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REFERAT MØTE I PROGRAMUTVALG FOR FORSKERUTDANNING 
 

Onsdag 30.08.2017, kl. 14.00-15.30  

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

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

Fra administrasjonen: Torunn Olsnes  

Meldt forfall: Christian Schriwer, Mette Hartmark Nilsen, Linda Zi Yan Xu  

Sak 22/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent uten merknader. To saker ble meldt til Eventuelt (hvorav én 
omhandlende NOKUT-vurderinger ble diskutert under orienteringssak om opptak 
til ph.d.-utdanningen). 

Sak 23/17 Godkjenning av referat fra 24.05.17 

Godkjent uten merknader. 

Sak 24/17 ORIENTERINGSSAKER 

• Artikkel i Forskerforum (06/17) “Færre vil bli forskere” 

Roland presenterer artikkelen forklarer at dette er hentet fra den nylig 
publiserte NIFU-rapporten om kvalitet i doktorgradsutdanningen. Han 
trekker frem at artikkelens konklusjon trolig er et resultat av at det nå er 
flere doktorgradskandidater om beinet for akademiske stillinger, og at 
stadig flere er mer realistiske i karriereforventninger.  

• Artikkel i På Høyden (08/17) «Nesten 500 kinesiske forskere tatt 
for juks» 

Roland presenterer saken, hvor flere kinesiske forskere er tatt for juks, 
primært i form av fagfellevurderinger i forbindelse med publiseringer. 
Programutvalget kommenterer at dette er urovekkende.  

mailto:Post@med.uib.no
http://www.uib.no/med
http://www.forskerforum.no/faerre-vil-bli-forskere/
http://pahoyden.no/2017/08/nesten-500-kinesiske-forskere-tatt-juks
http://pahoyden.no/2017/08/nesten-500-kinesiske-forskere-tatt-juks
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• Artikkel i På Høyden (08/17) «Ønsker åpen tilgang innen 2024» 

Roland presenterer saken kort. Programutvalget har ingen ytterligere 
kommentarer.  

• Kronikk i Forskerforum (06/17) “Press på doktorgradsstudenter – 
et faresignal” 

Roland presenterer artikkelen, som slår fast at enkelte 
doktorgradskandidater opplever press knyttet til juks og svekket 
forskningsetikk. Programutvalget påpeker at tittelen på artikkelen er 
misvisende. Torunn kommenterer at denne problematikken trolig er større 
i medisinske fagmiljø grunnet lange forfatterlister, i tillegg til at vi følger 
Vancouver-reglene for forfatterskap.  

• Nature Masterclass face-to-face workshop 

Roland presenterer mulighetene for å kjøpe workshops. Programutvalget 
stiller seg svært positiv. Det avtales at Kaia skal undersøke mulighetene, 
pris og ev. betingelser for å arrangere en slik workshop ved MED.  

• Praksis ved opptak av kandidater med mastergrad som er mindre 
120 studiepoeng (ECTS) (2 års fulltidsstudier) 

Roland, Torunn og Kaia presenterer kort fakultetets praksis med å vurdere 
den faglige bakgrunnen til søkere med utdanning som er <120 studiepoeng 
ECTS, og fakultetets krav om NOKUT-vurdering både for tilsettinger og 
opptak til ph.d.-programmet. Programutvalget diskuterer praksis for 
opptak til ph.d.-utdanning og tildeling av UiB-stipend, og kommenterer at 
kravene må være like for begge disse. Programutvalget kommenterer også 
at fakultetets krav om NOKUT-vurdering må fremgå tydeligere til 
potensielle søkere om opptak til ph.d.-programmet. Dette blir fulgt opp av 
forskningsseksjonen.  

Sekretærs merknad: Innmeldt sak som eventuelt omhandlet NOKUT-
vurderinger, og ble diskutert her.  

• Nytt skjema for endringer i veilederforhold 

Kaia presenterer skjema. Programutvalget er positiv til et slikt skjema.  

