
 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Det medisinske fakultet 
 

 
 
 
 

Postadresse 
Postboks 7804 
5020 Bergen 

Telefon 55 58 00 00 
Post@med.uib.no 
www.uib.no/med  
Org no. 874 789 542  

Det medisinske fakultet 
Telefon 55 58 20 86 
Telefaks 55 58 96 82 
 

Besøksadresse 
AHH, 
Haukelandsveien 28 

 

REFERAT MØTE I PROGRAMUTVALG FOR FORSKERUTDANNING 

 

Onsdag 18.08.21, kl. 14.00-15.30 

Sted: Digitalt møterom 

Til stede: Marit Øilo (leder), Martha Enger, Elisabeth Wik, Magnus Vollset, Camilla 

Krakstad, Ester Kringeland, Erica Persson Teige.  

Fra administrasjonen: Tone Friis Hordvik, Torunn Olsnes, Jorunn Hvalby, Havjin Jacob 

(sekretær) 

Meldt fravær: Petur Benedikt Júliússon, Trond Riise  

Sak 33/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent  

Sak 34/21 Godkjenning av referat fra 02.06.2021 

Godkjent  

Det medisinske fakultet har fortsatt ikke fått oppdatert emnebeskrivelse på 

HUIMM903.  

 

Sak 35/21 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtak 

 

Resultater fra spørreundersøkelse om effekter av koronapandemien på 
ph.d.-kandidater og postdoktorer ved UiB  

Saksforelegg 

88% av deltakere har besvart at de er forsinket. Kandidatene som er midt i 
ph.d.-perioden er mest påvirket, mens de som er i sluttfasen har blitt 
mindre påvirket. Det som er gledelig er at det bare var 10% som melder at 
de har hatt mindre kontakt med veileder under korona pandemien. 

Programutvalget diskuterte eventuelle tiltak for ph.d.-kandidater. Det kom 
frem at både sosiale arrangementer og seminar om psykisk helse kunne 
vært aktuelle tiltak.   
Det ble også diskutert at man måtte sørge for å få fortgang i 
saksbehandling av de forlengelsessøknadene.   

Programutvalg for forskerutdanning tar resultater fra spørreundersøkelsen 
om effekter av koronapandemien på ph.d.-kandidater og postdoktorer til 
etterretning. 
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Sak 36/21 ORIENTERINGSSAKER 

• Programevaluering – status  

De starter arbeidet i desember. De kommer 9.februar. Komiteen er 

to eksterne Bob Harris (leder av Orpheus ved Karolinska Instituttet), 

Brita Solveig Pukstad (prodekan for ph.d.-utdanning og innovasjon, 

NTNU) og en intern ph.d.-kandidat (Ester Anne Kringeland, K2). 

• Disputaser  

Det åpnes opp for publikum på disputasene, men noen 

begrensninger. Må overholde den akademiske meteren. Det skal 

fortsatt legges til rette for digital opposisjon. Opponenter som 

oppholder seg i utlandet blir foreløpig ikke invitert hit. Opponenter 

fra Norge kan komme til Bergen dersom de selv ønsker det. Det blir 

fortsatt strømming av alle disputaser.  Det vil bli åpent for spørsmål 

bare til de som er fysisk til stede for å gjøre det lettere for ph.d.-

koordinatorene. Hovedveileder har ansvaret for registrering, og det 

skal oppbevares i 14 dager etter disputas.   

• Forlengelser 

De som er ansatt ved UiB har mulighet til å søke. Ikke eksterne. Det 

er ca. 100 kandidater som har søkt. Alle som har søkt har fått minst 

1 måned forlengelse.  

Hvis vi regner ut hvor mange som har fått forlengelse så tilsvarer 

det ca. (4-5 stipendiat stillinger) Det blir derfor mindre stipendiat 

stillinger. Vi har fortsatt ikke oversikt over hvor mange stipendiater 

det kommer til å bli lyst ut.  

 

• Registreringskriterier forskerskoler  

Vi har fortsatt ikke fått tilbakemelding fra forskerskolene.  

 Eventuelt 

Møtet er hevet kl. 14:50 

Marit Øilo (s.)      Havjin Jacob. (s.) 


