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REFERAT MØTE I PROGRAMUTVALG FOR FORSKERUTDANNING 
 

Onsdag 05.06.19, kl. 14.00-15.30  

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

TILSTEDE 

Roland Jonsson, Camilla Krakstad, Pétur Júlíusson, Stefan Johansson, Madeleine 
Myrvold, Anne Berit Guttormsen 

Ikke tilstede: Anesa Mulabecirovic, Linda Zi Yan Xu, Ragnhild R. Lerheim, Thorkild Tylleskär 

Sak 21/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 Innkalling og saksliste godkjent 

Sak 22/19 Godkjenning av referat fra 10.04.19 

 Referat godkjent 

Sak 23/19 ORIENTERINGSSAKER 
• Ny avtale med Elsevier:  

https://khrono.no/forlag-margareth-hagen-open-access/hagen-om-
ny-avtale-vi-er-na-faktisk-en-pioner-i-europa/276519  
Etter at det først ble brudd med Elsevier, kom likevel den norske 
UH-sektoren (v/UNIT) til enighet med en av de store 
tidsskriftforlagene om åpen publisering.  
 

• UST stemte nei til bøtelegging av forsinket sensur: 
https://pahoyden.no/bot-sausan-hussein-sensurfrist/styret-stemte-
nei-til-innforing-av-sensur-bot/275351 
Det blir likevel ikke bøter for forsinket sensur ved UiB, etter at UST 
stemte ned forslaget. Det er imidlertid fortsatt et krav at man 
jobber for å holde sensurfristen og at man etablerer unntak for de 
emnene der dette er nødvendig slik at man sikrer forutsigbarhet for 
studentene.  
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• Plan for revisjon av MEDMET1 og etikkundervisning for ph.d.-
kandidater 
I forbindelse med vårens gjennomgang av emner har man sett at 
det er behov for revisjon av MEDMET1. Sett i lys av det eksplisitte 
kravet i ph.d.-forskriften om at alle kandidater skal ha en opplæring 
der minst 5 studiepoeng vitenskapsteori og etikk inngår, har 
emneansvarlig på MEDMET1 hatt møte med Ole Frithjof Norheim 
for å se på mulighetene for å gjøre endringer i undervisningen som 
kan løse begge disse utfordringene.  Det jobbes videre med dette 
med mål om å implementere endringene fra 2020.  

Sak 24/19 Fremdriftsrapportering 2018 – tilbakemelding fra instituttene 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedtak 
 

Instituttenes rapporter om oppfølging av framdriftsrapportene for 2018 ble 
gjennomgått. Det ble påpekt at det er store forskjeller i hvor tett 
instituttene følger sine kandidater. Programutvalget noterer med noe 
bekymring at store institutt tilsynelatende ikke har ressurser til å følge 
kandidatene tett nok. For eksempel har K2 hatt bare 11 kandidater inne til 
samtale, mens det er sendt ut så mange som 40 påminnelser om å søke 
forlengelse.  Manglende rapportering oppleves av instituttene som et lite 
problem, men programutvalget påpekte at det likevel kan ha stor 
betydning for den enkelte kandidat, og at instituttene må sørge for å ha 
tilstrekkelig informasjon om alle til å følge opp avvik og forsinkelser. 

Programutvalget uttrykte ønske om at dataene fra 
framdriftsrapporteringen må brukes bedre. Det er ønske om å bryte 
dataene mer ned, og å se på trender. Administrasjonen ønsker å bidra til 
dette, men det er et ressursspørsmål. Programutvalget kan gjerne komme 
med bestillinger, men de må være konkrete.  
 
 
Programutvalg for forskerutdanning tar instituttenes samlerapporter for 
oppfølging av framdriftsrapportering 2018 til etterretning.  
 

Sak 25/19 Rapport etter dialogmøter med instituttene  

Vedtak 

 

 

1. Programutvalg for forskerutdanning tar oppsummeringen av 
dialogmøtene til etterretning 

2. Programutvalget anbefaler at innspill fra instituttene følges opp 
videre, og at samarbeid med helseforetaket prioriteres.  

Sak 26/19 Forskerutdanningsmeldingen – innspill fra instituttene og utkast til 
melding fra Det medisinske fakultet 
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Vedtak 1. Programutvalg for forskerutdanning tar 
Forskerutdanningsmeldingene fra instituttene til etterretning.  

2. Programutvalget anbefaler framlagt Forskerutdanningsmelding for 
Det medisinske fakultet for 2018  

3. Forskerutdanningsmeldingen legges fram for fakultetsstyret for 
vedtak før oversendelse til UiB sentralt 
 

Sak 27/19 Innføring av ny § 11-5 i forskriften (Mindre omarbeidinger) 

Vedtak 1. Programutvalg for forskerutdanning tar innføring av ny § 11-5 til 
etterretning 

2. Programutvalget anbefaler at foreslått tekst legges inn i veiledning 
ved bedømmelse av avhandlinger og ber administrasjonen besørge 
dette 

3. Programutvalget anbefaler at prodekan for forskerutdanning gis 
myndighet til å godkjenne anbefalinger om omarbeiding fra 
bedømmelseskomiteen og fastsette frist for omarbeiding og ny, 
endelig frist for innstillingen.   
 

Sak 28/19 Forslag fra IKO om å splitte prøveforelesning og disputas, innspill fra 
instituttene 

Oppfølging av sak 19/19 

Vedtak På bakgrunn av tilbakemeldingene fra instituttene anbefaler Programutvalg 
for forskerutdanning at fakultetet ikke innfører nye rutiner for 
prøveforelesning og disputas som innebærer at det blir en hovedregel å ha 
prøveforelesning lang tid før disputas. Det er imidlertid ikke noe i dagens 
forskrift som er til hinder for slike løsninger tas ved behov.  
 

Sak 29/19 Oppretting av nytt emne ODFLA9002 

Vedtak 1. Programutvalg for forskerutdanning godkjenner ikke emnet i sin 
nåværende form  

2. Programutvalget ber IKO komme tilbake med revidert emnebeskrivelse 
der det er gjort en vurdering av overlapp med andre kurs som tilbys ved 
MED og der det er lagt inn forslag til studiepoengreduksjon for andre 
emner, blant annet MEDSTAT3 

Sak 30/19 Møtedatoer for høsten 

Vedtak Det fastsettes følgende møtedatoer for Programutvalget høsten 2019 

• Onsdag 11. september 
• Onsdag 23. oktober 
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• Onsdag 20. november  

 Eventuelt 

Ingen saker meldt under eventuelt 

 

Møtet hevet kl. 15.33 

 

Roland Jonsson (s.)     Torunn Olsnes (s.) 
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