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Midtveisevaluering ph.d. ved IV
Rutinebeskrivelse
Bakgrunn:
I følge forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved NTNU, §10-2, skal midtveisevaluering av
doktorgradsarbeidet normalt finne sted innen halvgått løp. Fakultetet fastsetter retningslinjer for
innholdet og formen på midtveisevalueringen.
Formål:
Formålet med midtveisevalueringen er å vurdere om den vitenskapelige framdriften til kandidaten er
god nok til at man kan forvente at han/hun leverer avhandlingen innen normert tid. I tilfeller der
progresjonen ikke er tilfredsstillende, skal nødvendige tiltak bli anbefalt og implementert.
Gjennomføring og omfang:
Midtveis i avtaleperioden skal arbeidet ha kommet så langt at det er mulig å vurdere hvorvidt
levering til avtalt tid er oppnåelig. Midtveisevalueringen skal gjøre denne vurderingen, og hvis
nødvendig skal det foreslås justeringer som gjør det mulig å levere til avtalt tid uten at det går på
bekostning av den faglige kvaliteten på arbeidet.
Det kreves at kandidaten skriver en kort framdriftsrapport og lager en detaljert vitenskapelig
presentasjon av framdriften, som skal inneholde eventuelle utfordringer som har forsinket eller som
muligens vil forsinke ferdigstillelse av ph.d. prosjektet. Evalueringen vil gi kandidaten konstruktiv
tilbakemelding og anbefalinger relatert til deres framdrift, samt veiledning og råd for å kunne
fullføre innenfor tiden.
Midtveisevalueringen skal gjennomføres mellom 15 og 18 måneder (for 4 årig innen 24 måneder)
etter oppstart. Tidsrammen for midtveisevalueringen er på ca. 2 timer.
Kandidatens institutt har ansvar for å etablere gjeldende praksis for midtveisevalueringen.
Hovedveileder har ansvar for å initiere evalueringen for den enkelte kandidat og å sette sammen
evalueringsgruppen.
Evalueringsgruppen skal bestå av:
 Faggruppeleder / eller kollega utpekt av faggruppeleder (leder gruppen og møtet)
 En ekstern kvalifisert person, enten fra et annet institutt eller fakultet professor/førsteamanuensis/professor II, eller utenfor NTNU. Hvis professor II, må han/hun
ha en relevant ph.d. og kunne dokumentere tilfredsstillende forskningsarbeid.
 Hovedveileder
 Medveileder (ikke obligatorisk)

2 av 2
Dato

Referanse

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Kandidatens oppgaver:
Kandidaten skal på forhånd skrive et kort sammendrag (1-2 sider) som skal gi grunnlag for
evalueringen. Dette sammendraget skal inneholde:
 Redegjørelse for vitenskapelig aktivitet og resultater
 Eventuelle publikasjoner i tilknytning til ph.d. prosjektet
 Oversikt over gjennomførte deler av opplæringsdelen og plan for det som eventuelt gjenstår
 Tidsplan for gjennomføring og levering
 Eventuelle problemer/kommentarer
Kandidaten skal forberede og holde en 30 minutters presentasjon, der han/hun redegjør nærmere for
de enkelte punktene ovenfor. Presentasjonen skal ha fokus på den vitenskapelige framdriften i 20-25
minutter, og 5-10 minutter til andre tema
Presentasjonen er offentlig og åpen for alle, og annonseres på Innsida kanalen til instituttet.
Evaluering:
Etter presentasjonen samles evalueringsgruppen og kandidaten for å evaluere prosjektet. Følgende
tema vil bli diskutert (se midtveisevalueringsskjemaet)
 Status på prosjektet (forskningsmetode, tematikk, etiske og økonomiske aspekter,
veiledningsforhold, etc) - er den tilfredsstillende eller ikke
 Om prosjektets framdrift/tidsplan er tilfredsstillende eller ikke
 Eventuelle tiltak som hovedveileder må sørge for at blir implementert
Utfylt skjema sendes til ph.d. koordinator på instituttet for arkivering i Ephorte og registrering i FS.
Ph.d. koordinatoren sender kopi av skjemaet til evalueringsgruppen og kandidaten.

