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Universitetets forskningsutvalg 
Møte 7. oktober 2020 
12:30 – 14:00 
Møte var digitalt og ble holdt i Zoom 

Referat 

Til stede: Margareth Hagen, Aino Hosea, Anne Beate Maurseth, Anne Marie Frøseth, Anne 
Marit Blokhus, Marit Bakke, Marit Øilo, Gro Mjeldheim Sandal, Ragnhild Muriaas, Anne 
Helen Mydland, Nina Sardarevic, Martine Jordana Baarholm 

 
Fra Administrasjonen: Benedicte Løseth, Birgit Falch, Bjørn Einar Aas, Yngve Brynjufsen, 
Sigrun Larsen Valderhaug, Bjug Bøyum, Maria H.M. Dolve. 

 
I. Saker. 
Sakslisten ble godkjent 

 
II. Referat fra møte 24 august 

Referatet ble godkjent 
 

III. Saker 
 

 
Sak 

FU 29/20 Åpen vitenskap- åpne læringsressurser 
Underdirektør Mathilde Holm orienterte kort om opprettelse av en 
arbeidsgruppe for UiBs politikk for Åpen vitenskap – Åpne læringsressurser som 
er bedt om å levere utkast til regelverk for problemstillinger knyttet til 
kvalitetssikring, opphavsrett, personvern, deling og bruk av læringsressurser. 
Mandat og sammensetning er ikke endelig avklart. Det tas sikte på at 
arbeidsgruppen legger frem sine forslag i Universitetsstyrets møte i februar 
2021. 

FU 30/20 Revisjon av forskrift for graden doctor philosophiae 
Saksforelegg, utkast til ny forskrift samt fakultetenes høringsuttalelser var 
utsendt med sakslisten. 
Utvalget ga uttrykk for at det var gjort et prisverdig og solid arbeid med å 
revidere gjeldende forskrift for dr.philos. Et flertall av utvalgets medlemmer ga 
uttrykk for tvil om revisjonens forslag om adgangen til mindre omarbeidinger av 
innlevert arbeid til dr.philos.- graden. Dr.philos.er en ikke-veiledet grad som 
bygger på et ferdig avsluttet arbeid, og som til forskjell fra ph.d. ikke har et 
strukturert løp frem til disputas. Utvalget understreket behovet for at dr.philos. 
graden må beholde sitt særpreg. 
På bakgrunn av synspunkter fremkommet i møtet, legges saken frem for utvalg 
på nytt i møtet berammet til 4. november. 

FU 31/20 ERC 
Seniorrådgiver Anja Hegen holdt en innledende presentasjon og pekte på forslag 
til nye tiltak, deriblant faglig ekspert- og idegrupper for felles idémyldring som 
kan styrke søknadsarbeidet. Utvalget tok presentasjonen til orientering. 
Presentasjon er tilgjengelig her. 

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/3000_utkast_til_saksframlegg_fu_-_revisjon_av_forskrift_for_graden_doctor_philosophiae_dr.philos._ved_universitetet_i_bergen.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/3000_utkast_til_saksframlegg_fu_-_revisjon_av_forskrift_for_graden_doctor_philosophiae_dr.philos._ved_universitetet_i_bergen.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/3001_oppdatert_utkast_til_revisjon_av_dr.philos._ved_uib.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/3001_oppdatert_utkast_til_revisjon_av_dr.philos._ved_uib.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/3005_samledokument_fakultetsuttalelser.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/3005_samledokument_fakultetsuttalelser.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/erc_-_fu_7.10.2020.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/erc_-_fu_7.10.2020.pdf
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FU 32/ 20 Seminar om Åpen vitenskap 
Seksjonsleder Bjørn Einar Aas orienterte om utkast til program for utvalgets 
seminar på Solstrand 9-10- desember 2020. Programmet er fortsatt under 
utarbeidelse. 

FU 33/ 20 Møteplan for utvalget 2021 
Utkast til møteplan var utsendt med sakslisten. Utvalget til forslaget til 

FU 34/ 20 Studentparlamentets arbeidsprogram 
Studentrepresentant Martine Jordana Baarholm presenterte 
studentparlamentets arbeidsprogram. Presentasjonen er tilgjengelig her. 

Orientering 9k NIFU- Doktorgradsundersøkelsen 2019 
Vedlegg var utsendt med saklisten 

Eventuelt Ingen saker. 

  

 

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/5000_moteplan_2021.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/5000_moteplan_2021.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/studentparlamentets_program_presentasjon_forskningsutvalget.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/studentparlamentets_program_presentasjon_forskningsutvalget.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/nifu-rapport2020-19_doktorgradsudersokelsen.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/nifu-rapport2020-19_doktorgradsudersokelsen.pdf

