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REFERAT MØTE I PROGRAMUTVALG FOR FORSKERUTDANNING 
 

Onsdag 16.05.2018, kl. 14.00-15.30  

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

Til stede: Roland Jonsson, Camilla Krakstad, Stefan Johansson, Anne Berit Guttormsen, 
Petur Juliusson, Anesa Mulabecirovic, Christian Schriwer,  

Fra administrasjonen: Marianne Heldal Stien, Torunn Olsnes, Tone Friis Hordvik, Jorunn 
Hvalby, Evelyn Myrå Holmøy og Kaia Nepstad (sekretær) 

Fravær: Thorkild Tylleskär, Linda Zi Yan Xu 

Sak 17/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Ok. Tre saker meldt til eventuelt. 

Sak 18/18 Godkjenning av referat fra 21.03.18 

Sak 19/18 ORIENTERINGSSAKER 
• Veilederlunsj for ph.d.-veiledere 24. april 2018 

Det orienteres kort om veilederlunsjen som ble avholdt og kommenterer at 
lunsjen, som veilederfrokosten, hadde godt oppmøte. Planlagt tema for en 
fremtidig veilederfrokost/-lunsj er underkjenninger. I forlengelse av dette 
diskuterer PFU underkjenninger på generelt grunnlag.  

• Nasjonaliteter – stipendsøknader 2017-2018  

Tallene presenteres. PFU kommenterer at det vil være nyttig med en 
tilsvarende oversikt men da for antall kvalifiserte søkere. Dette skal 
bestilles fra Rekrutteringsseksjonen.  

• Artikkel i Forskerforum (02.04.18) «Etterlyser eget ombud for 
stipendiater» 

PFU går kort gjennom artikkelen. PFU diskuterer hvorvidt en 
ombudsordning for ph.d.-kandidater vil være hensiktsmessig på UiB. Det 
kommenteres at den eksisterende organisasjonen for ph.d.-kandidater 

mailto:Post@med.uib.no
http://www.uib.no/med
https://www.forskerforum.no/etterlyser-eget-ombud-for-stipendiater/
https://www.forskerforum.no/etterlyser-eget-ombud-for-stipendiater/
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primært fungerer som en sosial og nettverksbyggende arena. PFU 
konkluderer med at man skal undersøke behovet for en slik ordning med 
de eksisterende tillitsvalgte for ph.d.-kandidater.  

Sak 20/18 Fakultetsvise ph.d.-program – nye programbeskrivelser (status) 

Det orienteres om prosessen, og vises til at den opprinnelige tidsplanen for 
arbeidet er blitt forskjøvet til høsten 2018. Det forklares hvordan fakultetet 
planlegger sitt arbeid etter den nye tidsplanen. Blant annet skal det 
oppnevnes en arbeidsgruppe for å utarbeidet et foreløpig tekstforslag. Det 
vises videre til at det har vært en innspillsrunde hvor alle instituttene har 
kommet med forslag. Det planlegges i september et arbeidsseminar med 
arbeidsgruppen, PFU og instituttrepresentanter for å utarbeide forslag til 
programbeskrivelsene. Forslag til programbeskrivelsene og endelig versjon 
vil presenteres i fakultetsstyret på møtene hhv. 22.10.18 og 12.11.18. PFU 
har ingen innvendinger eller ytterligere kommentarer på dette tidspunktet.  

Sak 21/18 Forslag til nye opptaksregler ved Det medisinske fakultet 

Utkastet til den nye formuleringen for opptakskrav presenteres. 
Hovedendringene som er gjort i forhold til dagens ordning er: 

- Praksisen med å vurdere søkere på grunnlag av ettårige 
mastergrader i kombinasjon med annen relevant kompetanse 
tydeliggjøres 

- Krav om at alle utenlandske søkere må legge ved pass til søknaden. 
Dette for å kvalitetssikre at alle navn registreres korrekt 

- Praksisen med å godta opptak av søkere tilsatt i kliniske stillinger 
ved norske universitetssykehus som kan dokumentere minst 20 % 
fristilt tid til forskning tydeliggjøres 

- Innføring av en opptakskomité for vurdering av søkere ved alle 
institutt. Komiteen vil etter planen bestå av to vitenskapelige 
ansatte og har blant annet ansvar for vitenskapelig kvalitetssikring 
av prosjektbeskrivelser 

- Søkere med fullført forskerlinje fritas fra kravet om at minst ett års 
fulltidsarbeid må gjenstå ved tidspunkt for opptak 

Programutvalget diskuterer forslaget om opptakskomité. Det vises til at 
dette forslaget har kommet fra instituttene selv. Det påpeker at 
utformingen og antall medlemmer bør bestemmes av den respektive 
instituttleder. PFU har ingen øvrige kommentarer.  

Sak 22/18 Interne retningslinjer for tildeling av formidlingspoeng  

Saken flyttes til møtet 12. september. 

 Eventuelt 

1. Møteplan høsten 2018 
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Følgende møtedatoer ble bestemt:  

- 1. møte: 12. september 
- Workshop/Arbeidsseminar for utarbeiding av programbeskrivelser: 

uke 39. Endelig dato fastsettes senere.  
- 2. møte: 17. oktober 
- 3. møte: 28. november 

Møteplanen er tilpasset tidsplanen for nye programbeskrivelser og 
fakultetsstyremøtene for høsten.  

2. Kjønnsbalanse ved sammensetning av bedømmelseskomité 

Ett av innspillene som er kommet i forbindelse med nye 
programbeskrivelser er at bedømmelseskomiteer skal settes sammen slik 
de to eksterne opponentene skal representere begge kjønn. Dagens praksis 
fastslår at begge kjønn skal være representert i komiteen som helhet. PFU 
anser det som lite hensiktsmessig å detaljstyre sammensetningen av 
komiteen, men at instituttene likevel bør tilstrebe å nå målet om at begge 
kjønn representeres blant de to opponentene.  

Vedtak: PFU ønsker ingen regelendring vedrørende sammensetning av 
bedømmelseskomiteer, men støtter at en god kjønnsbalanse blant 
opponentene bør tilstrebes.  

3. Tilbakedatering av endringer i veilederforhold 

Det orienteres kort om dagens praksis med å tilbakedatere dato for 
endringer i veilederforhold for ph.d.-kandidater. PFU enes om at praksisen 
kan avsluttes, og at veilederoppnevninger dateres fra tidspunktet hvor 
søknaden er datert. Videre mener PFU at veilederforhold skal gjennomgås 
ved midtveisevaluering hvor det samtidig skal tydeliggjøres at eventuelle 
endringer må søkes om til fakultetet. PFU understreker at det samtidig må 
tydeliggjøres for kandidat og veiledere at ingen veilederforhold er 
gjeldende før de formelt er godkjent av fakultetet. PFU vil på et senere 
tidspunkt diskutere eventuelle siste mulighet for endring i veilederforhold.  

Vedtak: Dagens praksis med å tilbakedatere endring i veilederforhold 
avsluttes med umiddelbar virkning.  

 

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