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Til stede Roland Jonsson, Sonia Gavassio, Steinar Hunskår, John Gunnar Mæland, 
Trond Riise, Line Wergeland (for Amund Gulsvik) 

Forfall Amund Gulsvik, Lars Skjerven 
Fra fakultetet Inger Hjeldnes Senneseth, Marianne Stien 
 
 

SAKSLISTE 
Sak 19/09 Godkjenning av innkalling og saksliste. 

 
Vedtak 
 

Innkalling og saksliste godkjent med 2 saker under eventuelt. 
 
 

Sak 20/09 Godkjenning av referat fra 3. juni 2009 
 

Vedtak 
 

Referat fra møte 3. juni 2009 godkjent. 
 
 

Sak 21/09 Orienteringssaker, utsendt 
• Doktorgrader i tall – 71 kandidater er tatt opp og 41 disputaser er 

gjennomført i perioden 1.1-18.9.2009. 
• Helseforskningsloven trer i kraft: 

http://www.uib.no/ledelsen/nyheter/2009/07/helseforskningsloven-trer-i-kraft 
• Samarbeid om PhD-utdanning mellom gradsgivende og ikke-

gradsgivende institusjoner  
• Handlingsplan for forskerutdanning http://www.uib.no/filearchive/uib-

handlingsplan-for-forskarutdanning-_distribusjon-30-04-09-2-_9.pdf   
 
Utlevert på møte: 

• Ønsker klarere forskerutdanning. Kronikk i På Høyden om forsker-
utdanningen ved HF 17.9.2009. 

• Bekymring for BORA. Kronikk i På Høyden 16.9.2009.  
 
• Jonsson orienterte om Forskerskolelederforum ved UiB 22.9.2009. 
• Hunskår orienterte om status for arbeidet i Arbeidsgruppe for etablering 

av forskerlinje for odontologstudenter. 
 

 
Sak 22/09 Godkjenning av forskerkurs, Institutt for samfunnsmedisinske fag 

• MEDSTAT1 Innføringskurs i medisinsk statistikk (endring) 
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• MEDSTATA Medisisk statistikk med STATA (nytt kurs) 
• MEDPUB Å skrive ein medisinsk vitenskapeleg publikasjon (nytt kurs) 

Saksvedlegg. 
 

Vedtak 
 

1. Programutvalg for forskerutdanning godkjenner endringer i kursinnhold i 
Innføringskurs i medisinsk statistikk - 6 studiepoeng (MEDSTAT1) 

 
2. Programutvalg for forskerutdanning godkjenner kurset Medisinsk statistikk 

med STATA – 2 studiepoeng (MEDSTATA). 
 
3. Programutvalg for forskerutdanning godkjenner kurset Å skrive en 

medisinsk vitenskapelig publikasjon – 1 studiepoeng (MEDPUB) 
 
 

Sak 23/09 Rutinebeskrivelser for administrasjon av doktorgradsprogrammene (PhD 
og dr.philos.). Saksvedlegg. 
 

Vedtak 
 

1. Programutvalg for forskerutdanning godkjenner rutinebeskrivelsene for 
administrasjon av doktorgradsprogrammene (PhD og dr.philos.), med 
endringer som framkom i møte. 

 
2. Programutvalg for forskerutdanning anbefaler at forslag til Custos ikke bør 

hentes fra kandidatens eller hovedveilederens eget institutt.  
 
3. Programutvalg for forskerutdanning ber om at arbeidet som custos inngår 

som en del av undervisningsregnskapet og gis et omfang på 15 timer. 
 
 

Sak 24/09 Oppgavefordeling mellom Forskningsutvalget og Programutvalg for 
forskerutdanning. Drøfting. Saksvedlegg. 
 

 Programutvalget vurderer det slik at nåværende mandat for Programutvalg for 
forskerutdanning som fungerer godt ut fra den erfaring utvalget har hatt etter en 
funksjonstid på 1,5 år. 
 
Programutvalget vil utarbeide en årsrapport for 2008/2009 som sendes 
Forskningsutvalget. 
 
 

Sak 25/09 Opplæringsdelen i PhD-programmet – formidling i Wikipedia 
 

Vedtak 
 

1. Programutvalg for forskerutdanning godkjenner at en eller flere wikipedia-
artikler kan inngå i PhD-gradens opplæringsprogram som en 
populærvitenskapelig skriftlig artikkel/kronikk innen eget fagfelt eller faglig 
artikkel som ikke utgjør grunnlag for opptak eller inngår i avhandling. 

 
2. Programutvalg for forskerutdanning godkjenner at en wikipedia-artikkel på 

minst 1200 ord tilsvarer en vanlig kronikk, dvs. 1 studiepoeng.  
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3. Forskerlinjestudenter, doktorgradskandidater og veiledere informeres om at 

en wikipedia-artikkel er en mulighet for populærvitenskapelig formidling i 
PhD-graden. 

 
 

 Under eventuelt ble følgende saker behandlet: 
 

Sak 26/09 Grunnkurs i medisinsk og helsefaglig forskning - revisjon 
Jfr. sak 13/09. 
 

Vedtak 
 

1. Programutvalget godkjenner følgende endringer i Grunnkurs for medisinsk 
og helsefaglig (MEDMET1) fra og med våren 2010: 

- Tema vedr. etikk og vitenskapsteori gis økt omfang i kurset  
- Statistikkdelen i Grunnkurset reduseres til oversiktsforelesninger 
- Skriving av vitenskapelig publikasjon  (MEDPUB) tas inn i Grunnkurset  

 
2. Kurs i statistisk metode (MEDSTAT1 og MEDSTATA) tilbys som egne kurs 

for kandidater som har behov for dette.     
 
3. Kurset Å skrive en medisinsk vitenskapelig publikasjon – 1 studiepoeng 

(MEDPUB) tilbys som eget kurs for doktorgradskandidater som ikke får dette 
i Grunnkurset. 

 
 

Sak 27/09 Budsjettforslag 2010 for Det medisinsk-odontologiske fakultet. 
 

 Programutvalg for forskerutdanning drøftet Budsjettforslag 2010 for Det 
medisinsk-odontologiske fakultet. Mange gode forslag til kvalitetsforbedring av 
forskerutdanningen ble drøftet, og Programutvalget ber om at følgende tiltak 
vedr forskerutdanningen tas inn i fakultetets budsjettfordeling for 2010: 

•  Øremerking av stipend for forskerlinjestudenter før turnustjeneste, jfr. 
UiBs Handlingsplan for forskerutdanning 

• Kurs for fakultetets veiledere 
• Forskerlinje for odontologstudenter 
• Støtte til utenlandsopphold for stipendiater, jfr. Handlingsplan for 

forskerutdanning 
• Styrking av forskerskolene med professor II-stilling  
• Forskerutdanningskurs ved instituttene 
• Grunnkurs for medisinsk- og helsefaglig forskning – midler til eksterne 

forelesere 
 

 
Roland Jonsson 

 
Inger Hjeldnes Senneseth 
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