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REFERAT FRA MØTE I 

PROGRAMUTVALG FOR FORSKERUTDANNING  

16. september 2010 

 

 

Til stede Roland Jonsson, Lars Skjærven, Trond Riise, Sonia Gavasso, Kjell Øvrebø 
(setterepresentant for Steinar Hunskår) 

Forfall Steinar Hunskår, Amund Gulsvik 

Fra fakultetet Marianne Stien, Inger Hjeldnes Sennseth, Anne Bjørndal 

 

 

 

 

SAKSLISTE 

Sak 17/10 Godkjenning av innkalling og saksliste. 

 

Det ble meldt 2 saker under eventuelt.  

Vedtak 

 

Innkalling og saksliste godkjent. 

 

Sak 18/10 Godkjenning av referat fra 9. juni 2010 

 

Vedtak 

 

Referat fra møte 9. juni 2010 godkjent med følgende merknad: Dato for møte i 
programutvalget 27.10.10 er flyttet til 19.10.10.  

 

Sak 19/10 Orienteringssaker 

 Doktorgrader i tall – opptak og disputaser våren 2010 

Det ble våren 2010 kreert 49 doctores ved Det medisinsk-odontologiske 
fakultet. Det ble i samme periode tatt opp 45 nye ph.d.-kandidater. 

 

 Doktorgrader i tall – opptak høsten 2010 pr. 09.09.10.  

For høsten 2010 er det pr. 9. sept. tatt opp 20 nye ph.d.-kandidater ved Det 
medisinsk-odontologiske fakultet. 

 

 Det ble orientert om ph.d.-registreringen i StudentWeb høsten 2010. Ca. 
80 % av våre kandidater har registrert seg innen fristen 1. september. De 
resterende følges opp med tanke på etterregistrering, eller utskriving av 
ph.d.-programmet.  

 

 Programutvalget oppfordrer til at alle kandidater får oppnevnt minimum 
en medveileder i tillegg til hovedveileder.  

 

Sak 20/10 Vurdering av referee-baserte internasjonale tidsskrift i 
doktoravhandlinger: Tidsskrift for Den norske legeforening 
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Det bes om en tolkning av doktorgradsreglementet når det gjelder begrepet 
”referee-baserte internasjonale tidsskrift”. 

 
Saksvedlegg. 

 

Programutvalget diskuterte saken, der hovedspørsmålet var om artikler publisert 
i ”Tidsskrift for Den norske legeforening” kan inngå i en doktoravhandling.  

 

Generelt mener programutvalget at en avhandling kun unntaksvis bør skrives på 
norsk, da dette medfører begrensninger på hvilke opponenter man kan bruke 
(kun norsktalende), samt at resultatene vil få mindre spredning i internasjonale 
forskningsmiljøer.   

 

Engelskspråklige artikler kan nå også publiseres i Tidsskrift for Den norske 
legeforening, dersom forfatteren ber om det. Dette kan dermed føre til større 
spredning i internasjonale forskningsmiljøer.  

 

Vedtak 

 

Programutvalget mener at ph.d.-reglementet åpner for at artikler publisert i 
”Tidsskrift for Den norske legeforening” kan inngå i en ph.d.-avhandling, da det 
i § 6.3 heter at avhandlingen kan være skrevet på norsk. Tidsskriftet oppfyller 
videre kravet om å være referee-basert. Det er i tillegg indeksert, og tilgjengelig 
i Pubmed.  

 

Sak 21/10 Studiepoeng i ph.d.-programmets opplæringsdel. Forslag til endringer og 
spesifiseringer 

 

Det bes om endringer og spesifiseringer i ph.d.-programmets opplæringsdel.  

 

Saksvedlegg.  

 

Programutvalget diskuterte saken, og fant at ph.d.-reglementet og 
”Retningslinjer for beregning av studiepoeng i ph.d.-graden” skulle stå som det 
gjør i dag, med følgende tillegg:  

 

Vedtak 

 

I retningslinjer for beregning av studiepoeng i ph.d.-graden innføres følgende 
setning under ”Opplæringsdelens obligatoriske del”, pkt. b)  

 

Formidling ut over 6 stp. kan godkjennes i opplæringsdelens valgfrie del, inntil 
den oppgitte grensen for antall studiepoeng i hver formidlingskategori. 

 

Retningslinjene legges fram for Forskningsutvalget ved Det medisinsk-
odontologiske fakultet.  

 

Sak 22/10 Innlevering av omarbeidet versjon av ph.d.-avhandling. Forslag til 
justering av doktorgradsreglementet 

 

Det fremmes forslag om justering av doktorgradsreglementet slik at kandidater 
kan gis mulighet til å levere en omarbeidet versjon av ph.d.-avhandlingen uten å 
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få denne refusert først. 

 

Saksvedlegg. 

  

Vedtak 

 

Programutvalg for forskerutdanning vedtar at ph.d.-reglementet opprettholdes 
som det står.  

 

Programutvalget anbefaler at Forskningsutvalgene ved de respektive instituttene 
vurderer avhandlingene før de leveres for endelig vurdering. Dette bør komme 
inn i arbeidet med handlingsplan for forskerutdanningen, som skal igangsettes i 
etterkant av den pågående strategiprosessen ved fakultetet.  

 

Sak 23/10 Nytt medlem i programutvalget 

 

John Gunnar Mæland slutter fra 01.09.10. som leder av forskerskolen i 
samfunnsmedisinske fag og helsefag, og vil samtidig gå ut av programutvalg for 
forskerutdanning. Det bør oppnevnes en ny representant (+ vara) til 
programutvalget i stedet for ham. Mælands funksjon i programutvalget var som 
representant for forskerskolelederne. 

 

Sammensetning og periode for medlemmene i programutvalget (+ 
vararepresentanter) tas opp som en egen sak i neste møte. Inntil videre vil vi 
spørre Anne Kjersti Daltveit om å stille som representant for Forskerskolen i 
samfunnsmedisinske fag og helsefag.  

 

 Eventuelt 

 1. Kostnader for eksterne kandidater i forbindelse med midtveisevaluering. 
Programutvalget mener at arbeidsgiver må dekke kostnadene i 
forbindelse med reise og opphold for eksternfinansierte kandidater i 
forbindelse med midtveisevaluering. Det sendes ut brev til instituttene 
om dette.  

 

2. Kursbevis for forskerkurs.                                                                                  

Ved enkelte institutter utstedes det egne kursbevis for forskerkurs 
avholdt ved instituttene. Disse kursene er ikke behandlet eller 
studiepoengberegnet av programutvalget. Det er et ønske fra UiB 
sentralt at all intern undervisning skal registreres som emner i FS, og 
dokumenteres ved offisiell karakterutskrift. Dette må presiseres overfor 
instituttene. Forskerkurs som ikke er registrert i FS blir studiepoeng-
beregnet på samme måte som eksterne forskerkurs, med 0.15 stp per 
forelesningstime.  

  

 

 

Roland Jonsson (s) 

 

 

 

Anne Bjørndal (s) 


