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Referat

Medlemmer tilstede: Margareth Hagen, Anne Beate Maurseth, Jørn Jacobsen, Anne Marit Blokhus,
Roland Jonsson, Karsten Specht, Ragnhild Louise Muriaas, Anne-Helen Mydland, Eirik Bratland, TerjeAndré Kvinlaug.
Fra administrasjonen: Birgit Falch, Anja Hege, Vibeke Irgan, Bjug Bøyum, Gunhild Brubakken, Yngve
Brynjulfsen, Elisabeth Akselvoll, Kristin Egset Kjøde
Møtet åpnet med at forskningsrådgiver Anja Hagen orienterte om European Cooperation in Science
and Technology (COST). En presentasjon var sendt ut med sakspiprene. Få norske er med i nettverket
under samfunnsutfordringer nr 6 i H2020. Hegen er behjelpelig med å få forskere meldt på i
nettverkene.
Etter orientering fortsatte møtet den ordinære dagsorden
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Forslag til endring i forskrift om Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)
Saksforelegg og vedlegg var utsendt med sakslisten. Etter kort innledning fra
prorektor ble ordet gitt til hver prodekan som kommenterte utkast til forskrift.
Prodekanene anerkjente det gode arbeidet som var gjort. Forskriftsutkastet var et
ryddig arbeid og et utgangspunkt for behandling i utvalget.
Prodekanene fremførte sine kommentar og endringsforslag, og notater ble gjort av
saksbehandlerne ved Forskningsadministrativ avdeling med sikte på utarbeidelsen av
et høringsutkast som skal sendes fakultetene.
Enkelte prodekaner og fakultet vil sende sine kommentarer skriftlig til utvalgets
sekretariat.
Behandlingen synliggjorde et behov for mer tid til behandling av utkastet, slik at den
oppsatte tidsplan må endres. Forskningsadministrativ avdeling sender ut revidert
tidsplan.
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Forslag til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk
utviklingsarbeid ved Universitetet i Bergen
Saksforelegg og vedlegg var utsendt med sakslisten.
Saken ble utsatt til neste møte i utvalget 15. juni.
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Aktiv forskning i utdanningen
Saksforelegg og vedlegg var utsendt med sakslisten. Student Terje-André Kvinlaug
innledet. Han la bla. vekt på at forskerne inkluderer studentene tidlig i sin forskning
og skaper fortrolighet rundt forskningsoppgavene. Det er et mål å skape koblinger

mellom forskere og studenter. Kvinlaug pekte også på at slike tidlige koblinger på
lengre sikt kan styrke rekrutteringen til UiBs ph.d programmer.
Kvinlaug ble takket for innlegget og de mange gode innspillene ble tatt godt imot i
utvalget.
Prorektor oppsummerte og tok til orde for at UIB kan synliggjøre sin forskning for
studentene og bevisstgjøre oss selv på betydningen av aktiv forskning i utdanningen,
f.eks. gjennom et idéhefte.
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Utvalget vil komme tilbake til saken
Forskerutdanningsmelding 2017
Saksforelegg var utsendt med sakslisten. Meldingen var allerede sendt til
Universitetsstyret og ble ikke behandlet i utvalget.
Forskningsmelding 2017
Saksforelegg var utsendt med sakslisten. Meldingen var allerede sendt til
Universitetsstyret og ble ikke behandlet i utvalget.

Saker under eventuelt:
1. Bruxelles kontoret.
UiB må flytte fra nåværende kontorer i Bruxelles. Vi ønsker større arealer i det nye
kontorkomplekset, og vi vil i tillegg åpne for å fremleie kontorareal til Norce. Prorektor skal
på befaring sammen med Christen Soleim.
2. Det ble stilt spørsmål om hvorfor utvalgets saksdokumenter ikke lenger er tilgjengelige på
nett.
Dette vil bli korrigert slik at alle saker også fra 2018 er tilgjengelig på vanlig måte via
utvalgets hjemmeside.
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