PhD-dagen NEON 2014 i Stavanger, 25.november 2014
KAPPESKRIVNING – «ONE SIZE FITS ALL»
Doktorgradsstipendiater som skriver en artikkelbasert avhandling skal også skrive en
overbyggende kappe over doktorgradsprosjektet. Arbeidet med å skrive denne kappen kan
være utfordrende på flere måter. For det første varierer forventingene til hva en kappe skal
være mye mellom ulike fagtradisjoner og kanskje også fagmiljøer. For det andre kan det
være ulikt hvor tydelig disse forventingene blir uttrykt i retningslinjer og om mer spesifikke
retningslinjer i det hele tatt eksisterer i det enkelte fagmiljø. En annen sentral utfordring er
at kappen skal gi et mer helhetlig bilde av en avhandling som kan ha endret fokus og retning
underveis. En tredje utfordring kan være at kappeskrivingen får lite oppmerksomhet i
avhandlingsarbeidet, da fokus som regel ligger på å få skrevet og akseptert det tilstrekkelige
antall artikler i tide. Dette til tross for at bedømmingskomiteer ofte legger stor vekt på
kappen i bedømmelsen av avhandlingen.
Årets PhD-dag vil være en workshop der forventninger, utfordringer og muligheter i
kappeskriving blir adressert. Workshop´en vil også kunne være nyttig for stipendiater som
skriver monografi, da mange av de samme utfordringene om hvordan man skaper en
konsistent og logisk helhet også gjelder monografier.
Hver enkelt deltaker må sende en disposisjon på 3 – 5 sider av den kappen som skal
skrives til Morten.Levin@iot.ntnu.no innen 11. november 2014. Dette er basis for fagstabens
tilbakemeldinger.
OPPLEGG:
12:00- 12:30

Velkommen, introduksjon til opplegg, presentasjon av deltakere

12:30 – 13:00

Kappen – regnfrakk eller slåbrok? Faglig introduksjon Morten Levin

13:00 – 15:00

Diskusjon av innsendte bidrag i plenum. (Studenter og fagstab)
Kaffepause 13:30 – 14:00

15:00 – 15:45

Individuelt arbeid – en potensiell oppdatering/utvikling av en ny
disposisjon for kappen.

15:45 – 16:30

Kaffepause

16:30 – 17:30

Gruppearbeid – nye perspektiver på kappen?

17:30 – 18:30

Plenumsdiskusjon – studenter og fagstab

Faglig ansvarlig:

Professor Morten Levin, NTNU

Fagstab:

Professor Jan Erik Karlsen, UiS
Forsker Kristiane Lindland, IRIS

