
 
 Universitetets forskningsutvalg 

Ekstraordinært møte 31. oktober 2018 

09:00 – 10:20 

Kollegierommet, Muséplassen 1 

 

Referat 

Medlemmer tilstede: Margareth Hagen, Anne Beate Maurseth, Anne Marie Frøseth, Roland 
Jonsson, Eirik Bratland, Gro Mjeldheim Sandal, Aino Hosia, Anne-Helen Mydland, Andreas 
Trohjell, Ragnhild Louise Muriaas og Anne Marit Blokhus (gikk klokken 10:00). 

Fra administrasjonen: Christen Soleim og Yngve Brynjulfsen. 

 

I. Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste ble godkjent 

II. Referat fra møte 10. oktober 
Referatet ble godkjent. Det ble kommentert at referatet var litt kort 

III. Saker 

FU 26/18 Revisjon av forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) 
Saksforelegg og nytt utkast til forskrift var utsendt med sakslisten. 
 
Prorektor Margareth Hagen og fungerende avdelingsdirektør Christen Soleim 
innledet. På grunn av diskusjonen under forrige møte i FU (10. oktober), var det 
besluttet å avholde et ekstraordinært møte om revidert ph.d.-forskrift. Endringene 
i det nye utkastet var basert på diskusjonene i forrige FU og de skriftlige 
høringsinnspillene.   
 
Medlemmene ble invitert til å kommentere forslag til endringer i utkastet, samt de 
punktene man tidligere ikke hadde kommet til enighet om. Innledningsvis uttrykte 
medlemmene tilfredshet med forskriften slik den fremsto i den fremlagte 
versjonen. 
Stort sett alle fakultet, unntatt ett, var enige i at man bør beholde regelen om at 
ph.d.-utdanningen skal inneholde minst 5 studiepoeng i etikk og vitenskapsteori.   
Under tidligere møter har det vært diskutert om man i forskriften bør få inn en 
regel om mulighet for mindre omarbeiding av avhandling før endelig innstilling 
foreligger. Man ble enige om å beholde dagens ordning i forskriften som skal 
legges frem for Universitetsstyret 28. november. Videre ber medlemmene om at 
Forskningsadministrativ avdeling forbereder en sak for FU som klargjør 
begrunnelser for og imot å innføre en slik ordning om mindre omarbeiding av 

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/4000-4_forskrift_fu_okt_2018_.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/revidert_forskrift_22-okt-2018.pdf


avhandling før endelig innstilling, og hvordan denne skal forstås sammen med 
ordningene for errata og underkjenning. Hvis klargjøringen fører til enighet i FU 
om å gå inn for en forskriftsendring på dette punktet, vil saken fremmes for 
universitetsstyret våren 2019.   
Medlemmene var ikke enige i endringen i utkastet om at ved ny bedømmelse skal 
ny bedømmelseskomité med nye medlemmer oppnevnes. Medlemmene ønsket å 
beholde regelen fra dagens forskrift: ved ny bedømmelse bør minst ett medlem 
fra den opprinnelige bedømmelseskomiteen også delta i den nye komiteen.  
FU sine medlemmer hadde andre kommentarer som ble notert, og som vil bli 
innarbeidet i utkastet som skal fremmes for Universitetsstyret i dets møte 29. 
november. 
     

   
 


