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REFERAT MØTE I PROGRAMUTVALG FOR FORSKERUTDANNING 
 

Onsdag 08.03.2017, kl. 14.00-15.30  

Møterom: Rom 437, Armauer Hansens Hus, 4. etg.  

Tilstede: Roland Jonsson (leder), Stefan Johansson, Thorkild Tylleskär, Camilla Krakstad, Christian 
Schriwer, Kaia Nepstad (sekretær). 

Fra administrasjonen: Øyvind Armando Reinertsen, Daniel Gundersen 

Meldt fravær: Mette Hartmark Nilsen, Anne Berit Guttormsen, Linn Marie Sørbye 

Sak 5/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent uten merknader. Ingen saker ble meldt til Eventuelt. 

Sak 6/17 Godkjenning av referat fra 25.01.17 

Godkjent uten merknader. 

Sak 7/17 ORIENTERINGSSAKER 
• EAIE Workshop i Sevilla, Spania 12.-15. september 2017 

Roland forteller kort om EAIE Workshop som finner sted i Sevilla. Han skal 
holde innlegg.  

• NorDoc: planlagt søknad om NordForsk-midler for utvikling av 
felles forskerkurs 

Roland orienterer kort om at det nordiske nettverket som UiB deltar i 
(NordDoc) planlegger en søknad om midler gjennom utlysningen «New 
instrument for Nordic University Cooperation: Nordic University Hubs». 
Tanken er å utvikle felles forskerkurs som kan tilbys gjennom nettverket. 
Programutvalget oppfordres til å komme med forslag til aktuelle 
forskerkurs som kan meldes inn til søknaden (alle fagområder). 
Forskningsseksjonen skal sende forslaget til instituttene og forskerskolene. 

• UHR Workshop 4. mai 2017 
Roland orienterer om at Universitets- og høgskolerådet (UHR) skal holde en 
workshop i Oslo 4. mai 2017. Workshopen er rettet mott 
forskningsveiledning.  

mailto:Post@mofa.uib.no
http://www.uib.no/mofa
http://www.eaie.org/seville.html
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Sak 8/17 Søknad om godkjenning av individuelt lesepensum i opplæringsdelen 

Øyvind orienterer kort om søknadens innhold. Programutvalget har ingen 
innvendinger til søknaden.  

Vedtak: Søknaden om individuelt lesepensum i opplæringsdelen 
godkjennes som to studiepoeng i samsvar med søknaden. Vurderingsform 
blir skriftlig rapport med ekstern sensor. Instituttet er ansvarlig for å 
gjennomføre sensurering av lesepensum. 

Sak 9/17 Søknad om godkjenning av “andre aktiviteter” i opplæringsdelen 

Kaia orienterer kort om søknadens innhold. Programutvalget påpeker at 
undervisningsarbeid er noe som svært mange ph.d.-kandidater gjør ved 
siden av ph.d.-prosjektet sitt. Programutvalget konkluderer med at selv om 
det er viktig å tilegne seg erfaring fra undervisning og veiledning, skal 
undervisningsarbeid kun godkjennes som formidlingsaktiviteter, og da 
inntil tre studiepoeng som en del av FORMIDL901 (original forelesning/gitt 
undervisning) – i samsvar med fakultetets interne retningslinjer. 
Programutvalget mener imidlertid at de generelle retningslinjene bør 
gjennomgås. Spesielt ønsker programutvalget å diskutere om, og eventuelt 
hvordan veiledning av masterstudenter kan krediteres i opplæringsdelen. 

Vedtak: Programutvalget godkjenner ikke aktivitetene knyttet til utvikling 
og gjennomføring av emnet LOGO320 – Logopediske særemne som 
studiepoenggivende aktiviteter i opplæringsdelen. Ettersom kandidaten 
allerede har fått godkjent formidlingsaktiviteter tilsvarende seks 
studiepoeng, vil undervisningsarbeidet heller ikke kunne inngå som den del 
av FORMIDL901.  

Sak 10/17 Klage på avslag på søknad om godkjenning av opplæringselementer 
(u.off.) 

Sak 11/17 Årsmelding Forskerlinjen 2016 

Roland presenterer årsmeldingen. Programutvalget kommenterer at færre 
enn vanlig søkte om opptak til forskerlinjen høsten 2016. Dette antas å 
henge sammen med endringene etter den nye studieplanen i medisin. 
Programutvalget påpeker imidlertid at det er bra at odontologi har lykkes 
med å rekruttere forskerlinjestudenter hvert år.  

Programutvalget tar rapporten til etterretning.  

Sak 12/17 Årsmelding Forskerutdanning 2016 (NB! Ettersendt) 

Roland presenterer årsmeldingen. Stefan kommenterer at rapporten bør 
presisere at finansieringsmulighetene for utenlandsopphold ikke samsvarer 
med målsetningene om økt mobilitet blant ph.d.-kandidater. Roland 
kommenterer at fakultetet har finansieringsordninger for 
utenlandsopphold men at disse kun gjelder UiB-ansatte stipendiater og 
postdoktorer. Programutvalget gir Roland fullmakt til å justere rapporten i 
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tråd med kommentarene fra Programutvalget før den sendes videre til 
fakultetsstyret.  

Programutvalget tar rapporten til etterretning. 

Sak 13/17 Revidert veiledningstekst for krav til doktorgradsarbeid (NB! Nytt 
saksnummer) 

Roland presenterer endringene i veiledningsteksten, og bakgrunnen for 
disse. Endringene gjelder blant annet kreditering ved bruk av figurer og 
tabeller. Programutvalget har ingen innvendinger til endringene.  

Vedtak: De foreslåtte endringene i veiledningsteksten godkjennes både på 
norsk og på engelsk.  

 Eventuelt 

Ingen saker ble meldt til eventuelt. 

 

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


	REFERAT MØTE I PROGRAMUTVALG FOR FORSKERUTDANNING

