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REFERAT MØTE I PROGRAMUTVALG FOR FORSKERUTDANNING 
 

Onsdag 11.09.19, kl. 14.00-15.30  

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

Tilstede: Roland Jonsson, Camilla Krakstad, Thorkild Tylleskär, Anne Berit Guttormsen, 
Stefan Johansson, Madeleine Myrvold, Linda Zi Yan Xu, 

Fra administrasjonen: Torunn Olsnes, Marianne Heldal Stien, Kaia Nepstad (sekretær) 

Ikke tilstede: Pétur Júlíusson, representanter for gruppe B* 

Sak 31/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 Innkalling og saksliste godkjent 

Sak 32/19 Godkjenning av referat fra 05.06.19 

 Det etterlyses en plan for oppfølging av 24/19, da informasjonen som 
samles inn gjennom framdriftsrapportene inneholder mye informasjon som 
bør brukes.  Utover dette ble referatet godkjent. 

Sak 33/19 ORIENTERINGSSAKER 
•  Sak i Khrono: «Stipendiater faller mellom to stoler – Det er nok mange 

miserable sjeler der ute» 

Prodekan presenterer saken. Det blir kommentert at ph.d.-kandidaters 
psykiske helse bør være tema for en veilederlunsj.  

• Sak i Khrono: «EU finansierer 52 norske doktorgrader» 

Prodekan presenterer saken. PFU tar saken til orientering.  

• Sak i Khrono: «Utlendinger publiserer mest og topper søkerstatistikken» 

Prodekan presenterer saken. Det kommenteres at det ofte er utfordrende 
å få utenlandske fagpersoner inkludert i undervisning grunnet 
språkbarrieren.  

• Sak i Forskerforum: «10 ganger flere utlendinger fra PhD i Norge enn hva 
norske tar i utlandet» 

mailto:Post@med.uib.no
http://www.uib.no/med
https://khrono.no/ingvild-mageli-phd-psykisk-helse/stipendiater-faller-mellom-to-stoler--det-er-nok-mange-miserable-sjeler-der-ute/285836
https://khrono.no/ingvild-mageli-phd-psykisk-helse/stipendiater-faller-mellom-to-stoler--det-er-nok-mange-miserable-sjeler-der-ute/285836
https://khrono.no/eu-forskningsradet-notis/eu-finansierer-52-norske-doktorgrader/400843?utm_campaign=Newsletter&utm_source=SendGrid&utm_medium=Email
https://khrono.no/cristin-jobbsoker-malcolm-langford/utlendinger-publiserer-mest-og-topper-sokerstatistikken/295264?utm_campaign=Newsletter&utm_source=SendGrid&utm_medium=Email
https://www.forskerforum.no/10-ganger-flere-utlendinger-tar-phd-i-norge-enn-hva-norske-tar-i-utlandet/
https://www.forskerforum.no/10-ganger-flere-utlendinger-tar-phd-i-norge-enn-hva-norske-tar-i-utlandet/


  side 2 av 4 
 
 
 
   

Prodekan presenterer saken. PFU tar saken til orientering.  

• Artikkel i Forskerforum: «Slik mislykkes du med doktorgraden» 

Prodekan presenterer saken. PFU kommenterer at artikkelens tittel er 
svært negativt vinklet. Videre påpeker PFU at det er store forskjeller 
mellom fagmiljøer, og at problemstillingen som belyses i saken gjerne er 
mer aktuell for fag hvor monografier er vanligere enn artikkelsamlinger, 
eksempelvis humaniora.  

• Åpent møte i regi av Det Norske Videnskaps-Akademis 
forskningetiske utvalg 

Prodekan presenterer saken og spør PFU om noen ønsker å delta. Det 
kommenteres at møtet med fordel kunne vært streamet.  

• Informasjonsmøte med forskningsrådet om Horisont 2020 18. 
september (informasjon om påmelding kommer) 

Prodekan presenterer møtet. PFU tar saken til orientering. 

Sekretærs merknad: Ved en feil var ikke lenken til møtet kommet med i 
innkallingen.  

Sak 34/19 Mandat og sammensetning – Programutvalg for forskerutdanning 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prodekan presenterer saken og går raskt gjennom PFUs historie og 
utvikling. Han kommenterer at det normalt skal hete «programstyre», men 
at Det medisinske fakultet ønsker å beholde det nåværende navnet. Det 
kommenteres at PFU ikke bør være for stort. Fra administrasjonen svares 
det at UHL fastslår kravene for representasjon i alle kollegiale organ med 
beslutningsmyndighet men at det her ligger muligheter for å redusere 
antall medlemmer i PFU. Studentrepresentantene bekrefter at de anser det 
som tilstrekkelig med én representant i PFU. PFU anbefaler følgende 
endringer/presiseringer:  

- Representantene for ph.d.-kandidater og studenter reduseres fra 
fire (2 ph.d.-kandidater og 2 studenter) til to (1 ph.d.-kandidat og 1 
student).  

- Oppnevningsperioden vil være ett akademisk år, med mulighet for 
forlengelse.  

