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REFERAT FRA MØTE I 

PROGRAMUTVALG FOR FORSKERUTDANNING  

9. juni 2010 

 

 

Til stede Roland Jonsson, Lars Skjærven  

Forfall Steinar Hunskår, John Gunnar Mæland, Trond Riise, Amund Gulsvik, Sonia 
Gavasso 

Fra fakultetet Marianne Stien, Torunn Olsnes, Anne Bjørndal 

 

 

 

 

SAKSLISTE 

Sak 09/10 Godkjenning av innkalling og saksliste. 

 

Det ble meldt 3 saker under eventuelt.  

Vedtak 

 

Innkalling og saksliste godkjent. 

 

Sak 10/10 Godkjenning av referat fra 2. desember 2009 

 

Vedtak 

 

Referat fra møte 10. februar 2010 godkjent. 

 

Sak 11/10 Orienteringssaker 

 Doktorgrader i tall – opptak og disputaser pr. 01.06.2010  

Det er pr. 01.06.2010 kreert 27 nye doctores ved fakultetet, alle ph.d. Det er tatt 
opp 36 nye ph.d.-kandidater.  

 

Sak 12/10 Nye forskerkurs, Institutt for samfunnsmedisinske fag 

 MEDSYKVIT2 Livshistorieforskning og kvalitative intervju med fokus 
på Francine Muel-Dreyfus sin metodologiske tilnærming  

 MEDSTAT3 Analyse av longitudinelle data med Stata 

 
Saksvedlegg 

Vedtak 

 

1. Programutvalg for forskerutdanning godkjenner det nye forskerkurset 
MEDSYKVIT2 under forutsetning av at problemstillingene nevnt over 
angående tittel, eventuell overlapp med MEDSYKVIT samt deltakelse 
av masterstudenter på kurset løses av instituttet og legges fram for 
fakultetsadministrasjonen. Kurset gis 7 stp.  

2. Programutvalg for forskerutdanning godkjenner det nye forskerkurset 
MEDSTAT3. Kurset gis 2 stp.  
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Sak 13/10 Opplegg for midtveisevaluering ved MOF 

 

Saksvedlegg 

 

Torunn Olsnes presenterte forslag til opplegg for midtveisevaluering ved MOF. 

Det ble fra Programutvalgets side stilt spørsmål ved intensjonen med 
midtveisevaluering. Det kan virke som om midtveisevalueringen overlapper 
mye med den eksisterende framdriftsrapporteringen. Det ble foreslått at 
omfanget av midtveisevalueringen ble utvidet, slik at læringsutbyttet til 
kandidatene ble bedre.  

 

Vedtak 

 

1. Programutvalg for forskerutdanning godkjenner den mal som er 
utarbeidet for opplegg for midtveisevaluering av ph.d.-kandidater, med 
de endringer som framkom i møtet. 

2. Instituttene gis mulighet til å gjøre lokale tilpasninger til malen, men 
ikke slik at tilbudet til kandidatene blir dårligere enn det skisserte 
opplegget.  

3. Saken legges fram for Forskningsutvalget ved Det medisinsk-
odontologiske fakultet. 

 

Sak 14/10 Innføring av utdanningsplaner for ph.d.-kandidater høsten 2010 

 

Saksvedlegg  

 

Torunn Olsnes presenterte bruk av StudentWeb og opplæringsplaner for ph.d.-
kandidater. 

Programutvalget kommenterte at det bør legges inn min. og max. antall 
obligatoriske studiepoeng (13-23) i opplæringsdelen i StudentWeb, slik at 
kandidatene er orientert om dette.  

  

Vedtak 

 

Programutvalg for forskerutdanning godkjenner utdanningsplanen slik den er 
foreslått.  

 

Sak 15/10 Reglementsendring, ph.d.-reglementet 

 

Saksvedlegg  

 

Anne Bjørndal presenterte bakgrunnen for behov for endringer i ph.d.-
reglementet. 

 

Vedtak 

 

1. Programutvalg for forskerutdanning godkjenner ph.d.-reglementet samt 
Retningslinjer for beregning av studiepoeng i ph.d.-graden med de 
endringer som er foreslått samt de endringer som framkom i møtet.  

2. Reglementet og retningslinjene legges fram for Forskningsutvalget ved 
Det medisinsk-odontologiske fakultet.  
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Sak 16/10 Invitasjon til å delta i undersøkelse om fusk i forskerutdanningen 

 

Saksvedlegg  

 

Vedtak 

 

Fakultetsadministrasjonen spør Trond Riise om undersøkelsen kan tas inn i 
MEDMET1 – Grunnkurs i medisinsk og helsefaglig forskning, evt. i 
vitenskapsteori- / etikkdelen i dette kurset.  

 

 Eventuelt 

 1. Man ber hver representant i programutvalget finne en personlig 
vararepresentant. 

 

2. Roland Jonsson informerte om Orpheus – Organization for PhD 
Education in Biomedicine and Health Sciences in the European System. 
MOF er nylig blitt medlem i denne organisasjonen, og representanter fra 
MOF var i år til stede på den 5. konferansen (Wien, april). I 2011 vil 
konferansen foregå i Izmir, Tyrkia. Vi er interessert i å prøve å få 
konferansen for 2012 lagt til Bergen.  

 

3. Møtedatoer høsten 2010:  

 16. sept. (NB torsdag), 19. okt., 1. des. 

 Tidspunkt: 14.00 – 15.30.  

 

 

 

Roland Jonsson (s) 

 

 

 

Anne Bjørndal (s) 


