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REFERAT MØTE I PROGRAMUTVALG FOR FORSKERUTDANNING 
 

Onsdag 25.01.2017, kl. 14.00-15.30  

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

Tilstede: Roland Jonsson (leder), Stefan Johansson, Thorkild Tylleskär, Camilla Krakstad, Anne Berit 
Guttormsen, Christian Schriwer, Linn Marie Sørbye, Linda Zi Yan Xu, Kaia Nepstad (sekretær). 

Meldt fravær: Mette Hartmark Nilsen 

Sak 1/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent uten merknader. Ingen saker ble meldt til Eventuelt. 

Sak 2/17 Godkjenning av referat fra 30.11.16 

Godkjent uten merknader. 

Sak 3/17 ORIENTERINGSSAKER 
• Sak i På Høyden: «Få stipendiater ender opp med fast jobb i akademia» 

(12/16) 
Roland presenterer saken som tar for seg utfordringene for ph.d.-kandidater med 
å ende opp med en akademisk karriere etter endt ph.d.-løp. Han poengterer at 
dette ikke er et nytt fenomen, men derimot noe fakultetet har hatt fokus på en 
stund. Som en oppfølging har fakultetet lagt økt vekt på karriereveiledning, samt 
en egen karrieredag for ph.d.-kandidater.  

• Sak i Forskerforum: «Når doktorgraden blir for vanskelig» (01/17) 
Roland presenterer saken som tar for seg frafall i ph.d.-programmet med 
eksempler fra NTNU. Han sier at fakultetet ikke har en komplett oversikt over eget 
frafall men at det er forholdsvis lavt. Programutvalget diskuterer deretter 
standardlengden på ph.d.-programmet. Programutvalget enes om at det er en 
utfordring at stipendstillinger ofte er lite fleksible på forlengelser noe som gir 
utfordringer når normert periode for et fulltidsløp kun er tre år.  

• Invitation International Doctoral Students Conference, 22-25 May 2017, 
Zhejiang University, China 

Roland viser kort invitasjonen om ph.d.-konferanse ved Zhejiang University i Kina. 
• Invitation to organise a permanent PhD course at Bergen Summer 

Research School (BSRS) 
Roland presenterer invitasjonen om å foreslå permanente ph.d.-kurs til BSRS og 
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spør Programutvalget om det er noen planer om å foreslå forskerkurs til 
sommerskolen. Thorkild supplerer med å forklare at bakgrunnen for invitasjonen 
er at det tidligere har vært mye arbeid med å opprette kurs som kun arrangeres 
en gang. BSRS ønsker nå å utvikle en permanent kursportefølje med faste ph.d.-
kurs innen helse og medisin. Han opplyser at Senter for internasjonal helse 
kommer til å foreslå et slikt permanent forskerkurs og foreslår blant annet 
kreftforskning og ernæring som andre potensielle temaer hvor det kan utvikles 
ph.d.-kurs til BSRS.  

• Handlingsplan for forskerutdanning ved UiB og MOF 
Roland presenterer den sentrale og fakultetets handlingsplan. Han understreker 
at fakultetets handlingsplan er utviklet for å samsvare med den sentrale samtidig 
som fakultetets egne prioriteringer er ivaretatt. Han viser videre til enkelte nye 
elementer i fakultetets handlingsplan, blant annet innføring av obligatorisk 
veilederopplæring (e-læringskurs for veiledere).  

• Egne ph.d.-program for hvert fakultet ved UiB (ikke oppr. på sakslisten) 
Roland opplyser om at UiB har oppnevnt en arbeidsgruppe for å se på behovet for 
å endre dagens ph.d.-utdanning ved UiB fra ett felles ph.d.-program til 
fakultetsvise ph.d.-program. Bakgrunnen er at det nye Fakultet for kunst, musikk 
og design har behov for et eget program for forskerutdanning.  

Sak 4/17 Søknad om godkjenning av andre aktiviteter i opplæringsdelen (u.off.)  
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Roland Jonsson (s.)     Kaia Nepstad (s.) 
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