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REFERAT MØTE I PROGRAMUTVALG FOR FORSKERUTDANNING 
 

Onsdag 05.02.20, kl. 14.00-15.30  
Møterom: Rom 437, Armauer Hansens Hus, 4. etg.  

Tilstede: Marit Øilo, Camilla Krakstad, Pétur Júlíusson, Elisabeth Wik, Stian Knappskog, 
Anne Berit Guttormsen, Madeleine Myrvold, Ester Kringeland 
 
Fra administrasjonen: Marianne Stien, Tone Friis Hordvik, Torunn Olsnes, Kaia Nepstad 
(sekretær) 
 
Meldt fravær: Trond Riise 
 
Sak 1/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 Godkjent. To orienteringssaker og én vedtakssak ble meldt til eventuelt.  
 

Sak 2/20 Godkjenning av referat fra 20.11.19 
 Godkjent uten merknader. 

 
Sak 3/20 ORIENTERINGSSAKER 

• Presentasjon av nye representanter 
Programutvalgets medlemmer presenterte seg.  
 

• Artikkel i Khrono: «Ho avslørte Sudbø. Men kva er det som gjer at 
nokre forskarar tek en snarveg?» 

Programutvalget tar artikkelen til orientering. Det bemerkes at saken er 
aktuell med tanke på diskusjonen på fakultetet om å øke mengden 
undervisning i etikk i opplæringsdelen.  
 

• Innlegg i Dagens Næringsliv: «Forskere blir ledet til etiske 
overtramp» 

Programutvalget tar artikkelen til orientering. Det bemerkes at det er 
betenkelig at det som er klassifisert som nivå 1-tidsskrift i Norge ikke er 
rangert i andre nordiske land. Det svares at vi må forholde oss til det 
norske registeret som foreligger, men at den enkelte forsker har mulighet 
til å varsle dersom man mistenker at enkelte rangerte tidsskrift ikke holder 
tilstrekkelig høyt nivå.  
 

mailto:Post@med.uib.no
http://www.uib.no/med
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• Innlegg i Dagens Næringsliv: «Forlag sluker forfatterbetaling» 
Programutvalget tar artikkelen til orientering. Det kommenteres at 
fakultetet ikke holder tilbake doktorgrader i tilfeller hvor ph.d.-kandidater 
har publisert i ikke-rangerte tidsskrift («røvertidsskrift»). Det er opp til 
bedømmelseskomiteen å vurdere kvaliteten på doktorgradsarbeidet. 
Fakultetet oppfordrer imidlertid alle forskere til å forholde seg til 
kanalregisteret. Det foreslåes også at den foreslåtte malen for 
bedømmelseskomiteens innstilling inkluderer vurdering av om artiklene er 
publisert i tidsskrift som er rangert i det norske kanalregisteret.  
 

• Oppsummering veilederseminaret 27.11.2019 
Administrasjonen oppsummerer kort veilederseminarets innlegg, 
deltakelse og tilbakemeldinger. Det bemerkes at det ofte er de samme som 
deltar på fakultetets tilbud til veiledere, og at flere kunne vært tjent med å 
delta på disse arrangementene. Programutvalget vil ta dette tilbake til 
fagmiljøet og oppfordre til bredere deltakelse, spesielt blant dem som ikke 
tradisjonelt deltar på disse arrangementene.  
 

• Ph.d.-melding (Ettersendt) 
Administrasjonen orienterer raskt om det planlagte arbeidet med ph.d.-
meldingen. Det opplyses om at det er visse praktiske utfordringer knyttet 
til årets melding på grunn av at fristen 15. april er betydelig tidligere enn 
tidligere år. Dette gir utfordringer med å hente inn viktige tilbakemeldinger 
fra instituttene. Det avtales at administrasjonen leverer et utkast til 
Programutvalget til møtet 11. mars, og at den endelige meldingen legges 
frem til orientering til møtet 27. mai.  
 

• NorDoc – innmelding av kurs til nettverket (Ettersendt) 
Administrasjonen etterlyser kurs å melde inn til nettverket. Det presiseres 
at det også er mulig å melde inn ønske om kurs som ikke eksisterer i dag 
innenfor spesialiserte felt. Det foreslåes å melde inn et potensielt 
Hyperion-kurs, samt enkelte CCBIO-emner. Det avtales at listen for 
innmeldingen av kurs sendes til instituttene. 

Sak 4/20 Kvalitetssikring av 900-tallsemner 

 
 
 
 
 
 
 

Arbeidsgruppen for emnegjennomgangen orienterer om prosessen og om 
de tilbakemeldingene fra instituttene. Gjennomgangen har resultert i et 
forslag om studiepoengreduksjon for tre emner, hvert med ett studiepoeng. 
Programutvalget konkluderer med at det er ønskelig å oppfordre kandidater 
til å oppsøke emner på tvers av fagmiljøer, og at det derfor er ønskelig med 
mindre emner.  

https://www.dn.no/innlegg/forskning/forlag/vitenskap/innlegg-forlag-sluker-forfatterbetaling/2-1-736132
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Vedtak: 

Programutvalget diskuterer kort hvorvidt obligatorisk elementer, som for 
eksempel FORMIDL901, utgjør en for stor del av opplæringsdelen. De ble 
avtalt at dette skal tas opp som en egen sak på et senere tidspunkt. 
 
Programutvalget tar arbeidet til etterretning. For de to emnene på 10 
studiepoeng hver skal arbeidsgruppen kontakte eneansvarlig og oppfordre 
til enten å redusere antall studiepoeng, eller å dele emnene opp i nye mindre 
emner. Saken vil tas opp til endelig vurdering til neste møte.  

Sak 5/20 Nedlegging av 900-tallsemner – Institutt for biomedisin 

 
 
 
Vedtak: 

Prodekan presenterer saken. Programutvalget har ingen innvendinger til 
nedleggelsen.  
 
Programutvalget godkjenner nedleggelsen av emnene BMED900, BMED901 
og BMED907. 
 

 Eventuelt 

 
 
 
 
Vedtak:  

I tillegg til to orienteringssaker omtalt over, ble én sak meldt til Eventuelt:  
• Det etterlyses mulighet for at forskerskolene ved fakultetet kan få 

tid til å presentere seg som en del av MEDMET1.  
 

Det avtales at for vårens MEDMET1 skal forskerskolene få 
presentere seg, men at fakultetets planlagte oppstartsseminar for 
nye ph.d.-kandidater trolig vil være et mer egnet forum for 
fremtidige semestre.  

 Møtet ble hevet 15.13.  

 
Marit Øilo (s.)      Kaia Nepstad (s.) 
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