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Ny § 11-5 Mindre omarbeiding av innlevert avhandling: 
Implementering og rutiner ved Det medisinske fakultet 
 
Det vises til vedtak i Universitetsstyret 11.04.2019 i sak 33/19 Endring av Forskrift for graden 
philosophiae doctor. Her ble det vedtatt å ta inn en ny § 11-5 i ph.d.-forskriften som åpner for 
at bedømmelseskomiteen kan anbefale at det tillates mindre omarbeiding av en innlevert 
avhandling før endelig innstilling foreligger.  
 
Programutvalg for forskerutdanning behandlet på bakgrunn av dette vedtaket i sitt møte 
05.06.2019 hvordan fakultetet skal implementere dette vedtaket og hvilke rutiner som skal 
følges (sak 27/19). Forslag til rutiner for praktisering av §11-5 ble lagt fram og godkjent av 
programutvalget (vedlegg 1). Det ble også bestemt at punktet som omhandler mindre 
omarbeidinger i UHRs nasjonale veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader 
(vedlegg 2) skal innarbeides i våre lokale retningslinjer for å sikre at intensjonen i 
bestemmelsen praktiseres likt ved UiB som ved andre institusjoner i Norge.  
 
Prodekan for forskerutdanning gis med dette ansvar for og myndighet til å godkjenne 
anbefalinger om omarbeiding fra bedømmelseskomiteen og fastsette frist for omarbeiding og 
ny, endelig frist for innstillingen på fakultetets vegne.  
 
Endringen implementeres med virkning fra ph.d.-avhandlinger som leveres fra og med 1. 
september 2019, jamfør brev fra FAA datert 29.04.2019 (2018/7518-28).  
 
Vennlig hilsen 
 
Per Bakke  
dekan Heidi Annette Espedal 
 fakultetsdirektør 

Referanse Dato 

2018/7518-TOOL 19.06.2019 
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Vedlegg 

1) Rutiner for praktisering av ph.d.-forskriften §11-5 ved Det medisinske fakultet 
2) UHRs nasjonale veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader (punkt 3.2 om mindre 

omarbeiding) 

 
 
 
 
 


