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REFERAT MØTE I PROGRAMUTVALG FOR FORSKERUTDANNING 

 

Onsdag 24.11.21, kl. 14.00-15.30 

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

Til stede: Martha Enger, Elisabeth Wik, Magnus Vollset, Erica Persson Teige 

Fra administrasjonen: Tone Friis Hordvik, Torunn Olsens, Marianne Heldal Stien.  

Meldt frafall: Petur Benedikt Júliússon, Camilla Krakstad, Monica Hellesvik  

Sak 43/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent 

Sak 44/21 Godkjenning av referat fra 13.10.2021 

Godkjent. 

En kommentar: I sak 40 var ordet «veldig» nevnt tre ganger, kanskje litt i 

overkant. 

 

Sak 45/21 

 

Vedtak: 

Opprettelse av emnet- Learning from the COVID-19 pandemic: an 
interdisciplinary approach to address a complex threat. 

 
Programutvalget godkjenner opprettelsen av emnet «Learning from the 
COVID-19 pandemic: an interdisciplinary approach to address a complex 
threat» med 3 studiepoeng, på vilkår av at de leverer en revidert 
emnebeskrivelse for godkjenning, på begge språk, innen midten av 
desember.  
 

Det ble også diskutert frister for å søke om godkjenning av kurs, på generelt 
grunnlag. Man ser ofte at instituttene søker om å få godkjent kurs tett opptil 
kursstart. PFU kommer frem til at kurs bør være godkjent 3 måneder før 
kursstart. 

Sak 46/21 

 

 

Godkjenning av registreringskriterier i fire forskerskoler ved MED 

Martha påpeker at det skal være fem, ikke fire forskerskoler som skal få 
registreringsgrunnlagene sine godkjent. Forskerskolen i Klinisk medisin vil 
bruke sitt årlige arrangement «forskningspresentasjoner» som grunnlag for 
registreringen 
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Vedtak Programutvalget godkjenner registreringskriteriene i de fire forskerskolene 
som lagt fram i saksforelegg, med tillegg av Forskerskolen i Klinisk medisin, 
nevnt over. 

• CCBIO Research School for Cancer Studies: ønsker å bruke 
CCBIO908 (Scientific Writing and Communication Seminar) 

• ODO Research School: ønsker å bruke ODORS forskerkurs. 

• Bergen Biomedical Research School: ønsker å bruke årlige 
halvdagsseminarer for nye ph.d.-kandidater. 

• Bergen Research School in inflammation (BRIS): ønsker å bruke 
HUIMM901 som er prosjektseminarer i immunologi. 

 

Det jobbes med å få på plass kriterier for de tre siste. Status er som følger:  

NeuroSysMed: PFU ønsker ikke at forskerskolen bruker samarbeidskurs 

med CCBIO da disse ikke synliggjør NeuroSysMed som egen forskerskole i 

tilstrekkelig grad. Ettersom denne forskerskolen er i etableringsfasen, var 

det tilslutning til å vente med å fatte vedtak til høsten 2022 slik at 

forskerskolen får startet sin planlagte seminarserie.  

CIH/CISMAC: Det er foreslått å bruke webinarserien som 

registreringskriterium. Det er dette som binder deres kandidater sammen, 

siden de er spredd over hele verden. Det er planlagt å forankre dette i 

løpet av kort tid slik at dette kan vedtas i neste PFU-møte.  

IGS/Samfunnsmedisinske fag: Fagmiljøet har en diskusjon om man skal 

bruke deltakelse i seminarserien nå i desember eller et emne som heter 

Grunnlagsproblemer i samfunnsmedisin. Dette emnet er midlertidig ikke i 

drift på grunn av utskiftninger i faglig stab. PFU ønsker at forskerskolen blir 

presentert for muligheten å benytte seminarrekken inntil videre, men 

holde muligheten for å bytte til Grunnlagsproblemer dersom de kommer til 

at dette er hensiktsmessig på et senere tidspunkt. Det er ønskelig å vedta 

noe i neste PFU-møte. 

Forskerskolene må fra og med i år rapportere på drift, aktivitet, og budsjett. 
Midler som ikke blir brukt dras inn, og føres ikke videre til neste år. 

Tidligere fantes Forskerskolelederforum. Er dette ønskelig å gjenoppta? 
(årlig/halvårlig)? 

Hva med forskerlinjestudenter som tar kurs i regi av forskerskolene? Skal 
disse registreres på forskerskolen? 

Sak 47/21 Forslag til høstens møtedatoer  

- Februar: 09.02.2022 mtp site visit programevaluering 
- Mars/April: 30.03.2022 / 06.04.2022  
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- Juni: 01.06.2022 / 15.06.2022 

Ingen innvendinger til de foreslåtte datoer 

Sak 48/21 ORIENTERINGSSAKER 

• Ekstern programevaluering av ph.d.-programmet 
Informasjon v/Martha. Fakultetet er i sluttfasen av å samle 
dokumenter. Det er oppnevnt to eksterne evaluatorer; Brita 
Pukstad og Bob Harris, som vil se på rekruttering, opplæringsdelen 
(etikk vit.teori), kvalitet i ph.d. kurs, oppfølging av kandidater fra 
start til slutt, forskerskolene, internasjonalisering og utveksling. Det 
arrangeres «site visit» 9. februar. Magnus foreslo at det at 
evaluatorene er tilstede når de overleverer rapporten til våren. 

• Khrono artikkel – Kritikk fra riksrevisjonen: Gjør ikke nok for å sikre 
god forskningsetikk. 
Det er et stort fokus på dette ved UiB. Fakultetet jobber med å få 
dette mer integrert i MEDMET900. Det er en utfordring å få 
engasjement til å sette dette på agendaen, spesielt dersom det ikke 
har relevans til eget prosjekt. Det påpekes at det er viktig å ha et 
langtidsperspektiv på dette.  

 Eventuelt 

 

Martha Enger (s.)      Marianne H. Stien (s.) 

https://khrono.no/kritikk-fra-riksrevisjonen-gjor-ikke-nok-for-a-sikre-god-forskningsetikk/630025
https://khrono.no/kritikk-fra-riksrevisjonen-gjor-ikke-nok-for-a-sikre-god-forskningsetikk/630025

