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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 1/09 Godkjenning av innkalling og saksliste. 

 
Vedtak Innkalling og saksliste godkjent. 

 
 

Sak 2/09 Godkjenning av referat fra forrige møte. 
 

Vedtak Referat fra møte 21.10.2008 godkjent. 
 
 

Sak 3/09 Orienteringssaker, utsendt 
• Doktorgrader i tall – opptak og disputas 2008 
• Nettverksgruppe for forskningsadministrasjon – mandat og 

arbeidsgrupper 
• Grunnkurs – faste tidspunkt (muntlig orientering) 
• Nordic Research Opportunity – muligheter for forskningwsopphold i 

Norge for stipendiater fra National Science Foundation 
 
Vedr. Grunnkurs i medisinsk og helsefaglig forskning: 
Kurset holdes fast i ukene 6-7 og ukene 46-47. 
 
 

Sak 4/09 Framdriftsrapportering - Gjennomgang av rapporter fra IFI og SIH. 
Saksforelegg. 
Vedlegg: Rapport fra Institutt for indremedisin  
 

Vedtak Institutt for indremedisin har mange doktorgradskandidater og må følge opp 
sine kandidater med årlig framdriftsrapportering fra kandidat og veileder slik 
UiBs regelverk tilsier.  

Postadresse 
Postboks 7804 
5020 Bergen 

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

Det medisinske fakultet
Telefon 55 58 20 86 
Telefaks 55 58 96 82 
 

Besøksadresse
H. Hårfagresgt. 1 
Bergen 
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Instituttets oversikt over egne kandidater er ikke oppdatert. 
Fakultetsadministrasjonen oppdaterer listen over doktorgradskandidater og 
veiledere og returnerer denne til instituttet.  
 
Programutvalget ber instituttet innhente framdriftsrapport fra kandidater og 
veiledere som ikke har levert for 2008, og følger opp tilbakemeldinger fra sine 
kandidater og veiledere der dette er nødvendig. 
 
Det sendes et brev til Senter for internasjonal helse, der 
framdriftsrapporteringen for 2008 etterlyses.  
 

Sak 5/09 Doktorgradsutdanning ved Det medisinsk-odontologiske fakultet – 
kvalitetssikringssystem. Oppnevning av arbeidsgruppe. 
Saksforelegg. 
 

Vedtak Det medisinsk-odontologiske fakultet har pr. i dag 122 departementsfinansierte 
stipendiatstillinger, samt ytterligere 5 stipendiatstillinger fra 01.09.09. I 2008 disputerte 
90 doktorgradskandidater ved Det medisinsk-odontologiske fakultet.  
 
Programutvalget nedsetter en arbeidsgruppe for å foreta en gjennomgang av 
doktorgradsutdanningen ved fakultetet med tanke å utarbeide og synliggjøre et 
kvalitetssystem. 
 
Arbeidsgruppens sammensetning: 

1 medlemmer fra Programutvalget (leder) 
1 medlem fra Forskningsavdelingen 
1 medlem fra instituttadministrasjonen 
 
Sekretariatsfunksjonen ivaretas av fakultetsadministrasjonen. 
  

Arbeidsgruppens mandat: 
I samsvar med NOKUTs gjennomgang av PhD-studier med tanke på akkreditering, bes 
arbeidsgruppen gjennomgå og beskrive: 
 
1.  Plan for studiet, studiets mål. Planen skal beskrive studiets faglige mål, 

opptaksgrunnlag og hva studiet kvalifiserer til. Planen skal beskrive obligatoriske 
og valgfrie deler. 

  
2.  Fagmiljø knyttet til studiet. Planen skal vise at studiet har tilstrekkelig faglig nivå, 

bredde og dybde og indre faglig sammenheng. 
 
3. Faglig virksomhet som støtter opp om studiet. Av planen skal det framgå hvordan 

studiet knyttes opp mot fagområder med tilstrekkelig bredde og klar avgrensning til 
andre fagområder. Planen skal vise studiets forankring i kjerneområde(r) som kan 
identifiseres i internasjonal sammenheng. Av planen skal det framgå at 
stipendiatens arbeid er satt inn i en bredere faglig sammenheng. 

  
4. Institusjonens nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk.  
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5. Infrastruktur 
 
6. Instituttenes og fakultetets kvalitetssikring av studiet. 
 
7.  Kvalitetssikring av studiet i forhold til institusjonens system for kvalitetskontroll 
 
8.  Faglig nivå og resultater 
 
I tillegg bes arbeidsgruppen foreta en gjennomgang av 
 
1. Implementering av handlingsplan for forskerutdanning ved UiB 2008-2015 

a. Gjennomgang av status ved fakultetet i forhold til foreslåtte tiltak i 
handlingsplanen 

b. Forslag til nye tiltak ut fra et kvalitetshensyn 
c. Fakultetets forskerskoler   

 
2. Tilpasning til økt dimensjonering vedr.  

a. forskerkurs: grunnkurs i medisinsk og helsefaglig forskning og andre 
forskerkurs  

b. disputaser – behov for fast rom, fordeling av tidspunkt for disputaser? 
c. administrativ støtte 

 
3. Gjennomgang av informasjonsflyten til 

a. kandidatene 
b. veiledere 
c. instituttadministrasjon 
d. komiteer 
e. opponenter 

 
4. Gjennomgang for å få til bedre samordning av tilsetting og opptak for 

stipendiater som er tilsatt ved fakultetet. 
 

5. Synliggjøring av disputas på fakultetets websider 
 

6. Forskerlinjen for medisinstudenter 
 

7. Oppsummering og forslag til tiltak for å styrke doktorgradsutdanningen ved 
fakultetet 

 
 

Sak 6/09 Opplegg for disputas og prøveforelesning på samme dag. Forslag til ny 
ordning. 
Saksforelegg. 
 

Vedtak 1. Det lages en veiledning for at prøveforelesning og disputas kan gjennomføres på 
én og samme dag.  

 
2. Prøveforelesning og disputas kan fortsatt gjennomføres over 2 dager. 
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3. Disputasen ledes av dekanus eller den dekanus bemyndiger. Instituttet får ansvar 
for å fremme forslag til disputasleder. Fakultetet utarbeider liste over aktuelle 
disputasledere. 

 
4. Fakultetet reserverer et auditorium (Birkhaugsalen) og Camera Dekani til 

avvikling av prøveforelesning og disputas 2 dager i uken, torsdag og fredag 
gjennom hele semesteret. 

 
Det legges spesielt til rette for gjennomføring av disputaser i Birkhaugsalen. 
Camera Dekani i Sentralblokken benyttes til møterom og lunchrom for 
evalueringskomiteen. 
 
Prøveforelesning og disputas kan gjennomføres i andre rom ved fakultetet etter 
kandidatens og hovedveileders ønske. 

 
5. Kvelden før prøveforelesning (og disputas) samler leder av komiteen (3. 

opponenten) de to andre opponentene til middag/sosialt samvær. Programutvalget 
anbefaler at veileder(e) ikke deltar på denne middagen.  

 
 

Sak 7/09 Forskerutdanningen ved Det medisinsk-odontologiske fakultet – 
Hva kan Programutvalget gjøre for å forbedre forskerutdanningen ved fakultetet. 
 

Vedtak Saken utsettes til neste møte 
 
 

 Under eventuelt ble følgende sak behandlet: 
Sak 8/09 Tidspunkt for møtene i Programutvalget 

 
Vedtak Programutvalget starter sine møter kl. 14.00. 

 
 

 
 

Roland Jonsson 
 
 

Inger Hjeldnes Senneseth  
 
 


