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REFERAT FRA MØTE I 

PROGRAMUTVALG FOR FORSKERUTDANNING  

10. februar 2010 

 

 

Til stede Roland Jonsson, John Gunnar Mæland, Trond Riise, Lars Skjærven, Line 
Wergeland 

Forfall Steinar Hunskår 

Fra fakultetet Marianne Stien, Torunn Olsnes 

 

 

 

 

SAKSLISTE 

Sak 01/10 Godkjenning av innkalling og saksliste. 

 

Vedtak 

 

Innkalling og saksliste godkjent med et ønske om at innkallingen presiserer 
hvilke av sakspapirene man må skrive ut og ta med i møtet, og at mindre 
sentrale vedlegg kopieres opp og deles ut i møtene. 

 

Sak 02/10 Godkjenning av referat fra 2. desember 2009 

 

Vedtak 

 

Referat fra møte 2. desember 2009 godkjent uten merknader 

 

Sak 03/10 Orienteringssaker 

 Doktorgrader i tall – opptak og disputaser 2009 
Endelige tall viser at det totalt ble tatt opp 109 kandidater og avholdt 70 
disputaser i 2009. Antallet kandidater i programmet er økende. 

 Doktorgrader i tall – opptak og disputaser pr. 03.02.2010 
Per 03.02.10 var det tatt opp 5 nye kandidater og avholdt 9 disputaser. 
Opptak og disputaser blir gjennomført kontinuerlig, og tallet har dermed 
økt noe siden rapporten ble tatt ut.  

 

Sak 04/10 Disputasleder fra eget institutt 

Evt. endring av vedtak i sak 23/09. 

Saksvedlegg. 

 

Vedtak 

 

Setningen ”Disputasleder bør ikke hentes fra kandidatens eller 
hovedveilederens institutt” tas ut av rutinebeskrivelsene for administrasjon av 
doktorgradsprogrammene. 

 

Sak 05/10 Årsrapport fra Programutvalg for forskerutdanning 

Årsrapport 2009 

Saksvedlegg. 
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Vedtak 

 

Programutvalg for forskerutdanning godkjenner Årsrapport fra Programutvalg 
for forskerutdanning ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 2009.  

Årsrapporten legges fram for Forskningsutvalget ved Det medisinsk-
odontologiske fakultet til orientering.  

 

Sak 06/10 Fremdriftsrapportering  

Samlerapport fra instituttene  

Saksvedlegg 

 

Samlerapportene fra instituttene ble gjennomgått. Programutvalget ønsker at 
rapportene fra neste år legges inn i den felles malen som er utarbeidet av 
fakultetet, slik at samme informasjon kommer fra alle institutt. Det ble også 
bemerket at enkelte veiledere har hovedveilederansvar for så mange som 10 
kandidater, dette synes som et svært høyt antall.  

 

Vedtak 

 

Programutvalg for forskerutdanning godkjenner samlerapportene for 
framdriftsrapportering 2009 for kandidater og veiledere ved alle institutt på 
MOF.  

Samlerapport for 2008 fra Senter for internasjonal helse tas til etterretning.  

 

Sak 07/10 Forskerutdanningsmelding 2009 

Forslag til forskerutdanningsmelding 2009 

Saksvedlegg 

 

Vedtak 

 

Programutvalg for forskerutdanning godkjenner forslag til 
Forskerutdanningsmelding fra Det medisinsk-odontologiske fakultet 2009.  

Forskerutdanningsmeldingen legges fram for Forskningsutvalget ved Det 
medisinsk-odontologiske fakultet til behandling. 

 

Sak 08/10 Samordning av kursporteføljen ved fakultetet. Status for arbeidet. 

Saksvedlegg 

 

Vedtak 

 

Programutvalg for forskerutdanning tar status for samordning av fakultetets 
forskerkurs til etterretning.  

Fakultetssekretariatet følger opp de gjenværende tiltakene med tanke på 
samordning av kursporteføljen ved fakultetet. 

 

 Eventuelt 

 Ingen saker meldt under eventuelt 

 

 

 

Roland Jonsson (s) 

 

 

 

Torunn Olsnes (s) 


