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REFERAT MØTE I PROGRAMUTVALG FOR FORSKERUTDANNING 
 

Onsdag 02.12.2015, kl. 14.00-15.30  

Møterom: Møterom 285 (Stort), Armauer Hansens Hus (2. etg) 

Tilstede:  
Roland Jonsson, Gülen Arsland Lied, Anne Berit Guttormsen, Stephan Johansson, Camilla 
Krakstad, Ferda Gülcan, Dagmar Fosså Bunæs, Martha Rolland Jacobsen, Tormod Rebnord 

Fra administrasjonen:  
Kaia Nepstad (sekretær) 

Besøk: 
Anne Beate Maurseth (Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier)  
 
Sekretærs merknader:  

1. Ny representant for avtroppende Magne Bråtveit (vitenskapelige ansatte) ble ikke 
oppnevnt innen tidspunkt for møtet og var derfor ikke til stede. 

2. Fordi Maurseths innlegg av praktiske årsaker ble tatt som første diskusjonssak er 
sakslisten for øvrig forskjøvet. Nummereringen av sakslisten i referatet samsvarer 
derfor ikke med sakslisten i innkallingen.  

Sak 32/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Godkjent uten merknader 

Sak 33/2015 Godkjenning av referat fra 14.10.2015 

Godkjent uten merknader 

Sak 34/2015 Presentasjon av FRINDOC v/ førsteamanuensis Anne Beate Maurseth  

Maurseth presenterer FRINDOC og gir en rask innføring i hva FRINDOC er, 
bakgrunn for prosjektet, formål, involverte partnere og organisering. Hun 
informerer også om evalueringsskjema og FRINDOCs statement – to sentrale 
verktøy for FRINDOCs aktiviteter. Hun avslutter sin presentasjon med å fastslå at 
FRINDOC svarer til et behov for å drøfte internasjonalisering som noe mer enn kun 
mobilitet. Programutvalget takker for presentasjonen og diskuterer kort hvordan 

mailto:Post@mofa.uib.no
http://www.uib.no/mofa
http://www.uib.no/nb/lle


  side 2 av 3 
 
 
 
   

selvevaluering kunne blitt brukt på MOF.  

Sak 35/2015 ORIENTERINGSSAKER  
- Erasmus+ søknad 

Roland orienterer kort om planer for og et foreløpig arbeid med en 
potensiell søknad om kapasitetsbyggingsprosjekt gjennom Erasmus+. Han 
gir en kort innføring i søknadens formål og innhold, samt utfordringer 
knyttet til søknaden.  

• Nytt kurs i etikk 
Gülen orienterer om det pågående arbeidet på fakultetet for å imøtekomme krav 
fra UiB sentralt om å inkludere minst 5 studiepoeng med etikkopplæring i 
opplæringsdelen i ph.d.-programmet. Hun forteller at en nedsatt arbeidsgruppe 
har diskutert mulige løsninger for hvordan MOF best kan oppfylle dette kravet. 
Hun forteller at arbeidsgruppen vedtok følgende:  

- MEDMET1 gir 3 studiepoeng i etikk.  
- Etikk dekkes i en rekke andre kurs ved fakultetet. Hvilke kurs, og hvor stor 

uttelling etikkdelen skal gi, målt i antall studiepoeng, skal kartlegges. 
Målet er at kravet om antall studiepoeng i etikk skal kunne dekkes også 
gjennom ordinære kurs med etikkelementer.  

- Det skal opprettes et eget kurs i etikk på 2 studiepoeng som et alternativ 
for de kandidatene som ønsker dette.  

Programutvalget støtter beslutningen som er fattet av arbeidsgruppen og 
kommenterer at løsningen anses som den mest hensiktsmessige, da det er viktig 
at opplæringsdelen ikke blir for fastlåst, og at den fortsatt åpner for valgfrihet. 
Programutvalget mener videre at det er viktig at man har en pragmatisk og 
løsningsorientert tilnærming til kravet om 5 studiepoeng.  

Sak 36/2015 Søknad om godkjenning av peer review-arbeid som element i 
opplæringsdelen  
Roland orienterer kort om søknadens innhold. Programutvalget 
kommenterer at det er svært bra at kandidater får mulighet til å gjøre peer 
review-arbeid i løpet av ph.d.-graden.  

Vedtak: Programutvalget godkjenner enstemmig søknaden som «Andre 
aktiviteter».  

Sak 37/2015 Diskusjonssak: Godkjenning av 200- og 300-tallsemner i opplæringsdelen i 
ph.d.-graden 
Kaia orienterer om bakgrunnen og innholdet i saken, og spør 
programutvalget hva som skal ligge til grunn for at emner på hhv. 200- og 
300-tallsnivå kan godkjennes i opplæringsdelen. Flere av programutvalgets 
medlemmer peker på at det bør legges opp til fleksibilitet med tanke på 
valg av emner, og at flere emner på 200-tallsnivå kan være relevante for 
enkelte ph.d.-kandidater. Dette bør eventuelle retningslinjer åpne for.  

Vedtak: Programutvalget vedtar at emner på 200-tallsnivå kan godkjennes i 
opplæringsdelen for ph.d.-graden ved MOF etter vurdering av 
programutvalgsleder. Ph.d.-kandidatens faglige bakgrunn og emnets 
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relevans for ph.d.-prosjektet vil være sentralt i vurderingen av godkjenning. 
Samtlige emner fra MOF, Mat.Nat. og psykologisk fakultet på 300-tallsnivå 
ved MOF godkjennes i opplæringsdelen for ph.d.-graden. Emner på 300-
tallsnivå fra andre fakulteter godkjennes i opplæringsdelen for ph.d.-
graden etter vurdering av programutvalget.  

 Eventuelt 

Roland og Kaia presenterer forslag til møteplan for programutvalget for 
våren 2016. Det foreslås tre møter totalt, og den foreslåtte møteplanen 
følger møteplanen for våren 2015. Møteplanen godkjennes til tross for at 
ikke alle medlemmene kan stille til samtlige møter. Følgende møtedatoer 
er satt:  

1. møte: 10. februar, kl. 14.00-15.30 
2. møte: 2. mars, kl. 14.00-15.30 
3. møte: 4. mai, kl. 14.00-15.30 

Sted: Møterom 437, Armauer Hansens Hus (4. etg.) 

 

Roland Jonsson (s.)     Kaia Nepstad (s.) 
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