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REFERAT MØTE I PROGRAMUTVALG FOR FORSKERUTDANNING 
 

Onsdag 31.01.18, kl. 14.00-15.30  

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

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

Fra administrasjonen: Marianne Heldal Stien og Kaia Nepstad (sekretær) 

Meldt fravær: Petur Juliusson, Christian Schriwer, Linda Zi Yan Xu 

Sak 1/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Ok, to saker meldt til eventuelt. 

Sak 2/18 Godkjenning av referat fra 29.11.17 
Godkjent uten merknader. 

Sak 3/18 ORIENTERINGSSAKER 
• Artikkel i Sciencemag.org: «Explore the skills that can open career 

doors after your doctoral tranining» 

Roland presenterer artikkelen. Anesa stiller seg undrende til artikkelens 
konklusjon om at ph.d.-kandidaters tilegning av kunnskap er dårligere enn 
for konsulenter. PFU støtter kommentaren.   

Sak 4/18 Handlingsplan for forskerutdanning 2018-2022 

Roland presenterer handlingsplanen, og forklarer hvilke tiltak som er tatt 
ut sammenlignet med den forrige handlingsplanen, og hvilke som er lagt til. 
PFU har følgende kommentarer:  

- Handlingsplanen bør inkludere et punkt om at samspillet mellom 
helseforetaket og UiB bør forbedres 

- Krav om planlagt utenlandsopphold ved opptak bør tas ut, så lenge 
det ikke samtidig sikres fullstendig finansiering fra UiB. Flere i PFU 
stiller seg for øvrig kritisk til at det skal kreves utenlandsopphold for 
alle ph.d.-kandidater ettersom en stor gruppe av kandidatene 
arbeider utenlands eller har internasjonal bakgrunn.  

mailto:Post@med.uib.no
http://www.uib.no/med
http://www.sciencemag.org/careers/2017/11/explore-skills-can-open-career-doors-after-your-doctoral-training
http://www.sciencemag.org/careers/2017/11/explore-skills-can-open-career-doors-after-your-doctoral-training
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Sak 5/18 Søknad om opprettelse av nytt forskerkurs ved Institutt for global helse 
og samfunnsmedisin 

Kaia presenterer kort søknaden om opprettelsen av kurset. 
Programutvalget har ingen innvendinger.  
Vedtak: Forskerkurset opprettes i samsvar med søknad.  

Sak 6/18 Review-artikler i doktorgradsavhandlinger 

Roland presenterer saken, og viser til at saken også har vært diskutert i 
Utvidet forskningsledelse. PFU diskuterer at det eksisterer ulike 
oppfatninger av hva som forstås som «review-artikler».  

Vedtak: PFU mener at det er viktig å verne om kravet om at ph.d.-
avhandlingen skal bygge på original forskning. PFU ønsker videre ikke å 
gjøre noen presiseringer i dagens veiledning vedr. krav til 
doktorgradsavhandlinger når det gjelder review-artikler i avhandlinger, og 
legger til at veileder har et ansvar for at avhandlinger holder et faglig høyt 
nivå og tilstrekkelig omfang i samsvar med de gjeldende retningslinjene.  

Sak 7/18 Retningslinjer for bruk av artikler i doktorgradsavhandlinger 

Roland presenterer saken. PFU kommenterer at dette ikke er uvanlig, men 
er noe delt i hvorvidt praksisen er akseptabel. I alle tilfeller er PFU enige i at 
det er viktig at det er åpenhet om de manuskriptene som inngår i flere 
ph.d.-avhandlinger, og at eventuelle endringer over tid og kandidatenes 
individuelle bidrag må synliggjøres mer enn dagens praksis. Ansvaret for å 
synliggjøre dette ligger i hovedsak hos veileder.  

Vedtak: PFU bestemmer at veiledning vedr. krav til 
doktorgradsavhandlinger skal presisere vilkår for manuskripter som inngår i 
mer enn én avhandling:  

- Alle manuskripter skal kjøres gjennom Urkund, på samme måte som 
sammenstillinger 

- Det skal ved innlevering uten unntak opplyses om dersom et 
manuskript tidligere har inngått i en annen ph.d.-avhandling 

- I tilfeller hvor manuskript tidligere har inngått i en annen ph.d.-
avhandling: 

o skal det gjøres grundig rede for eventuelle endringer som er 
blitt gjort i manuskriptet  

o skal veiledererklæringen i detalj omtale kandidatens bidrag  
o skal komiteen eksplisitt informeres om dette  

Vilkårene skal innlemmes i veiledning vedr. krav til 
doktorgradsavhandlinger og vurderes på neste PFU-møte 21.03.18.  

 Eventuelt 

1. Varamedlemmer for representanter for de vitenskapelige:  
Det må oppnevnes en vara for Thorkild Tylleskär. Én person har 
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meldt sin interesse. Kaia skal skrive brev til Institutt for global helse 
og samfunnsmedisin og be de foreslå et varamedlem. Frode Berven 
fortsetter som vara for Camilla Krakstad.  

2. Markedsføring av kurstilbud fra eksterne aktører gjennom 
formelle UiB-kanaler 
Det fremkommer på møtet at det er blitt videreformidlet ut e-
poster til ph.d.-kandidater om betalingskurs tilbudt av eksterne 
parter. Det konkrete betalingskurset som diskuteres er blitt 
markedsført av en vitenskapelig tilsatt ved MED gjennom sin 
tilknytning ved MED, og videreformidlet av administrasjonen. I e-
postene opplyses det om prisen og det understrekes at 
betalingskursene ikke tilbys av UiB. PFU diskuterer hvorvidt UiB skal 
videreformidle slike henvendelser gjennom formelle 
kommunikasjonskanaler. PFU er sterkt kritisk til praksisen. Roland 
skal ta saken opp med det aktuelle instituttet.  
 
Som en forlengelse av diskusjonen mener PFU at UiB bør utvide 
tilbudet i kurs i akademisk skriving for ph.d.-kandidatene våre. PFU 
har tidligere markedsført CCBIOs Scientific Writing Seminar, som 
tilbys en gang årlig. Seminaret er meget populært, men har 
begrensede plasser. Roland skal undersøke om kurset kan utvides til 
to ganger årlig.  

 

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