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REFERAT MØTE I PROGRAMUTVALG FOR FORSKERUTDANNING 
 

Onsdag 24.05.2017, kl. 14.00-15.30  

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

 

Tilstede: Roland Jonsson (leder), Stefan Johansson, Camilla Krakstad, Anne Berit Guttormsen, Linn 
Marie Sørbye, Mette Hartmark Nilsen, Linda Zi Yan Xu, Kaia Nepstad (sekretær). 

Fra administrasjonen: Marianne Heldal Stien 

Meldt forfall: Thorkild Tylleskär, Christian Schriwer 

Sak 14/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent uten merknader. Ingen saker ble meldt til Eventuelt. 

Sak 15/17 Godkjenning av referat fra 08.03.17 

Godkjent uten merknader. 

Sak 16/17 ORIENTERINGSSAKER 
• Kronikk i University World News “Doubling of PhDs has not 

affected quality” (03/17) 
Roland orienterer kort om innholdet i kronikken.  

• Kronikk på Forskning.no “Flere doktorgrader stoppet ved UiO” 
(04/17) 

Roland orienterer kort om innholdet i kronikken. Det påpekes at veileder 
har et ansvar for å sørge for at etiske godkjenninger er på plass.  

• Artikkel i Aftenposten: “Forstår du ikke forskningsartikler? Da er 
du ikke den eneste.” (04/17) 

Roland orienterer kort om innholdet i artikkelen.  
• Invitation to the "Summer School on Intellectual Property" 2017 in 

Bonn, Germany 
Roland orienterer kort om kurset som skal holdes. Informasjonen er også 
sendt til instituttene ved fakultetet.  

• Oppdaterte veiledningstekster for krav til, og bedømmelse av dr. 

mailto:Post@mofa.uib.no
http://www.uib.no/mofa
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20170306231754151#.WL6fKaHH818.email
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20170306231754151#.WL6fKaHH818.email
http://forskning.no/2017/04/flere-doktorgrader-stoppet-ved-uio/produsert-og-finansiert-av/de-nasjonale-forskningsetiske-komiteene
http://www.aftenposten.no/kultur/Forstar-du-ikke-forskningsartikler-Da-er-du-ikke-den-eneste-619372b.html
http://www.aftenposten.no/kultur/Forstar-du-ikke-forskningsartikler-Da-er-du-ikke-den-eneste-619372b.html
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philos.-grader 
Kaia orienterer kort om de nye veiledningstekster for krav til avhandlinger 
og bedømmelsesprosess for dr. philos-grader. Tekstene tar utgangspunkt 
for tilsvarende tekster for ph.d.-graden.  

• ORPHEUS Conference 2017 
Roland orienterer kort om konferansen der han selv, Kaia og Marianne 
deltok og presenterte ph.d.-programmet ved fakultetet. Posteren fra 
fakultetet ble valgt ut til muntlig presentasjon, presentert av Kaia. 

• NorDoc Summit ved Karolinska Institutet, Sverige 21.-22. august 
2017 

Roland orienterer kort om samlingen, og viser programmet på NorDocs 
nettsider. Han oppfordrer programutvalget om å spre informasjon. 
Informasjonen om samlingen er også sendt til instituttene.  

• Course on Translational Research and Medicine Development 
Roland orienterer kort om kurset som skal holdes. Informasjonen er også 
sendt til instituttene ved fakultetet.  

• Artikkel i Forskerforum (05/17) “- Det er vanligere at folk sitter og 
gråter, enn at de ikke gjør det” (presentert på møte) 

Roland orienterer kort om innholdet i artikkelen. Programutvalget 
kommenterer at fokus på kandidaters psykiske helse er viktig, og mer 
vektlagt de senere årene.  

