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Medlemmer tilstede: Margareth Hagen, Anne Marit Blokhus, Anne Marie Frøseth, Marit Bakke, 
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Dahle. 

I. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent 

Grunnet møtekollisjon for prorektor ble Sak FU/1 om redelighet i ph.d. utdanningen 

flyttet til slutten av møtet. 

II. Referat fra møte 14. desember 

Referatet ble godkjent  

III. Saker 

FU 5/19 Forskning ved UiB 

Prorektor orienterte om styresak 6/9 Forskning av høy kvalitet ved UiB: kvalitet, 

aktivitet og gjennomslag i EU. Styresaken er tilgjengelig her 

FU 6/19 Ordningen om adgang til mindre omarbeidinger av ph.d.-avhandlingen 

Saksforelegg var utsendte med listen. Seniorrådgiver Espen Dahle innledet. 

Under forskningsutvalgets (FU) behandlinger av revidert ph.d.-forskrift var utvalget 
delt i spørsmålet om Universitetet i Bergen bør innføre ordningen med mindre 
omarbeidinger av avhandlingen. FU bestemte at ordningen burde utredes før den 
eventuelt ble implementert i ph.d.-forskriften. Formålet med å åpne opp for mindre 
omarbeidinger av avhandlingen er å løfte avhandlingen til et høyere nivå og dermed 
hindre at avhandlinger som nesten er gode nok, blir underkjent.  
Prorektor gjorde oppmerksom på at Det humanistiske fakultet ikke var tilstede i 
møtet men hadde gitt skriftlig innspill der fakultetet pekte på at saksforelegget ikke 
gjenspeiler de innvendingene fakultetet i tidligere møte påpekte mot å innføre en 
slik ordning. 
Utvalget drøftet saken. Ved fakultetene er det ulike holdninger til en ordning med 
mindre omarbeidinger, men utvalget kom frem til at UiB bør åpne for å innføre en 
slik ordning, da med en 2 måneders frist for omarbeidinger. Det skal utarbeides 
fyllestgjørende informasjon og klare retningslinjer til komiteen om hvordan 
ordningen skal fungere. 

FU 7/19 Tilgjengeliggjøring av forskningsdata 

Saksforelegg og vedlegg var utsendt med sakslisten. Utvalget sluttet seg til 

http://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2019/2019-02-21/S_6-19Forskninghoykvalitet.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/3004_omarbeiding.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/4000_tilgjengeliggjoring_av_forskningsdata.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/4001_tilgjengeliggjoring_-_arbeidsgruppe_0.pdf


forslagene om videre oppfølging gjennom en fleksibel prosjektorganisering som gis 

ansvar for å: 

- Utarbeide retningslinjer for forskningsdata som UiB forvalter.  Disse bør 

ligge tett opp mot Forskningsrådets retningslinjer slik de er formulert i policyen fra 

2017  

- Sikre at UiBs politikk og retningslinjer er tydelig kommunisert på UiBs 

nettsider 

- Sikre et godt opplæringstilbud for ansatte og studenter 

- Sikre tilgang til tekniske støttefunksjoner og rådgivning 

- Sikre at FAIR-prinsippene er retningsgivende for data som arkiveres ved UiB  

 

Prosjektet må ha en tydelig forankring i UiBs ledelse.  

Utvalget ga uttrykk for at den videre prosessen også må legge til rette for systemer, 

regler og rutiner for lagring av forskningsdata. 

 

Utvalget ønsker å  bli holdt orientert om det videre arbeidet med tilgjengeliggjøring 

av forskningsdata samt tilgrensende og overlappende prosesser. 

FU 8/19 Utkast til programbeskrivelser for fakultetsvise Ph.d.-program 
Saksforelegg og vedlegg var utsendt med sakslisten. 
Seniorrådgiver Espen Dahle orienterte. Fakultetene har gjort et grundig arbeid og 
programbeskrivelsene er utarbeidet i samsvar med formålet med fakultetsvise 
ph.d.-program og fakultetenes faglige særpreg. Nasjonale forskrifter er godt 
ivaretatt. 
 
Forskningsadministrativ avdeling vil legge til rette for et systematisk og målrettet 
samarbeid mellom fakultetene med sikte på videre utvikling av 
programbeskrivelsene, og vil i løpet av inneværende år ta initiativ til et 
seminar/workshop for fakultetene der man får anledning til å hente gode ideer, 
«best practice» og inspirasjon fra hverandres programbeskrivelser.  
 
Avdelingen vil også legge til rette for dialogmøter enkeltvis med fakultetene for å gi 
tilbakemeldinger og råd 

Orientering  Plan S 
Prorektor orienterte og viste bl.a. til at NFR har valgt den langsomste tidslinjen for 
implementeringen av Plan S (2022). 
 
Fra utvalget ble det påpekt at det blant yngre forskere har oppstått usikkerhet om 
Plan S, om den vil gjennomføres og om hva tidsplanen er. Det ble også påpekt at det 
det er behov for å gjøre noe aktivt overfor yngre forskere.  

 

 

 

 

27.02.2019 / Christen Soleim/Bjørn Einar Aas 

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/6002_programbeskrivelser_0.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/6003_programbeskrivelser_-_samledokument.pdf