• Nye rapporteringskrav for tidsbruk i ph.d.-programmet 

Kaia og Torunn presenterer de nye rapporteringskravene fra KD, som går ut 
på at vi nå kun blir målt på andelen ph.d.-kandidater som har disputert 
innen seks år etter opptak. Utover statistiske formål vil endringen ikke 

http://pahoyden.no/2017/08/onsker-apen-tilgang-innen-2024
http://www.forskerforum.no/press-pa-doktorgradsstudenter-et-faresignal/
http://www.forskerforum.no/press-pa-doktorgradsstudenter-et-faresignal/
https://masterclasses.nature.com/pages/face-to-face-nature-masterclasses
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medføre praktiske endringer. Programutvalget tar endringen til 
etterretning.  

Sak 25/17 Krav om dokumentasjon av engelskkompetanse ved opptak 

Torunn presenterer saken. Programutvalget kommenterer at saken er 
grundig gjennomarbeidet og støtter vedtaksforslaget slik det fremgår av 
saksforelegget.  

Vedtak:  

1. Det skal stilles krav til dokumentert kompetanse i engelsk ved 
opptak til ph.d.-programmet ved Det medisinske fakultet.  

2. Følgende tester og resultater godkjennes som dokumentasjon av 
engelsk språkkompetanse for ph.d.-opptak: 
International English Language Testing Service (IELTS),  
A minimum of 6.5 points and a minimum of 5.5 in all 4 components. 
TOEFL Paper based test (PBT):  
A total score of 575 and 4.5 in written test. TOEFL Internet based 
test (iBT): A total score of 90 and 20 in written test.  
University of Cambridge examinations: 
- Certificate in Advanced English 
- Certificate of Proficiency in English 
Testen kan ikke være eldre enn to år ved søknad om opptak i ph.d.-
programmet.  

3. Unntak praktiseres som for UiBs masteropptak.  
4. Endringen iverksettes så snart det er praktisk mulig.  

26/17 Opprettelse av nytt forskerkurs ved Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin 

Kaia presenterer saken kort. Programutvalget har ingen innvendinger til 
saken.  

Vedtak: Programutvalget godkjenner opprettelsen av emnet «Global 
tubercolosis Epidemiology and Intervention» på ph.d.-nivå, i samsvar med 
søknad og emnebeskrivelse.  

Sak 27/17 Gjennomgang av tildeling av studiepoeng (ECTS) for elementer i 
opplæringsdelen 

Kaia presenterer saken kort. Programutvalget går systematisk gjennom 
retningslinjene, og diskuterer hvilken kompetanse man ønsker at 
kandidatene skal tilegne seg gjennom opplæringsdelen. Programutvalget 
diskuterer hvorvidt det er ønskelig å beholde «Andre aktiviteter» som en 
del av opplæringsdelen. På den ene siden ønsker man å opprettholde 
fleksibilitet, og på den andre å integrere ph.d.-kandidater gjennom 
deltakelse i forskerkurs. Roland kommenterer at kandidatene, gjennom 
fakultetets deltakelse i NorDoc også vil få tilgang til flere forskerkurs. 



  side 4 av 4 
 
 
 
   

Videre diskuterer programutvalget tidspunkt for gjennomføring av 
midtveisevaluering. Det kommenteres at det er flere ulike oppfatninger av 
formålet med midtveisevalueringen.  

Vedtak: Programutvalget vedtar følgende endringer og justeringer i 
retningslinjene for opplæringsdelen:  

1. «Andre aktiviteter» skal tas ut som element i opplæringsdelen. 
Søknadsskjema retningslinjer må oppdateres tilsvarende. 

2. Formulering for midtveisevaluering endres til «helst innen ½ ph.d.-
perioden, og senest innen 2/3 av ph.d.-perioden». Søknadsskjema 
og retningslinjer oppdateres tilsvarende. 

 Eventuelt 

Antall plasser på grunnkurset MEDMET1: Thorkild kommenterer at 
MEDMET1 i flere semestre har vært fullt med venteliste. Programutvalget 
er enige i at det er uakseptabelt at ph.d.-kandidater ikke får plass på et 
obligatorisk innføringskurs for forskerutdanningen. Programutvalget 
understreker at fakultetet må arbeide for utvidelse av kurset.  

 

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