
 

1 
 

Universitetets forskningsutvalg  
Møte 12. mai 2021 
12:30 – 15:00  
Møte var digitalt og ble holdt i Zoom  

Referat 

Til stede: Margareth Hagen, Annelin Eriksen, Anne Beate Maurseth, Anne Marie Frøseth, 
Anne Marit Blokhus, Marit Øilo, Gro Mjeldheim Sandal, Ragnhild Muriaas, Nina Serdarevic, 
Anne Helen Mydland, Martine Jordana Baarholm  
 
Fra Administrasjonen: Benedicte Løseth, Birgit Falch, Bjørn Einar Aas, Yngve Brynjulfsen, 
Marie Eide,  

I. Saker. 
Ved møtets åpning gratulerte rektor representanten for gruppe B, Nina Serdarevic med vellykket 
disputas. 

II. Referat fra møte 24. februar  
Godkjent  

III. Saker  

 
Sak 

FU 9/20 Publiseringstall 
Marta Lorenz fra Universitetsbiblioteket innledet. Hennes presentasjon er 
tilgjengelig her. 
UiB øker i antall, men antallet publikasjoner har vært stabil. Økningen er størst 
nivå 2. UiB har en økt andel åpen publisering. Fakultetene kan ta kontakt 
gjennom bibliometri-eposten med forespørsel om publiseringstall. 

FU 10/20 Koronaundersøkelsen 
Saksforelegg var utsendt med sakslisten, samt en rapport fra en 
spørreundersøkelse. Seniorrådgiver Marie Eide innledet til diskusjon. Utvalget 
ønsket rapporten velkommen. Den ble vurdert som et viktig, innsiktsgivende og 
interessant arbeid. En stor og økende andel har vansker med fremdriften pga.  
korona.  Utvalget tok undersøkelsen til orientering. 

FU 11/20 Erfaringer med mindre omarbeidinger av innlevert avhandling 
Saksforelegg var utsendt med sakslisten.  Rådgiver Yngve Brynjulfsen innledet til 
diskusjon. Saken ble lagt frem for utvalget til drøfting. Utvalget utrykte ulike syn 
på adgangen til mindre omarbeidinger, bl.a. med bakgrunn i forskjeller mellom 
fakultetene mht til fagtradisjoner og forskningskulturer. Innspill som fremkom i 
kom i utvalgets vil inngå i grunnlaget for revisjonen av forskriften.    

FU 12/ 20 Formaliserte ph.d.-samarbeid i form av fellesgrader og dobbelgrader 
Saksforelegg og forslag til retningslinjer var utsendt med sakslisten. Saken ble 
lagt frem for utvalget til drøfting. Rådgiver Yngve Brynjulfsen innledet. Utvalget 
sluttet seg til et foreslått konsept med ny og klargjørende terminologi, med 
todeling av formaliserte ph.d.-samarbeid i form av 1) fellesgrader og 2) 
dobbelgrader. Vansker som kan oppstå når disputasen foregår hos vår 
partnerinstitusjon ble også diskutert, særlig veileders eventuelle deltagelse i en 
disputaskomité, som kan være i strid med gjeldende norsk rett. Det er behov for 
å få avklart hva som er det juridiske handlingsrom, og om det er mulig å foreta 
individuelle og særlige vurderinger. Det er videre et mål å få diskutert hvordan 
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man håndterer dette på andre norske institusjoner. Det er viktig å finne 
ordninger for de avtalene som haster nå, og komme tilbake til en fornyet 
diskusjon om generelle ordninger og prinsipper på et senere tidspunkt.   

FU 13/ 20 Felles praksis vedr. kostnadsberegning for eksterne ph.d.-kandidater.  
Saken ble utsatt. 

Eventuelt a) Søkning til Momentum. 
Foreløpig syv søkere til 15 plasser. Søknadsfristen utsatt. 

b) Høring om Strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling. Even 
Sørland fra HR-avdelingen orienterte. Han orientering er tilgjengelig her. 
 

 


