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UTKAST TIL REFERAT FRA MØTE I 

PROGRAMUTVALG FOR FORSKERUTDANNING  

26. januar 2011 

 

 

Til stede Roland Jonsson, Lars Skjærven, Steinar Hunskår, Trond Riise 

Forfall Amund Gulsvik, Anne Kjersti Daltveit og Sonia Gavasso 

Fra fakultetet Merete Allertsen og Marianne Stien  

 

 

 

 

SAKSLISTE 

Sak 1/11 Godkjenning av innkalling og saksliste. 

 

Det ble meldt en sak under eventuelt.  

Vedtak 

 

Innkalling og saksliste godkjent. 

 

Sak 2/11 Godkjenning av referat fra 1. desember 2010 

 

Vedtak 

 

Referat fra møte 1. desember 2010 godkjent.  

 

Sak 3/11 Orienteringssaker 

 

 Doktorgrader i tall – opptak og disputaser 2010 
Endelige tall viser at det totalt ble tatt opp 94 kandidater og avholdt 93 
disputaser i 2010.  

 Doktorgrader i tall – opptak og disputaser pr. 26.01.2011 
Per 26.01.11 var det tatt opp 5 nye kandidater og avholdt 4 disputaser. 
Opptak og disputaser blir gjennomført kontinuerlig, og tallet har dermed 
økt noe siden rapporten ble tatt ut.  

 14 nye Forskerlinjestudenter tatt opp høsten 2010, blant annet den første 
Forskerlinjestudenten i odontologi 

 35 nye oppgaveforslag presentert ved oppgavedag for 
Forskerlinjestudenter i januar 

 

Sak 4/11 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning – innføring av 
rammeverket i forskerutdanningen. 

Saksvedlegg 

Det må gjøres revisjon av emnebeskrivelsene for forskerkursene. Emnebeskrivelsene 

må utarbeides i forhold til kvalifikasjonsrammeverkets krav til kunnskap, ferdigheter 

og generell kompetanse for PhD - 3. syklus. (Vedlegg 1). Det må her tas hensyn til at 

kvalifikasjonsrammeverket er kumulativt – beskrivelsene bygger videre på nivået 

under. 
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UiB planlegger at det skal legges ut informasjon om alle forskerkurs på UiBs nye PhD-

portal. Planen er at oversikten av forskerkursene skal publiseres 31.5.2011. 

 

Vedtak 

 

Vedtak: 

1. Instituttene bes utarbeide utkast til reviderte emnebeskrivelser for sine 

forskerkurs i samsvar til kvalifikasjonsrammeverkets krav for PhD (3. syklus), 

etter samme mal som emnebeskrivelsene på bachelor- og masternivå. 

Emnebeskrivelsene skal være på engelsk. Haster. 

 

2. Emnebeskrivelsene behandles/kvalitetssikres av Programutvalget 

 

Sak 5/11 Studieplan forskerlinjen - drøftingssak 

Saksvedlegg 

Ny studieplan for forskerlinjestudenter ble lagt frem for Programutvalget til drøfting. 

Studieplanen er lagt opp etter kvalifikasjonsrammeverket og det legges opp til 

parallelle strukturer som ph.d-kandidater. 

Det vil bli tatt hensyn til innspill fra Programutvalget før endelig sluttføring. Den 

endelige studieplanen legges frem for godkjenning for Programutvalget ved neste 

møte. 

 

Sak 6/11 Doktoravhandlingens sammenstilling – hva skal den inneholde? - 
drøftingssak 

Saksvedlegg 

 

Det vises til sak 36/10 hvor programutvalget vedtok å oppnevne en komité for å 

utarbeide forslag til en veiledning for doktoravhandlingens sammenstilling (kappe). 

 

Følgende komité har utarbeidet forslaget til veiledning: professor Rune Nilsen, 

professor Grethe Tell og postdoktor Arnt Ove Hovden.  

 

Programutvalget drøftet forslaget fra komiteen 26.01.2011. Ønsket var en 
veiledning som sikrer at sammenstillingen blir vurdert på lik linje med de tre 
artiklene, og at både veileder og kandidat skal vite nøyaktig hvordan en 
avhandling skal se ut. Programutvalget ønsker en mer konkretisert veiledning 
enn den komiteen har levert. Programutvalget vil ved neste møte vurdere både 
de dokumenter som finnes per i dag og forslaget fra komiteen, og ha en 
”brainstorming” for å ferdigstille veiledningen.  

 

Saken videreføres til neste møte 16. mars 2011. 
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Sak 7/11 Høringssak – Utkast til Handlingsplan for UiBs internasjonale virksomhet 
2011-2013 – drøftingssak 

Saksvedlegg 

 

Det vises til brev fra Universitetsdirektøren – Høringssak – Utkast til Handlingsplan for 

UiBs internasjonale virksomhet 2011-2013 (2011/399). 

Det er nå utarbeidet ny handlingsplan for 2011-2013 som er tilsendt fakultetene til 

høring. 

 

Programutvalget drøftet utkast til handlingsplan på møtet 26.01.2011. Det ble påpekt et 

konkret forslag til endring av tekst i innledningen: ”… perspektiver i forskning, 

utdanning og innovasjon”.  

Programutvalget mener at gode initiativ presenteres i handlingsplanen, men savner 

finansiering av en del gode forslag til tiltak. Det bør også tas hensyn til utfordringer i 

forhold til ulike kulturer. 

 

Frist for å komme med kommentarer er 1. mars 2011. Saken skal legges frem for 

Universitetsstyret i april 2011. 

 

Frist for Programutvalgets medlemmer til å komme med kommentarer er 15. februar. 

 

 

Ekstra sak 
8/11 

Høring – veiledende retningslinjer for ph.d-graden 

Saksvedlegg 

 

Det vises til brev fra Universitetsdirektøren av 14.01.2011, hvor det bes om at 

fakultetene kommer med kommentarer til UHRs utkast til veiledende retningslinjer for 

ph.d-utdanningen, frist 15/2-2011. 

 

Saken var oppe i Programutvalg for forskerutdanning til drøfting 26. januar, og det 

kom mange innvendinger til høringsforslaget. Programutvalget har utarbeidet et notat 

om høringssaken.  

 

Sak 9/11 

 

Under eventuelt ble følgende sak behandlet: Forslag til kurs i 
genteknologiloven og dens forskrifter 

Trond Riise har fått en henvendelse fra Audun Nerland på Gades institutt 
vedrørende forslag til kurs i genteknologi. Det ble diskutert om dette kunne 
inngå som en forelesning i grunnkurset eller om det skulle opprettes som eget 
kurs. 

 

Vedtak Vedtak: 

Nerland bes om å lage et fullstendig forslag til kurs med 
læringsutbyttebeskrivelse. 

 

Roland Jonsson  

 

Marianne Stien  

 


