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REFERAT MØTE I PROGRAMUTVALG FOR FORSKERUTDANNING 

Tirsdag 11.12.2018, kl. 14.00-15.30 

Møterom: Styrerommet, Armauer Hansens Hus, 4. etg. 

Til stede: Roland Jonsson, Anne Berit Guttormsen, Camilla Krakstad, Stefan Johansson, 
Thorkild Tylleskär 

Fra administrasjonen: Torunn Olsnes, Beate Lambach og Evelyn Myrå Holmøy (sekretær) 

Fravær: Pétur Juliusson, Ragnhild Reehorst Lereim, Linda Zi Yan Xu (student) 

Sak 38/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 39/18 Godkjenning av referat fra 17.10.18 

Sak 40/18 ORIENTERINGSSAKER 
• ORPHEUS-konferansen: 21.-23. mars 2019

Får vitenskapelig ansatte støtte til å reise på ORPHEUS? 

• Contributions to the 3rd NorDoc Summit in Aarhus 29.8.19: “We
ask you and your PhD candidates to suggest specific themes for
highly specialized PhD courses in order to possibly offer courses to
which it would usually be difficult to attract a sufficient number of
PhD candidates within the borders one country.”

Forskningsseksjonen kommer til å komme med forslag. 

• Ny «Orientering til komitéleder», bedømmelseskomiteen
(vedlagt)

Hva skjer om en opponent ikke kan komme? Kan det spesifiseres hva som blir 
tilfellet i Plan B. Må legge til et «ikke» i datospesifisering (ikke påske, osv). Tema 
for prøveforelesning kan hentes fra «sentrale fagområder» - hva menes med 
«sentrale fagområder»? Foreslår å erstatte med «kandidatens fagområde». Hva er 
habilitetskravet for custos? Publisert med kandidaten, veilederne? Custos kan 
være fra samme institutt, men det bør være en viss avstand fra custos til 
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kandidaten. Kan veilederne være med på middagen med opponentene? Oppleves 
som en gylden mulighet for å nettverke mellom opponenter og veiledere. «Åpne 
for at veiledere kan være med på middagen». 

• Artikkel på forskning.no (22.11.18): https://blogg.forskning.no/om-
forskning/forskningsradets-direktor--plan-s-skal-ikke-pa-
horing/1262411  

• Artikkel på forskning.no (6.11.18): https://forskning.no/om-
forskning/edvard-moser-om-apen-publisering---dette-forslaget-far-
fatale-konsekvenser/1257189  

Viser til fredagens møte om Plan S på Dragefjellet – mye engasjement, stor 
motstand blant forskerne. Sverige har ikke avtale med Elsevier. Thorkild sender en 
sak til PFUs medlemmer etter møtet. 

• Artikkel på forskning.no, Roland om røvertidsskrift (13.08.18): 
https://forskning.no/partner-universitetet-i-bergen-
forskningsetikk/slik-kjenner-du-igjen-et-rovertidsskrift/1248045  

• Artikkel på forskning.no (21.08.18): 
https://forskning.no/forskningsetikken/ti-tips-for-a-unnga-
rovertidsskriftene/1221203  

• Artikkel i På Høyden (22.11.18):  
http://pahoyden.no/2018/11/nesten-ingen-skriv-nynorsk-master-
og-doktorgrad  

Sak 41/18 VEDTAK: Programbeskrivelse og opptaksregler: Anbefaling for vedtak i 
fakultetsstyret 
Vellykket gjennomført workshop 23. november. Mange gode innspill og 
god diskusjon. IKO meldte inn innspill innen fristen. K1 kom med et forslag 
etter fristen som ikke tas til etterretning. Alle gyldige endringsforslag er 
samlet i ett dokument som PFU gikk gjennom på møtet. Vedtatte 
endringsforslag tas til etterretning, og forskningsseksjonen oppdaterer 
programbeskrivelsen som deretter vil sendes til Fakultetsstyremøtet 23. 
januar 2019. 

Sak 42/18 Godkjenning, opplæringsdel individuelt lesepensum 

PFU vedtar at kandidaten får godkjent individuelt lesepensum for 1 
studiepoeng. 

Sak 43/18 Møteplan for våren 

- 13. februar 
- 18. mars (mandag) 
- 10. april 
- 5. juni 
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PFU vedtar disse møtedatoene for våren 2019. 

Sak 44/18 VEDTAK: Orientering til bedømmelseskomiteen  

PFU foreslår endringer til orienteringsdokumentet. 

 Eventuelt 

- Innføring av ny portal for avhandling og trykking. UB innfører ny portal 
som kombinerer avlevering av avhandling til UB og trykking av 
avhandling. 

- Roland orienterer: UST har bedt om utredning av hva «Mindre 
utarbeidinger» innebærer 

- Folkehelseinstituttets Simon Levin kommer til Bergen for å holde kurs. 
Thorkhild sender info til PFU. 

- Maternal and Child health på BSRS. Thorkhild sender info til PFU. 
- Saker til våren:  

o Revisjon av dokumenter 

 

Roland Jonsson (s.)     Evelyn Myrå Holmøy (s.) 
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