Framdrift i doktorgradsprosjektet i ph.d.-programmet i
samfunnsvitenskap ved Universitetet i Stavanger:

50 & 90‐prosentseminar
Nedenfor følger retningslinjer for 50‐ og 90‐prosentseminar for ph.d.-programmet i
samfunnsvitenskap ved Universitetet i Stavanger, oppdatert pr. 3. mai 2018. Alle PhD‐studenter tatt
opp etter 01.01.17 omfattes av disse retningslinjene. Kandidater tatt opp tidligere enn dette
omfattes kun av retningslinjene for 90‐prosentseminar.

50‐prosentseminar
Teksten som presenteres og vurderes på dette seminaret bør være relativt omfattende og skal minst
inneholde utkast til avhandlingens struktur og samt en påbegynt analyse eller artikkelutkast. Teksten
bør foreligge senest to uker før seminaret. Kandidaten innleder seminaret med å gi en kort
sammenfatning og situasjonsbeskrivelse av avhandlingsprosjektet. Kommentator vurderer og
diskuterer prosjektets styrke og eventuelle uklarheter og svakere sider og gir konstruktive innspill til
hvordan kvaliteten i prosjektet kan styrkes. Det legges spesiell vekt på:

‐

Å klargjøre ph.d.‐prosjektets plassering i det aktuelle forskningsfeltet og
dets bidrag til dette feltet, samt prosjektets praktiske
verdi/konsekvenser

‐

Å klargjøre eventuelle forskningsetiske utfordringer, avveiinger og valg ‐
Progresjon i prosjektet

I kandidatens arbeidsprosess er det av stor betydning å få en diskusjon om prosjektet mens det ennå
er anledning til å korrigere og utvikle alle elementene i forskningsdesignet og dets indre konsistens.
Forslag til hvordan arbeidet kan utvikles og styrkes følges opp i en påfølgende veiledningssamtale
mellom kandidat, veileder(e) og kommentator(er).

90‐prosentseminar
I forkant av seminaret blir manuskriptet (kappe og artikler) vurdert av kommentator(er) som har
erfaring med å bedømme avhandlinger. Teksten bør foreligge senest tre uker før seminaret.
Seminaret innledes med at kandidaten gir en presentasjon av arbeidet før kommentator(er)
diskuterer det framlagte manus med kandidaten.
Formålet med 90‐prosentseminaret er å vurdere prosjektet i en avsluttende fase og evaluere et
nesten ferdig manuskript. Seminaret gir kandidaten mulighet til å presentere og diskutere egen
vitenskapelig kunnskapsproduksjon.

Praktiske retningslinjer
Det er utarbeidet veiledende praktiske retningslinjer for vurdering av kvalitet og framdrift i
doktorgradsprosjekt. Disse retningslinjene prøves ut og revideres fortløpende.

a) Praktiske retningslinjer for 50‐prosentseminar (ca. 1 timer)
50‐prosentseminaret gjennomføres etter at halve doktorgradsperioden er gjennomført (altså målt i
tid). Seminaret er offentlig og bekjentgjøres ved instituttet hvor kandidaten tilhører.
Kandidatens oppgaver:
•

Tekster som danner grunnlag for seminaret bør være tilgjengelig for kommentator senest to
uker før seminaret, og være godkjent av veileder.

•

Tekstene skal inneholde utkast til avhandlingens innledende struktur (introduksjon,
teoretisk/analytisk innramming, metodologisk/metodisk innretning), samt en påbegynt
analyse (for eksempel utkast til analysekapittel eller artikkel).

•

Kandidaten holder en presentasjon av sitt arbeid på maksimalt 25 minutter.

Hovedveileders oppgaver:
•

Hovedveileder tar initiativ til seminaret og bekjentgjør dette ved instituttet.

•

Hovedveileder har ansvar for å gjøre avtaler med kommentator til seminaret. Husk at
kommentatoren(e) ikke kan delta i komiteen som skal vurdere avhandlingen ved endelig
innlevering.

•

Hovedveileder leder seminaret. Umiddelbart etter seminaret skriver kommentator en kort
rapport, eller det blir avholdt et veiledermøte mellom kandidat, veileder og kommentator
kort tid etter seminaret.

•

Hovedveileder har ansvar for at kommentatorenes innspill følges opp i den videre
veiledningen.

•

Hovedveileder skriver en bekreftelse på gjennomført 50‐prosentseminar. Denne legges ved
kandidatens søknad om godkjenning av opplæringsdelen.

Kommentators oppgaver:
•

Det skal primært være èn kommentator, normalt fra kandidatens eget institutt.

•

Formålet med 50 prosentseminaret er at kandidaten skal få konstruktive tilbakemeldinger
som kan støtte det videre arbeidet.

•

Hoveddelen av seminaret bør brukes til denne vurderingen, men det bør settes av noe tid til
allmenn diskusjon i salen.

•

Etter seminaret møtes kandidat, veileder og kommentatorer til en oppsummerende
veiledningssamtale.

•

En viktig del av kommentators oppgave er å vurdere progresjonen i prosjektet.

b) Praktiske retningslinjer for 90‐prosentseminar (1,5 timer)
90‐prosentseminaret skal gjennomføres når avhandlingen er cirka 90 prosent ferdigstilt. Seminaret
er offentlig og bekjentgjøres ved instituttet kandidaten tilhører.
Kandidatens oppgaver:
•

Teksten som danner grunnlag for seminaret skal være godkjent av (begge) veileder(ne).

•

Et fullstendig avhandlingsmanuskript for 90 prosentseminaret bør være tilgjengelig for
kommentator(er) senest tre uker for seminaret.

•

Kandidaten innleder seminaret med en sammenfatning av avhandlingsarbeidet på
maksimalt 45 minutter.

Hovedveileders oppgaver:
•

Hovedveileder tar initiativ til seminaret og bekjentgjør dette ved instituttet

•

Hovedveileder har ansvar for å gjøre avtaler med kommentator(er). Husk at
kommentatoren(e) ikke kan delta i komiteen som skal vurdere avhandlingen ved endelig
innlevering.

•

Hovedveileder leder seminaret.

•

Hovedveileder skriver en bekreftelse på gjennomført 90‐prosentseminar. Denne legges ved
kandidatens søknad om å få levere avhandlingen.

Kommentators oppgaver:
•

Kommentatorens oppgave er å vurdere og å gi kritiske og konstruktive synspunkter på
avhandlingsarbeidet. Formålet er å gi kandidaten muligheter til å forbedre arbeidet i
sluttfasen og å forberede seg for disputas. Kommentator skal ikke sammenfatte arbeidet,
men vie mesteparten av tiden til vurdering og diskusjon av arbeidet.

•

Hoveddelen av seminaret bør brukes til denne samtalen, men det bør også gis anledning til
spørsmål og kommentarer fra salen.

•

Det avsettes tid i etterkant av seminaret til en oppsummerende veiledningssamtale mellom
kandidat, veiledere og kommentator.