• Oppsummering av seminar om ph.d.-veiledning UHR, 
Litteraturhuset, Oslo, 4. mai 2017 (presentert på møte) 

Roland orienterer kort om seminaret hvor han presenterte fakultetets 
opplæringsprogram for veiledere, herunder e-læringskurset for veiledere. 
Programutvalget ber om status for gjennomføring av e-læringskurset. 
Roland svarer at mange veiledere fortsatt ikke har fullført kurset. 
Instituttene vil gi dette oppmerksomhet fremover. Veiledere som ikke har 
fullført kurset vil ikke få ta opp nye ph.d.-kandidater før kurset er 
gjennomført.  

Sak 17/17 Samlerapport fremdriftsrapportering 

Roland går gjennom instituttenes fremdriftsrapporter. Programutvalget 
kommenterer at det er store forskjeller mellom instituttene i oppfølging av 
kandidater: de mindre instituttene har en tettere oppfølging av flere 
kandidater enn de større instituttene. Programutvalget kommenterer at 
det ønsker mer utfyllende rapporter, og at god oppfølging etter 
fremdriftsrapportering er essensielt for å økt gjennomstrømning.  

Vedtak: Programutvalget tar framdriftsrapporten til orientering.  

Sak 18/17 Søknad om opprettelse av nytt kurs ved CCBIO/Klinisk institutt 1 

Roland presenterer kort forslag om opprettelse av nytt forskerkurs. 

https://www.nordochealth.net/nordic-phd-summit
http://www.forskerforum.no/det-er-vanligere-at-folk-sitter-og-grater-enn-at-de-ikke-gjor-det/
http://www.forskerforum.no/det-er-vanligere-at-folk-sitter-og-grater-enn-at-de-ikke-gjor-det/
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Programutvalget kommenterer at kurset innholdsmessig er viktig, men at 
følgende uklarheter må avklares:  

• Antall studiepoeng – den norske kursbeskrivelsen angir 3 
studiepoeng, mens den engelske angir 2 studiepoeng 

• Undervisningsprogram – den norske kursbeskrivelsen angir 3 fulle 
undervisningsdager, mens den engelske angir 2 undervisningsdager  

Vedtak: Programutvalget godkjenner opprettelsen av kurset, med 
forbehold om at uklarhetene avklares. Antall studiepoeng må samsvare 
med undervisningsopplegget og arbeidsmengden for øvrig i samsvar med 
eksisterende retningslinjer (25-30 timer = 1 studiepoeng).  

Sak 19/17 Søknad om opprettelse av nytt pedagogikkurs for ph.d.-kandidater 

Roland presenterer kort forslag om opprettelse av nytt pedagogikkurs for 
ph.d.-kandidater og postdoktorer. Programutvalget kommenterer at det er 
et godt kurs, og at antall studiepoeng anses fornuftig. Programutvalget 
etterlyser mer informasjon om overlappet mellom UPED-kursene og 
fakultetets pedagogikkurs – vil fakultetets pedagogikkurs gi fritak for krav 
om UPED620 – Basismodul? 

Vedtak: Programutvalget godkjenner opprettelsen av kurset, med 
forbehold om at uklarhetene om overlapp avklares. 

Sak 20/17 Mindre revidering av veiledningstekster om krav til, og bedømmelse av 
doktorgradsavhandlingen 

Kaia presenterer kort bakgrunnen for, og forslag til endringene. 
Programutvalget er enig i at bruken av bør/skal er fornuftig.  

Vedtak: Programutvalget godkjenner endringene med følgende unntak:  

Følgende formulering står uendret fra det originale dokumentet: 
«Sammenstillingen bør være på 40-70 sider. Referanselisten og artiklene 
som inngår i graden kommer i tillegg.» 

Sak 21/17 Møteplan høsten 2017 

Programutvalget bestemmer følgende møtedatoer for høsten 2017:  

1. møte: 30. august kl. 14.00-15.30 (Rom 437, AHH) 
2. møte: 16. oktober kl. 10.00-11.30 (Merk tidspunkt!) (Rom 437, 

AHH) 
3. møte: 29. november kl. 14.00-15.30 (Rom 437, AHH) 

 Eventuelt 

Ingen saker ble meldt til eventuelt.  
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Roland Jonsson (s.)     Kaia Nepstad (s.) 
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