Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Fakultet for Biovitenskap

PROGRAM FOR PRØVEFORELESNING OG DISPUTAS
(DOKTORGRADSPRØVEN) VED BIOVIT
Prosedyrer for gjennomføring av disputasen
• For å markere at disputasen er en høytidelig anledning opprettholdes
tradisjonell kleskode for aktørene, f. eks. ved at herrer bruker mørk dress
eller folkedrakt og damer tilsvarende antrekk (trenger ikke være mørk
farge). Dette gjelder disputasleder, bedømmelseskomité, kandidat og
veiledere. Koordinator for komiteen orienterer opponentene om dette.
• Leder for disputasen gir en lunsj for komiteen og veilederne, f. eks. kl.
1115 eller 1130 på møterom H 105 i Husdyrbygningen eller T243 i
Tårnbygningen. Her gjennomgås også prosedyrer for disputasen, og
detaljer kan bli avklart, herunder også tidsplanene.
• Komiteens koordinator sikrer at kandidaten kjenner rutinene for
prøveforelesning og disputas.
• Prøveforelesning og disputas holdes på samme dag, ved at
prøveforelesningen holdes kl. 1215, etterfulgt av 15 minutters pause før
disputasen avholdes. Dato for disputas må avtales med instituttleder eller
annen leder så tidlig som mulig.
• Prøveforelesning og disputas holdes normalt i Festsalen Urbygningen, i
auditorium H109 i Husdyrbygningen eller i auditoriet ved SKP (Senter for
klimaregulert planteforskning). Fredager etter lunsj skal det ikke være
forelesninger i H109. Forskerutdanningskonsulenten bestiller en
blomsteroppsats til pynting, og denne kan kandidaten overta etter
disputasen.
• Prøveforelesningen innledes med en prosesjon. Disputasleder banker på
døren og publikum reiser seg før prosesjonen går inn. Disputasleder
ønsker velkommen og innleder disputasen. Her blir også kandidaten og
dennes doktorutdanning samt komité og veiledere presentert før
prøveforelesningen starter. I prosesjonen går i rekkefølge disputasleder,
opponenter (komitémedlem 1 og 2, koordinator) og kandidat. Etter
prøveforelesningen går samme prosesjon ut mens publikum reiser seg.
Samme prosesjon går inn før disputasen starter. Etter endt disputas går
prosesjonen ut, men nå med kandidat etter disputasleder før komité.
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• Opponentene kan velge å utspørre kandidaten én av gangen, eller
vekselvis innen samme tema innen en totalramme på ca. to timer og
eventuelt med en kort uformell pause halvveis.
• Mottakelse gitt av instituttet med vin/mineralvann og kanapeer holdes
for involverte og publikum på VIP-rommet i Urbygningen, i kantina ved
SKP eller i kantina i Husdyrbygningen etter endt disputas. Disputasleder
overrekker kandidaten en gave inkl. kort med kandidatens navn og dato
på vegne av fakultetet.
• For øvrig gjelder NMBUs prosedyrer for prøveforelesning og disputas.

Tidsplan
12:15 Disputaslederens velkomst og introduksjon
12:20-13:05 Prøveforelesning (45 min.)
13:05-13:20 Pause (15 min). Bedømmelseskomiteen samles i pausen for
å evaluere prøveforelesningen og avgjøre hvorvidt denne er godkjent eller
ikke.
13:20-13:50 Presentasjon av doktoravhandlingen (anbefalt lengde ca. 30
minutter)
13:50-15:55 (omtrentlig) Opponentenes (komitémedlem 1 og 2)
diskusjon med kandidaten. Opponentene kan velge å holde diskusjonen
enkeltvis eller vekselsvis med kandidaten. En kort pause kan holdes
midtveis (ca 15:00) om ønskelig.
~ 15:55 Disputaslederens avslutning Bedømmelseskomiteen presenterer
sin konklusjon under mottakelsen som holdes etter disputasen (etter ca.
30 minutter).
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