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REFERAT MØTE I PROGRAMUTVALG FOR FORSKERUTDANNING 

 

Onsdag 14.10.2015, kl. 14.00-15.30  

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

Tilstede:  

Roland Jonsson, Gülen Arsland Lied, Anne Berit Guttormsen, Stephan Johansson, Camilla 

Krakstad, Ferda Gülcan, Martha Rolland Jacobsen, Hanne Borge (vara for Tormod 

Rebnord),  

Fra administrasjonen:  

Kaia Nepstad (sekretær), Marianne Stien og Mirza Mujic 

Forfall:  

Dagmar Fosså Bunæs  

Sekretærs merknad: Ny representant for avtroppende Magne Bråtveit (vitenskapelige 

ansatte) ble ikke oppnevnt innen tidspunkt for møtet og var derfor ikke til stede. 

 

Sak 27/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Godkjent uten merknader 

Sak 28/2015 Godkjenning av referat fra 16.09.2015 

Godkjent uten merknader 

Sak 29/2015 ORIENTERINGSSAKER 

 10th European Quality Assurance Forum (EQAF)  

Roland presenterer seminaret og oppfordrer interesserte til å delta og/eller 

å sende inn bidrag.  

 Synliggjøring av forskerutdanningen på nettsidene til fakultetet 

Roland og Kaia Nepstad presenterer de nye nettsidene og viser at 

forskerutdanningen nå har en egen fane i nedtrekksmenyen på forsiden. 

Dette er en endring fra tidligere da forskerutdanningen var plassert under 
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fanen «Forskning». Endringen gjelder både for de norske og de engelske 

sidene.  

Kommentarer: Stefan Johansson viser til et behov for lett tilgjengelig 

praktisk informasjon for nye internasjonale ph.d.-kandidater og forskere, 

eksempelvis informasjon om generering av norsk personnummer og 

lignende. Han spør så i hvilken grad fakultetets engelske nettsider 

informerer om slike saker. Roland kommenterer at dette ansvaret i all 

hovedsak ligger på instituttnivå, men at kommentaren tas til etterretning i 

arbeidet med videreutvikling av gode nettsider. PFU har ingen øvrige 

merknader. 

 Orpheus Labelling 

Roland presenterer Orpheus-heftet «Standards for PhD Education in 

Biomedicine and Health Sciences in Europe», og orienterer deretter kort 

om Orpheus og den årlige Orpheus-konferansen. Han informerer deretter 

om at MOF har søkt om Orpheus Labelling – et system for å måle hvorvidt 

organiseringen av ph.d.-programmet sikrer et smidig og kvalitetssikret 

ph.d.-løp fra opptak til endelig evaluering.  

Kommentarer: PFU spør hvilken praktisk betydning en Orpheus Label har og hvor 

lenge den varer. Roland svarer at en Orpheus Label først og fremst er et 

kvalitetsstempel, og at man trolig tildeles denne for en lengre periode.  

Oppfølging: Det avtales at en pdf.-versjon av heftet skal sendes til alle 

medlemmene.  

 

Sekretærs merknad: Heftet er sendt ut til alle PFUs medlemmer. Heftet er også 

tilgjengelig på fakultetets nettsider om Orpheus.  

Sak 30/2015 Søknad om godkjenning av spesialpensum innen to tema (á 3,5 stp) 

Roland går kort gjennom søknaden. Han foreslår at søknaden godkjennes.  

Diskusjon: Flere av PFUs medlemmer kommenterer at søknaden er 
mangelfull og at den ikke tydelig demonstrerer hvorvidt de oppførte 
artiklene også er ment å inngå i kandidatens avhandling. Videre poengteres 
det at PFU også må være bevisst på presedensen som skapes, hvor man 
ikke ønsker at individuelt lesepensum erstatter forskerkurs. PFU mener at 
søknaden kan godkjennes i dette tilfellet, men med merknader om 
praktiske forhold knyttet til gjennomføringen og kvalitetssikringen.  

Vedtak: Programutvalget godkjenner søknaden med følgende merknader:  
- Vurderingsformen av lesepensumet må inkludere god 

kunnskapskontroll og den skriftlige rapporten må tydelig 
demonstrere lesepensumets læringsutbytte.  

- Ekstern sensor må oppnevnes til vurdering av den skriftlige 
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rapporten. 

Sak 31/2015 Frindoc og internasjonalisering av forskerutdanningen 

Roland orienterer om Frindoc, og går gjennom prinsippene som ligger til 
grunn for å måle en institusjons internasjonale profil.  Han viser til et 
elektronisk skjema hvor MOF kan måle sin internasjonale profil i ph.d.-
programmet, og spør PFU om dette er noe vi bør gjøre.  

Vedtak: Programutvalget ser positivt på saken og vedtar at MOF skal måle 
sin internasjonale profil i ph.d.-programmet gjennom det elektroniske 
skjemaet. 

 Eventuelt 

 Rapport fra prodekanmøte i Tromsø: Anne Berit Guttormsen spør 
om hva som ble diskutert under det nasjonale prodekanmøtet i 
Tromsø samme uke. Roland og Marianne Stien går kort gjennom 
hvilke saker som ble diskutert.  
Oppfølging: Det avtales at Marianne Stien skal sende ut saksliste fra 
møtet til interesserte. 

 

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


