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REFERAT MØTE I PROGRAMUTVALG FOR FORSKERUTDANNING 

Onsdag 09.02.22, kl. 14.00-15.30 

Sted: Digitalt møterom 

Til stede: Martha Enger, Magnus Vollset, Camilla Krakstad, Petur Benedikt Júliússon, Stian 

Knappskog, Anne Berit Guttormsen, Monica Hellesvik, Karl A. Brokstad 

Fra administrasjonen: Tone Friis Hordvik, Marianne Heldal Stien, Jorunn Hvalby, Havjin 

Jacob.  

Eksterne program evaluatorer: Bob Harris (Karolinska institutt), Brita Solveig Pukstad 

(NTNU), Ranveig Seim Brekke.  

Meldt forfall: Erica Persson Teige, Elisabeth Wik,  

Site-visit  Presentasjon av medlemmer i programutvalget  

Eventuelt spørsmål/ved eksterne program evaluatorer 

Komiteen til ph.d.-program evaluering Bob Harris fra Karolinska institutt, 

Brita Solveig Pukstad fra NTNU og ph.d.-kandidat Rangveig Seim Brekke fra 

klinisk institutt 1 var til stede på dette møtet.  

Sak 1/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent. 

Sak 2/22 Godkjenning av referat fra 24.11.2021 

Godkjent. 

Sak 3/22 

 

 

 

 

 

Evaluering av ph.d.-emner ved Det medisinske fakultet 

Visedekan informerer om at FIA har utarbeidet retningslinjer som skal bidra 
til lik praksis ved fakultetene når det gjelder evaluering av ph.d.-emner ved 
Det medisinske fakultet. Det er to type vurderinger; egenvurdering som er 
årlige og skal være kort beskrivelse av undervisningsopplegget for emnet. 
Emneansvarlig har ansvaret for å gjennomføre dette. I tillegg til dette skal 
alle faste ph.d.-emner evaluere minst hvert tredje år eller hver tredje gang 
emnet er gjennomført dersom emnet ikke avholdes årlig. PFU har ansvar 
for å lage en plan for treårige emneevalueringer. 
Fakultetsadministrasjonen har utarbeidet en tidsplan med oversikt over 
ph.d.-emner for evaluering. Planen er at hvert semester blir 6-7 emner tatt 
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Vedtak 

ut for evaluering. Programutvalget diskuterte foreslått tidsplan for treårige 
emneevalueringer og vedtok følgende:  

Programutvalget godkjenner forslaget og vedtar at planen kan iverksettes.   

Sak 4/22 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtak  

Revidering av emnebeskrivelse CCBIO906 

Visedekan informerer at emneansvarlige ved CCBIO906 søker om mindre 
endringer i emnebeskrivelsen.  
Endringen gjelder denne setningen: «Can formulate problems, plan and 
carry out NGS analyses on samples from cancer patients». Ettersom kurset 
ikke er omfattende nok til at man skal være kompetent til å praktisk 
gjennomføre NGS analyser etter gjennomgått kurs, foreslår 
emneansvarlige denne setningen «Can formulate problems, select and plan 
for appropriate NGS analyses on samples from cancer patiens».  
 
Programutvalget diskuterte endringen, og var enige i at endringen er 
nødvendig. Programutvalget vedtok følgende:  

Programutvalget godkjenner foreslåtte endringer i emnebeskrivelse av 
emnet CCBIO906. Endringene kan implementeres fra våren 2022.  

Sak 5/22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søknad om godkjenning av seminarrekke og symposium ved Neuro-
Sysmed Forskerskole 

Neuro-SysMed forskerskole leder søker om å opprette seminarrekke og 
symposium med 3 studiepoeng. Det søkes samtidig om å få denne 
aktiviteten godkjent som registreringskriteriet for Neuro-SysMed 
forskerskolen.  

Programutvalget vurderte emnets form og innhold og påpekte noen punkter 
i emnebeskrivelsen som var uklare. I programbeskrivelsen er det uklar hva 
slags type forberedelser de mener. Er det selvstudium, gruppearbeid, 
oppgaveskriving etc. Dette må komme tydelig frem. Det bør også beskrives 
mer utfyllende om de to rapportene som skal utarbeides og leveres der det 
er oppgitt at de skal bruke 40 timer på. Forventes det at de skal levere 
rapport om sin egen forskning, eller valgfritt tema?  
Under vurderingsformen i emnebeskrivelsen står det at kandidatene må 
delta på symposium som innebærer presentasjon av forskning. Dette bør 
omformuleres slik at det tydelig kommer frem om kandidatene skal 
presentere egen forskning, valgfritt tema, eller oppgitt tema. Hvis det er 
egen forskning, bør det vurderes om det blir overlapp med punkt 4. i 
vurderingsform der de bes om å skrive refleksjonsoppgave med basis i egen 
forskning. 

Programutvalget oppfordrer også at symposiet blir arrangert lokalt slik at det 
ikke blir en ekstra kostnad for ph.d.-kandidater for å gjennomføre kurset. 
Slik at det blir tilgjengelig for alle kandidater som er interesserte i kurset.   
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Vedtak Programutvalget godkjenner herved opprettelsen av emnet «Neuro-SysMed 
seminarrekke og symposium» med 3 studiepoeng, med forbehold om at 
ovennevnte klargjøringer blir innført i emnebeskrivelsen før emnet endelig 
kan opprettes.  
Emnet er også godkjent som registreringskriteriet i Neuro-SysMed 
forskerskolen.  

Sak 7/22 
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Martha Enger (s.)      Havjin Jacob. (s.) 


