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REFERAT FRA MØTE I 

PROGRAMUTVALG FOR FORSKERUTDANNING  

19. oktober 2010 

 

 

Til stede Roland Jonsson, Lars Skjærven, Sonia Gavasso, Steinar Hunskår, Anne 
Kjersti Daltveit 

Forfall Trond Riise, Amund Gulsvik 

Fra fakultetet Anne Bjørndal 

 

 

 

 

SAKSLISTE 

Sak 24/10 Godkjenning av innkalling og saksliste. 

 

Det ble meldt en orienteringssak under eventuelt.  

Vedtak 

 

Innkalling og saksliste godkjent. 

 

Sak 25/10 Godkjenning av referat fra 16. september 2010 

 

Vedtak 

 

Referat fra møte 16. september 2010 godkjent med følgende merknad til sak 
20/10:  

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.  

 

Sak 26/10 Orienteringssaker 

 Doktorgrader i tall – kreerte doktorer høsten 2010 pr. 12.10.10.  

Det er pr. 12.okt. kreert 3 nye doktorer ved Det medisinsk-odontologiske 
fakultet. Det er pr. samme dato avholdt 17 disputaser.  

 

 Doktorgrader i tall – opptak høsten 2010 pr. 12.10.10.  

For høsten 2010 er det pr. 12. okt. tatt opp 22 nye ph.d.-kandidater ved Det 
medisinsk-odontologiske fakultet. 

 

 Det ble orientert om innføring av elektronisk framdriftsrapportering for 
kandidater og hovedveiledere fra og med inneværende år.  

 

Sak 27/10 Nytt forskerkurs ved Institutt for biomedisin 

 

Institutt for biomedisin har søkt om godkjenning av forskerkurset BMED906 
Junior Scientists Mini-Symposium Series. Saken har vært behandlet i 
Instituttrådet ved Institutt for biomedisin 22. september 2010.  
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Programutvalget mener det er et svært godt initiativ å få samlet disse 
minisymposiene i et formelt studiepoenggivende emne.  

 

Programutvalget stiller imidlertid spørsmål ved stipulert arbeidsmengde på 46 
timer til forberedelse til symposiene basert på tilsendte sammendrag. Dette 
tilsvarer en forberedelsestid på 7.5 timer pr. symposium (46 timer / 6 
symposier), noe som virker svært mye.  

 

Vedtak 

 

Programutvalget ber Institutt for biomedisin begrunne, evt. revurdere, den store 
arbeidsmengden knyttet til forberedelse til symposiene. 
Studiepoengberegningen av kurset må evt. korrigeres i tråd med dette.  

 

Programutvalget ber deretter om å få saken lagt fram på nytt. 

 

Sak 28/10 Studiepoeng i ph.d.-programmets opplæringsdel. Forslag til endringer og 
spesifiseringer 

 

Det henvises til sak 21/10 fra møte 16.09.10. Saken ble behandlet i 
Forskningsutvalget 6/10 (sak 46/10), med anmodning om ny behandling i 
Programutvalg for forskerutdanning. Forskningsutvalget ba programutvalget 
drøfte om det burde settes en øvre grense for antall formidlingspoeng totalt.  

 

Det er nedsatt en nasjonal gruppe for samordning av ph.d.-utdanningen i 
medisin. Denne gruppa arbeider bl.a. med samordning av opplæringsdelen til 
ph.d.-graden ved de medisinske fakultetene ved UiO, NTNU, UiT og UiB. 
Denne gruppa anbefaler at max 6 stp. formidlingsaktiviteter godkjennes i 
opplæringsdelen. Gjennom denne begrensningen er det håp om å motivere 
kandidatene til å ta flere fagspesifikke kurs i opplæringsdelen.  

 

Vedtak 

 

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

 

For kandidater tatt opp fra og med våren 2011 gjelder:  

 

Formidling ut over 6 stp. godkjennes ikke i opplæringsdelen. 
Forskningsseminar kan inngå på samme måte som ordinære forskerkurs. Disse 
godkjennes ikke som formidlingsaktiviteter.  

 

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

 

Sak 29/10 Sammensetning og periode for representanter i Programutvalg for 
forskerutdanning 

 

Det henvises til sak 23/10 fra møte 16.09.10. Programutvalget diskuterte 
sammensetning (herunder vararepresentanter) og periode for representantene i 
programutvalget.  
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Vedtak 

 

Programutvalget fremmer forslag om at representantene sitter for en periode på 
4 år, med 2 års forskyvning i forhold til dekanatperiodene. Dette for å skape 
mest mulig kontinuitet i utvalget.  

Det bør tilstrebes en bred sammensetning, og dobbeltrepresentasjon 
(programutvalg – forskningsutvalg – fakultetsstyre) bør om mulig unngås.  

Det oppnevnes personlige vararepresentanter.  

Stipendiatene oppnevnes for en periode på 2 år.  

 

Saken legges fram for Fakultetsstyret for endelig vedtak.  

 

 Eventuelt 

 Informasjon om ny studieplan for forskerlinjen i medisin og odontologi.  

 

En arbeidsgruppe bestående av Steinar Hunskår, Anne Nordrehaug Åstrøm og 
tre administrativt ansatte har utarbeidet ny studieplan for forskerlinjen i medisin 
og odontologi. Planen er snart klar for levering.  

Forskerlinjen deles inn i tre emner; opplæringsdelen (30 stp.), 
forskerlinjeoppgaven (30 stp.) og forskningsåret m/ tilhørende aktiviteter (60 
stp.) 

 

 

 

Roland Jonsson (s) 

 

 

 

Anne Bjørndal (s) 


