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Til stede Roland Jonsson, Anne Kjersti Daltveit, John Gunnar Mæland 
Forfall Amund Gulsvik, Sonia Gavassio, Steinar Hunskår, Lars Skjerven 
Fra fakultetet Inger Hjeldnes Senneseth, Lars-Petter Jevnaker, Marianne Stien, Anne 

Bjørndal 
 
 

SAKSLISTE 
 

Sak 9/09 Godkjenning av innkalling og saksliste. 
 

Vedtak Innkalling og saksliste godkjent, med en sak under eventuelt:  
• Rom til Grunnkurs i medisinsk og helsefaglig forskning 

 
Sak 10/09 Godkjenning av referat fra forrige møte. 

 
Vedtak • Kommentar til sak 4/09: Programutvalg for forskerutdanning merker seg 

at SIH ennå ikke har sendt inn framdriftsrapportering for 2008. 
• Merknad til sak 6/09: Pkt. 3 endres som følger: ”Disputasen ledes av 

dekanus eller den dekanus bemyndiger. Instituttet får ansvar for å 
fremme forslag til disputasleder. Fakultetet utarbeider liste over aktuelle 
disputasledere.” 

 
Referat fra møte 14.01.09 godkjent med disse merknadene. 
 

Sak 11/09 Orienteringssaker, utsendt. 
• Doktorgrader i tall – opptak og disputaser pr. 28. mai 2009. Så langt i 

vår er det tatt opp 52 nye kandidater, mens 32 har disputert. 
• Årsmelding 2008 Forskerlinjen. 

 
 
 
 
 
Vedtak 

Programutvalget diskuterte årsmeldingen fra Forskerlinjen. Det er viktig at 
instituttene har gode prosjekter, og presenterer disse, slik at 
forskerlinjestudentene fordeler seg godt på alle instituttene.  
 
Sakene tas til orientering. 
 

Sak 12/09 Godkjenning av nye forskerkurs, Institutt for biomedisin 
• HUB901 Biomedisinsk PhD-program: Nevrovitenskapelig forskning 
• HUB902 Biomedisinsk PhD-program: Sirkulasjonsforskning 

Postadresse 
Postboks 7804 
5020 Bergen 

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

Det medisinsk-odontologiske
fakultet 
Telefon 55 58 20 86 
Telefaks 55 58 96 82 

Besøksadresse
Armauer Hansens 
hus, Haukelandsvn. 
20, Bergen 
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• HUB903 Biomedisinsk PhD-program: Neurotargeting 
• HUB904 Biomedisinsk PhD-program: Matrix biologi 
• HUB905 Biomedisinsk PhD-program: Avansert proteomikkforskning 

 
Saksvedlegg. 
 

Vedtak Programutvalg for forskerutdanning godkjenner de fem kursene fra Institutt for 
biomedisin under forutsetning av følgende:  

• Ordlyden ”Biomedisinsk PhD-program” endres eller tas ut 
• Arbeidsmengde og / eller antall stp for kursene HUB902, HUB903 og 

HUB904 endres i samsvar med ECTS-beregningene på 26.7 timers 
arbeid pr. studiepoeng.  

 
Fakultetsadministrasjonen registrerer kursene i FS så snart instituttet har 
gjennomført de nevnte endringene.  
 

Sak 13/09 Forslag til nytt forskerkurs 
• Writing a scientific medical publication 

 
Saksvedlegg 
 

Vedtak Kurset legges til Institutt for samfunnsmedisinske fag, og kjøres som et eget 
kurs høsten 2009. John Gunnar Mæland registrerer kursbeskrivelsen i standard 
skjema. Fakultetsadministrasjonen vil sørge for registrering av kurset i FS.  
 
Grunnkurskomiteen bes vurdere å samkjøre dette kurset med Grunnkurs i 
medisinsk og helsefaglig forskning fra og med våren 2010. Inkludering av dette 
nye kurset kan evt. erstatte noe av statistikkundervisningen i grunnkurset, i 
samsvar med de siste kursevalueringene. Forslag til nytt kursinnhold behandles 
i Programutvalg for forskerutdanning.  
 

Sak 14/09 Implementering av ”Handbook for doctoral education (PhD) University of 
Bergen” 

• Hvilke praktiske endringer må gjøres ved Det medisinsk-odontologiske 
fakultet? 

