
Ved medforfatterskap skal kandidaten levere inn utfylt og signert medforfattererklæring (Fakultet for
utdanningsvitenskap og humaniora har egen mal for slik erklæring) for hver aktuell artikkel sammen med utfylt
søknad om å få avhandlingen bedømt (fakultetet har mal også for slik søknad).
Lengden for kappen kan variere, men normalt omfang er 70-100 sider (190-275 000 tegn inkl. mellomrom), inklusiv
sluttnoter/referanser/litteraturliste.

Monografi
En monografi er et lengre, sammenhengende og kapittelbasert vitenskapelig arbeid forfattet av kandidaten alene
(som eneforfatter). Det vil si at en monografi skal være en enhetlig framstilling av ny forskning og basere seg på en
selvstendig anvendelse av relevant teori og metode, og der problemstillinger, teorier, sentrale begreper, metoder og
datamateriale, er godt integrert i analysen og drøftingen.

Kravet om god vitenskapelig kvalitet gjelder absolutt:
-

-

Behandlingen av teori og forskningslitteratur skal være adekvat med hensyn til kritisk utvalg og vurdering.
Problemstillingene og ev. forskningsspørsmål skal være klart og presist formulert, og resultater og
konklusjon skal drøftes i forhold til problemstillingene slik at monografien framstår som et helhetlig og godt
strukturert verk.
Forskningsetiske refleksjoner og resonnementer skal være grundige og i tråd med god forskningsskikk.
Resultatene skal gi fyllestgjørende og kontrollerbar dokumentasjon, og konklusjonene skal være holdbare.
Tabeller, figurer og andre illustrasjoner skal være presentert på en gjennomarbeidet og relevant måte.
Henvisningene skal være korrekte.

Omfanget av avhandlingen skal være slik at graden kan oppnås ved forskningsinnsats tilsvarende 2,5 årsverk. En
monografi skal normalt være på mellom 200 og 300 sider.
Kandidater som skriver en monografi som vitenskapelig arbeid og som resultat av sin forskerutdanning, bør tilstrebe
å få den publisert etter disputasen gjennom et fagfellevurdert akademisk forlag. Dette er viktig i videreutviklingen av
en fremtidig forskerkarriere.
Søknad om å få avhandlingen bedømt finnes bl.a. på fakultetets ansatt-nettsider.

Språk
Den språklige framstillingen skal være klar, presis, samt vitenskapelig hensiktsmessig og forankret.
Avhandlingen skal fortrinnsvis skrives på engelsk eller norsk, eventuelt et skandinavisk språk. Dersom kandidaten
ønsker å benytte et annet språk, eventuelt to språk i én og samme avhandling, skal dette framgå av søknaden og
begrunnes.

Stil
Redaksjonelt skal avhandlingen følge UiS sin mal for ph.d.-avhandlinger som bl.a. kan lastes ned fra nettsidene våre
(ph.d.-utdanningen).

