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Doktorgradskandidater som ikke fullfører på normert tid - svar på brev 
med Forskerforbundets kommentarer til UHR 

 

Takk for brev av 22. mars med svar på UHRs brev av 15. mars.  

 

Forskerforbundet oppfordrer Kunnskapsdepartementet og Universitets- og høgskolerådet til 

å hente inn informasjon om "hvor mange av de ansatte stipendiatene som evner å ferdigstille 

avhandlingen til bedømmelse innenfor ansettelsesperioden".  

 

Vi viser også til UHRs kommentarer i brev av 15. mars når det gjelder spørsmålet. 

 

Departementet har på eget initiativ prøvd, ved en alternativ metode, å finne ut hvordan det 

går an å få en oversikt over gruppen som ikke fullfører innenfor ansettelsesperioden. Vi har 

vært i kontakt med flere aktører og det viser seg å være metodisk komplisert. 

 

Vi arbeider fortsatt med å finne ut hvordan vi kan skaffe en slik oversikt og bedre 

dokumentasjon. Å få dette til handler blant annet om kapasiteten til en ekstern aktør, noe vi 

ikke har kontroll over. Vi vil også se på dette i sammenheng med et annet prosjekt vi har 

startet om innhenting av data om ph.d.-stipendiater, og om vi kan få dette til gjennom dette 

prosjektet. Vi undersøker også om den kommende doktorgradsmonitoren kan gi 

opplysninger om problemstillingen. 
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Vår ref 
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Dato 

28. mai 2019 

 

 



 

 

Side 2 
 

Med disse tiltakene forsøker vi å framskaffe bedre dokumentasjon om problemstillingen. Vi 

skal holde dere orientert om dette arbeidet. 

 

Håndtering av dagens regelverk vil være NAV og ASDs ansvar.  

 

 

Med hilsen 

 

Bente Lie 

Avdelingsdirektør (e.f) 

   

 

 

Pål Rune Aam 

Seniorrådgiver 
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