 
Saksvedlegg 
 

Vedtak Programutvalg for forskerutdanning tar ”Handbook for doctoral education 
(PhD) University of Bergen” til etterretning.  
Fakultetsadministrasjonen informerer instituttene om håndboka.  
 
Instituttene får ansvar for å utarbeide opplegg for midtveisevaluering ved sitt 
institutt. Fakultetsadministrasjonen lager forslag til mal for midtveisevaluering. 
Programutvalg for forskerutdanning legger følgende føringer til grunn:  
 

1. Komité for midtveisevaluering. Komiteen bør bestå av leder av 
instituttets forskningsutvalg, veileder, og et eksternt komitémedlem 
(internt fra UiB). Det bør tilstrebes at denne seinere fungerer som leder 
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av bedømmelseskomitéen.  
 

2. Tidspunkt. Midtveisevalueringen bør gjennomføres innen 2/3 av PhD-
perioden. Veileder kan foreslå annet tidspunkt, etter hva som er faglig 
og praktisk hensiktsmessig for den enkelte kandidat.  

 
3. Annonsering på web. Dersom midtveisevalueringene legges inn i web-

kalenderen vil dette annonseres på den sentrale UiB-kalenderen. Det vil 
derfor bli annonsert svært mange midtveisevalueringer totalt på UiB. 
Dette bør tas opp med IT-avdelingen.  

 
4. Innlevering av materiale på forhånd. Kandidatene bør levere 

forskningsplan og manuskript til komiteen på forhånd.  
 

5. Seminar / forskerskole. Midtveisevalueringene kan gjennomføres som 
en del av en seminarrekke ved en forskerskole eller et institutt.  

 
6. Oppfølging. I etterkant av midtveisevalueringen møtes kandidat og 

komité, og legger en plan for videre framdrift. Det skrives en rapport 
som oversendes instituttleder.  

 
7. Kreditering. Midtveisevaluering gir 1 stp. i opplæringsdelen (krediteres 

som original forelesning).  
 

8. Innføring av midtveisevaluering. Midtveisevaluering gjennomføres for 
nye kandidater tatt opp fra og med 1. august 2009. Ordningen vil være 
frivillig for kandidater tatt opp tidligere.  

 
Saken sendes instituttene for evt. merknader, og legges deretter fram for 
Forskningsutvalget. 
 

Sak 15/09 Forskerlinje for odontologistudenter 
 
Saksvedlegg. 
 

Vedtak Det nedsettes en arbeidsgruppe for å utrede denne saken nærmere. 
Arbeidsgruppen får følgende mandat:  

• Utarbeide en plan for inkludering av odontologistudenter i forskerlinjen 
• Utarbeide studieprogram som beskriver omfang og studieløp 
• Utarbeide budsjett 

 
Arbeidsgruppen bør bestå av tre medlemmer, og ledes av leder av Forskerlinjen. 
Marianne Stien vil være arbeidsgruppens sekretær.   
 

Sak 16/09 Forskerutdanningen ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 
Hva kan Programutvalget gjøre for å forbedre forskerutdanningen ved 
fakultetet? 
 

 Programutvalget diskuterte følgende momenter:  
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• Incentiver for undervisning på forskerkurs. Dette tas opp igjen seinere. 
• Det er mulig å etablere flere forskerskoler.  
• Det er ønskelig med kurs for veiledere.  

 
Sak 17/09 Møteplan høsten 2009. 

 
Vedtak Møtedager for programutvalget: 

Onsdag 23. september 
Onsdag 28. oktober  
Onsdag 2. desember 
 

Sak 18/09 Eventuelt 
• Rom til Grunnkurs i medisinsk og helsefaglig forskning 
Det er vanskelig å få tak i egnede grupperom til grunnkurset. I tillegg har 
det vist seg vanskelig å få det samme auditoriet gjennom hele kurset. 
Tildeling av rom skjer sentralt ved UiB. Programutvalget ser det som 
ønskelig at et obligatorisk forskerkurs blir prioritert ved tildeling av rom.  

 
 

 
 

Roland Jonsson 
 
 
 

Anne Dall-Larsen Bjørndal 
 
 


