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 REFERAT FRA MØTE I PROGRAMUTVALG FOR FORSKERUTDANNING 

 
Onsdag 08.02.2012, kl. 13.15 
Paviljongen 2. etg. Rom 231 

 
 
Til stede: Roland Jonsson, Camilla Tøndel, Kjell Øvrebø, Magne Bråtveit, Per Øyvind Enger  
 
Forfall: Karl-Erik Müller, Marie Farstad Høvik, Amund Gulsvik, Tove Ragna Reksten
  
Fra fakultetet: Ane Brorstad Mengshol, Inger Hjeldnes Senneseth, Anlaug Lid 
 
 

SAKSLISTE 
 

Sak 1/2012 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

 Innkalling og saksliste ble godkjent. 
 

Sak 2/2012 Godkjenning av referat fra 14. desember 2011 
 Referatet ble godkjent.  

 
Sak 3/2012 Bob Harris fra Karolinska Institutet (KI) holdt følgende presentasjon: “Training 

of supervisors and pedagogical courses for PhD trainees at KI”. 
 Programutvalget fikk en orientering fra Bob Harris ved Karolinska Instituttet 

om deres arbeid med veilederopplæring og pedagogisk kursing av ph.d.-
kandidater. KI har et godt opplegg for dette som Det medisinsk-odontologiske 
fakultet kan bruke som inspirasjon for videre arbeid med kvalitetsutvikling av 
forskerutdanning ved eget fakultet. 
 

Sak 4/2012 Orienteringssaker 
 
• Forskerutdanningsmeldingen for 2011 skal være ferdig for oversendelse til 

UiB 15. april 2012. Leder av programutvalget og forskningsseksjonen vil 
utarbeide et utkast som skal opp til behandling i programutvalget 21. mars. 
Forskerutdanningsmeldingen skal behandles i fakultetsstyret 11. april. 

 
• Tre artikler fra Nature “Reform the Phd System or close it down”, 

“Accidents in waiting” og “Rethinking PHDs” ble diskutert. Med 
utgangspunkt i artikkelen «Accidents in waiting» ble det reist spørsmål om  
hvem som er ansvarlig for sikkerhet for studenter og eksternt ansatte som på 
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diverse ulike måter er tilknyttet fakultetet. Programutvalget ber 
forskningsseksjonen undersøke dette området nærmere og bringe temaet 
videre til fakultetet.  

 
• Evalueringen fra ph.d.-veilederseminaret 28. september 2011 er gode, og 

innspill til forbedringer fra kursdeltagerne blir tatt med videre i forberedelse 
av neste veilederseminar.   

Sak 5/2012 
 

Godkjenning av læringsutbyttebeskrivelser i forskerkurs 
Saksvedlegg. 
 

Vedtak 1. Programutvalg for forskerutdanning godkjenner læringsutbyttebeskrivelsene 
for følgende kurs: 

 
Gades institutt: 
HUIMM901 (engelsk og nynorsk) 
HUIMM902 (engelsk) 
HUIMM903 (engelsk) 
HUIMM905 (engelsk) 
HUIMM906 (engelsk) 

 
Institutt for biomedisin:  

 BMED901 (engelsk og nynorsk) 
 BMED902 (engelsk og nynorsk) 
 BMED903 (engelsk og nynorsk) 
 BMED904 (engelsk og nynorsk) 
 BMED905 (engelsk og nynorsk) 
 BMED906 (engelsk og nynorsk) 
 MEIBM900 (engelsk og nynorsk) 

 
Institutt for samfunnsmedisin: 
MEDGRSAM1 (nynorsk) 

 MEDGRSAM2 (nynorsk) 
 MEDGRSAM3 (nynorsk) 
 MEDGRSAM4 (nynorsk) 
 MEDGRSAMESSA (nynorsk) 
 MEDSTAT1A (nynorsk) 
 MEDSTAT2-B (nynorsk – med anmodning om språkvask) 
 MEDSTAT3 (engelsk og nynorsk) 
 MEDSTATA (engelsk og nynorsk) 
 MEDSYKVIT (nynorsk – med anmodning om språkvask) 
 MEDSYKVIT2 (nynorsk – med anmodning om språkvask) 
 MEDKVFORSK (nynorsk) 
 MEDEPIDEM-A (nynorsk) 

 

 
 

2.  Programutvalg for forskerutdanning ber om at følgende kurs oversettes til 
engelsk ved instituttet: 

 
Institutt for samfunnsmedisin: 
MEDGRSAM1  
MEDGRSAM2  
MEDGRSAM3  
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MEDGRSAM4  
MEDGRSAMESSA  
MEDSTAT1A  
MEDSTAT2-B  
MEDSYKVIT  
MEDSYKVIT2 
MEDKVFORSK  
MEDEPIDEM-A  
 
 

3. Programutvalg for forskerutdanning ber om at følgende kurs oversettes til 
nynorsk ved instituttet 

 
Gades institutt: 
HUIMM902  
HUIMM903  
HUIMM905  
HUIMM906  

 
 

4. Programutvalg for forskerutdanning ber om at samtlige kurs korrekturleses i 
nynorsk før publisering.  

 
 

5. Læringsutbyttebeskrivelsen i MEIBM900 vedtas av Programutvalg for 
forskerutdanning som læringsutbyttebeskrivelsen for alle 
midtveisevalueringskurs ved fakultetet, og vil bli registrert i FS av 
fakultetet.    

 
 

Sak 6/2012 
 
 

Formidling av funn i doktoravhandlinger  
Saksvedlegg 

Vedtak 
 

Programutvalget anbefaler at rutiner for innsending av pressemeldinger endres 
slik at det legges til rette for formidling av funn i doktorgrader. 
 
 

Sak 7/2012 Forslag til møtedatoer våren 2012 
Saksvedlegg  
 

Vedtak • Onsdag 21. mars 2012 kl. 13.00-15.00 
• Onsdag 23. mai 2012 kl. 13.00-15.00 

 
 

  
 

Roland Jonsson (s) 
 

Anlaug Lid (s) 


