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REFERAT FRA MØTE I 

PROGRAMUTVALG FOR FORSKERUTDANNING  

1. desember 2010 

 

 

Til stede Roland Jonsson, Lars Skjærven, Sonia Gavasso, Steinar Hunskår 

Forfall Trond Riise, Amund Gulsvik, Anne Kjersti Daltveit 

Fra fakultetet Anne Bjørndal, Marianne Stien, Inger Hjeldnes Senneseth 

 

 

 

 

SAKSLISTE 

Sak 30/10 Godkjenning av innkalling og saksliste. 

 

Det ble meldt to saker under eventuelt.  

Vedtak 

 

Innkalling og saksliste godkjent. 

 

Sak 31/10 Godkjenning av referat fra 19. oktober 2010 

 

Vedtak 

 

Referat fra møte 19. oktober 2010 godkjent.  

 

Sak 32/10 Orienteringssaker 

 Doktorgrader i tall – kreerte doktorer høsten 2010 pr. 24.11.10.  

Det er pr. 24. nov. kreert 23 nye doktorer ved Det medisinsk-odontologiske 
fakultet. Det er pr. samme dato avholdt 29 disputaser.  

 

 Doktorgrader i tall – opptak høsten 2010 pr. 24.11.10.  

For høsten 2010 er det pr. 12. okt. tatt opp 26 nye ph.d.-kandidater ved Det 
medisinsk-odontologiske fakultet. 

 

 Roland Jonsson orienterte om ORPHEUS. Det medisinsk-odontologiske 
fakultet er i år blitt medlem av ORPHEUS (Organisation for PhD 
education in biomedicine and health sciences in the European system). 
Konferansen i 2011 foregår i Izmir, Tyrkia. I 2012 er det meget mulig at 
vi får konferansen til Bergen. 

 

Sak 33/10 Nytt forskerkurs ved Institutt for biomedisin 

 

Institutt for biomedisin har søkt om godkjenning av forskerkurset BMED906 
Junior Scientists Mini-Symposium Series. Saken ble også behandlet i 
Programutvalg for forskerutdanning 19. oktober 2010 (sak 27/10). 
Programutvalget stilte her spørsmål ved stipulert arbeidsmengde på 46 timer til 
forberedelse til symposiene, noe som virker svært mye.  
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Programutvalget ba Institutt for biomedisin begrunne, evt. revurdere den store 
arbeidsmengden knyttet til forberedelse til symposiene.  

 

Institutt for biomedisin har nå sendt brev med begrunnelse for denne 
arbeidsmengden.  

 

Programutvalget ser det som svært viktig at studiepoengberegningene følger 
”Bologna-kravene”, samt at det stilles sammenliknbare krav til arbeidsmengde 
på tvers av instituttene. På bakgrunn av dette mener Programutvalget fortsatt at 
kursets arbeidsmengde er uforholdsmessig stor. 

 

Vedtak 

 

Programutvalget godkjenner det nye forskerkurset BMED906 Junior Scientist 
Mini-Symposium Series. Kurset gis 3 stp. under følgende forutsetning: 

 

Institutt for biomedisin må inkludere ytterligere aktiviteter tilsvarende 23 
arbeidstimer forberedelsestid i kurset. Dette må være kontrollerbare elementer. 
Eksempelvis kan samtlige deltakere i løpet av kurset gi skriftlig tilbakemelding 
på i alt 8 presentasjoner, fra minst 4 ulike symposier.   

 

Institutt for biomedisin kan registrere kurset i FS så snart de nevnte endringer er 
meldt til Programutvalget. 

 

Sak 34/10 Endring i ph.d.-emner ved Institutt for samfunnsmedisinske fag 

 

Forskerskolen i sammfunnsmedisinske fag og helsefag har hatt en gjennomgang 
av sine forskerkurs, og ønsker endringer i omfang, studiepoeng og 
nivåplassering av noen av sine emner. 

 

Vedtak 

 

Programutvalg for forskerutdanning godkjenner de foreslåtte endringene i 
kursene MEDEPIDEM, MEDSTAT1, MEDSTAT2 og MEDSTATA.  

 

Endringer i kursene registreres i FS av instituttet.  

 

Sak 35/10 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning – innføring av 
rammeverket i forskerutdanningen. 

 

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning er fastsatt av 
Kunnskapsdepartementet og sendt ut til alle høyere utdanningsinstitusjoner i 
brev av 20. mars 2009.  

Universitetet i Bergen har pr. i dag ikke tatt noe felles initiativ vedrørende 
innføring av kvalifikasjonsrammeverket i doktorgradsutdanningen. 
Forskningsutvalget og Utdanningsutvalget ved UiB skal behandle dette på møte 
9. desember 2010.  

 

Programutvalget diskuterte saken, og vil avvente resultat av møte 9. desember.  
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Sak 36/10 Doktoravhandlingens sammenstilling – hva skal den inneholde? 

 

Artikkelen Doktoravhandlingens sammenstilling – hva skal den inneholde? 
(Vaglum, P 2010: Tidsskrift for Den norske legeforening 16, 130:1632-4) ble 
diskutert av Programutvalget.  

 

Det ble fremmet forslag om at artikkelen kan brukes som utgangspunkt for 
gruppearbeid / diskusjon i kurs for veiledere i 2011.  

 

Vedtak Det settes ned en komité som skal utarbeide forslag til en veiledning for 
doktoranden når det gjelder avhandlingens innledning / kappe. Følgende 
forespørres om å sitte i komiteen: professor Rune Nilsen, professor Grethe Tell, 
post doc. Arnt Ove Hovden.  

 

Sak 37/10 Møteplan våren 2011 

 

Vedtak Programutvalgets møtedatoer våren 2011: 

 

 26. januar 

 16. mars 

 4. mai 

 8. juni 

 

Alle møter er tidfestet fra 14-15.30. 

 

 Eventuelt 

 1) Det skal utarbeides en handlingsplan for forskerutdanning ved Det 
medisinsk-odontologiske fakultet. Dette tas opp som en sak i møte 
26.01.11. 

 

2) Lars Skjærven tok opp sak vedr. fordeling av åpne og øremerkede 
universitetsstipend ved fakultetet. Ved siste utlysning var det utlyst 8 
stipend, derav 5 stipend øremerket forskerlinjestudenter og 3 åpne 
stipend. Det skal foretas en gjennomgang av strategiske prioriteringer av 
fakultetets stipendiatportefølje når det er utarbeidet handlingsplaner til 
Strategisk plan for 2010-2014. 

 

 

Roland Jonsson  

 

 

 

Anne Bjørndal  