- Endring i formulering: «Leder av komiteen for grunnkurs i 
medisinsk og helsefaglig forskning» rettes til «Leder for 
grunnkurs i medisinsk og helsefaglig forskning» 

 

https://www.forskerforum.no/slik-mislykkes-du-med-doktorgraden/
https://www.dnva.no/detskjer/2019/07/hvilket-ansvar-har-de-store-institusjonene-i-ivareta-forskningsintegritet-og
https://www.dnva.no/detskjer/2019/07/hvilket-ansvar-har-de-store-institusjonene-i-ivareta-forskningsintegritet-og
https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2019/msca-innovative-training-networks-informasjonsmote-om-2020-utlysningen/
https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2019/msca-innovative-training-networks-informasjonsmote-om-2020-utlysningen/
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Vedtak 
 

PFU gir prodekan og administrasjonen fullmakt til å arbeide videre med 
mandat og retningslinjer for sammensetning. Et utkast til mandat og 
sammensetning vil fremlegges PFU for godkjenning før det eventuelt 
fremlegges for Fakultetsstyret for endelig vedtak.  

Sak 35/19 Søknad om godkjenning av to nye emner i praxeologi 

Vedtak 

 

 

PFU godkjenner opprettelsen av emnene under forutsetning av at følgende 
endringer gjøres:  

- Emnetittel må endres slik at emnet er gjenkjennelig for alle potensielle 
deltakere  

- Emneinformasjon må definere hva praxeologi er  
- Emneinformasjon må være lik i den norske og engelske emnebeskrivelsen 

Sak 36/19 Revidert søknad om godkjenning av nytt emne ODFLA9002 

Vedtak PFU har ingen innvendinger til emnet, og godkjenner opprettelsen av 
ODFLA9002 i samsvar med søknad.  

 
Sak 37/19 Forslag til ny fellesgradsavtale med University of Zambia 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtak 

Administrasjonen presenterer saken. Dersom godkjent, blir dette den 
tredje fellesgraden ved fakultetet.  PFU kommenterer følgende:  

- Avtaleforslaget må avklare hvorvidt man ønsker felles eller dobbelt 
vitnemål. Fra administrasjonen påpekes det at man så langt mulig 
må tilstrebe en lik praksis for fellesgrader ved UiB. I fakultetets 
eksisterende fellesgrader er doble vitnemål brukt.  

- Avtalen bør presisere at Det medisinske fakultet/Universitetet i 
Bergen ikke er finansielt forpliktet til å følge opp avalen når 
finansieringen utløper i 2021 

- Avtalen må tydelig fastslå at alle kandidater som tar graden sin 
gjennom nevnte fellesgrad må disputere i UiBs lokaler  

 
PFU anbefaler fagmiljøet å gå videre med arbeidet.  

 Eventuelt 

1. Prodekan orienterer om et møte mellom prodekan og 
administrasjon ved Det medisinske fakultet og representanter fra 
Imperial College London (ICL). Formålet var å sammenligne ph.d.-
programmene med fokus på karriereveiledning. Det er blitt skrevet 
en artikkel basert på sammenligningene. Det fremgikk av møtet at 
ICL har gode rutiner for karriereveiledning, blant annet et «thesis 
writing seminar» og et seminar for kandidater i den avsluttende 
fasen av prosjektet. Ellers har ICL mye fokus på stressmestring og 
kandidatenes psykiske helse 
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2. Prodekan orienterer om ph.d.-organisasjonen ved UiB: UIBDOC. 
Prodekan foreslår å invitere de til et PFU-møte for å lære mer om 
arbeidet de gjør og aktivitetene de tilbyr.  

3. Prodekan orienterer om årets NorDoc-møte som fant sted i Aarhus, 
Danmark 29. og 30. august 2019. UiB vil være vert for NorDoc i juni 
2021.  

4. Prodekan orienterer om sak i På Høyden: «Utviklingsministeren gir 
100 studieplasser til studenter fra sør».  

5. Prodekan orienterer om at fakultetet så langt i år har hatt tre 
underkjenninger (totalt syv i 2018) og én annengangsunderkjenning 
i år. I forlengelsen av orienteringen diskuterer PFU rutinene for 
bedømmelsen av avhandlinger ved fakultetet. PFU understreker 
viktigheten av at avhandlinger bedømmes likt og etter de samme 
kriteriene. PFU diskuterer andre universiteters praksis med å 
benytte evalueringsskjemaer for bedømmelse og spør om MED bør 
benytte seg av lignende skjemaer. Det bestemmes at dette skal tas 
opp som sak til neste møtet  

Møtet hevet kl. 15.25 

 

*Nye representanter for ph.d.-kandidater var beklageligvis ikke oppnevnt på tidspunkt for 
møtet. 

 

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

https://uibdoc.no/
https://www.nordochealth.net/
https://pahoyden.no/dag-inge-ulstein-dag-rune-olsen-kvotestudent/utviklingsministeren-gir-100-studieplasser-til-studenter-fra-sor/403344
https://pahoyden.no/dag-inge-ulstein-dag-rune-olsen-kvotestudent/utviklingsministeren-gir-100-studieplasser-til-studenter-fra-sor/403344
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