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Til stede: Berit Rokne, Lise Øvreås, Anne Lise Fimreite, Ragna Aarli, Inger Hilde Nordhus, 
Robert Bjerknes, Lillian Helle, Henrik von Achen, Yngve Høiseth, Siri Knapskog.  
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Fra administrasjonen: Svenn-Åge Dahl, Heidi, Espedal, Bjørn Einar Aas, Yngve Brynjulfsen.  
 

I. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent 
II. Protokoll/referat fra møtene 20. mars og 8.april. 

Godkjent 
 

III. Orienteringer 
 

a. Ny tilstandsrapport for høyere utdanning.  
Vedlegg var utsendt med sakslisten samt lenke til Tilstandsrapporten 2013 fra 
Kunnskapsdepartementet. 

b. Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av 
Nærings-ph.d.-ordningen (NIFU). Prorektor orienterte om NIFU-rapporten. 
Nærings-ph.d.-ordningen ser i hovedtrekk ut til å fungere bra, deltakerne er 
fornøyd med ordningen, og intensjonene for ordningen ser ut til å bli oppfylt.. 
Lenke til rapporten finnes her.  

c. Utlendinger med norsk doktorgrad – hvor blir de av? 
NIFU-undersøkelse. Prorektor orienterte. Emigrasjonsraten avhenger av 
fagområdet for doktorgraden. To av tre utlendinger med doktorgrad i et 
teknologisk fag er sysselsatt i Norge 2 år etter disputasåret. Også flertallet i 
medisin er sysselsatt i Norge. Omtrent halvparten av utenlandske 
doktorander i matematikk/naturvitenskap og humaniora reiser ut, og 
halvparten blir. De fleste doktorer i samfunnsvitenskap og – særlig – i 
landbruksvitenskap emigrerer. Utlendingene som blir i Norge utgjør den 
andre halvparten. Disse skiller seg i liten grad fra dem med norsk 
statsborgerskap når det gjelder yrkesaktivitet, arbeidssted og fagbakgrunn, 
men har i noe mindre grad oppnådd professor- eller førstestilling ved 
universiteter og høgskoler. Lenke til rapporten finnes her. 

d. Nye sentre for forskningsdrevet innovasjon, SFI 
Vedlegg var utsendt med sakslisten. Den foreløpige tidsplanen legger opp til 
at fristen for obligatoriske skisser kan bli i første halvdel av oktober i år. Frist 
for endelige søknader kan da bli 12. februar 2014. 
I tilknytning til den nye satsingen på SFI, gjorde forskningsdirektøren 

http://www.uib.no/filearchive/3004-tilstandsrapporten.pdf
http://www.uib.no/filearchive/3005-tilstandsrapporten.pdf
http://www.uib.no/filearchive/3010-nifurapport2013-2-naerings-phd.pdf
http://www.uib.no/filearchive/3020-nifurapport2013-17-utlendinger-hvor-blir-de-av.pdf
http://www.uib.no/filearchive/3040-sfi-norges-forskningsraad.pdf


oppmerksom på at de fagmiljøer som er interessert i å søke SFF i neste runde, 
allerede nå bør starte forberedelsene. 

e. INFRASTRUKTUR 
UiB har fått uttelling for følgende storskalaprosjekter som går videre til 
finalerunden: 
A) Storskala  
1) NNP - The Norwegian NMR Platform 
2) Health Registries for Research 
3) Norwegian Marine Robotics Facility - Remotely Operated Vehicle for Deep 

Marine Research 
 

B) Ikke storskalaprosjekter 
4) Earth Surface sediment Laboratory 
 
Vedlegg var utsendt med sakslisten: 36 søknader, Storskalaprosjekter som går 
videre til trinn 2, Ikke-storskalaprosjekter som går videre 

f. Open Access dagene i Bergen, september2013.  
Orientering fra Universitetsbiblioteket. OA-dagene holdes 25-26. september. 
Første dag vil være en åpen dag som henvender seg til forskere, 
forskningsadministrasjon, forskningsledere og faglige ledere. Andre dag vil 
være en nasjonal fagdag spesielt lagt til rette for biblioteksektoren. Utkast til 
program kan leses her. 

g. Fremdriftsrapportering for doktorgrad 2013. 
Muntlig orientering. Rådgiver Yngve Brynjulfsen orienterte om at de ulike 
rapporteringene skal samordnes bedre. Flere av spørsmålene i den 
semestervise ph.d.-registreringen i Studentweb blir flyttet over til den årlige 
fremdriftsrapporteringen i Survey Xact. I sistnevnte rapportering informeres 
det om viktigheten av at kandidater med eksterne arbeidsgivere rapporterer 
om sykemeldinger og permisjoner. Fremdriftsrapporteringen vil fra 2013 
inneha spørsmål om utenlandsopphold, et stadig mer aktuelt parameter innen 
forskerutdanningen. 

h. EU-dager i Bergen 27-29 mai 
Forskningsrådet og Universitetet i Bergen, i samarbeid med Innovasjon Norge, 
Havforskningsinstituttet, Helse Bergen, Høyskolen i Bergen, Norges 
Handelshøyskole og Uni Research inviterer til EU-dager i Bergen, 27-29. mai 
2013. Program var utsendt med saklisten 

 
IV. SAKER 

Rekkefølgene ble endret ved at sak FU-12/13, Digitalisering ved UIB, ble tatt som 
siste sak før eventuelt. 
 

FU-12/13 Digitalisering ved UiB 
Innledning til diskusjon v/ viserektor Kuvvet Atakan.  
Utvalget gjorde følgende vedtak: 
 
1. Forskningsutvalget anbefaler om at det igangsettes en utredning av 

digitaliseringen ved UIB, med sikte på en policybeslutning for en 

http://www.uib.no/filearchive/3051-infra-1-36-soknader-skal-konkurrere-om-en-halv-milliard-norges-forskningsraad.pdf
http://www.uib.no/filearchive/3052-infra-2-storskalaprosjekter-til-trinn-2.pdf
http://www.uib.no/filearchive/3052-infra-2-storskalaprosjekter-til-trinn-2.pdf
http://www.uib.no/filearchive/3053-infra-3-ikke-storskala-som-gaar-videre.pdf
http://www.uib.no/filearchive/open-access-dagene-i-bergen.pdf
http://www.uib.no/filearchive/3060-eu-dager-i-bergen-program-oppdatert-060513_1.pdf
http://www.uib.no/filearchive/ka-digitalisering-mai2013-fu_2.pdf


helhetlig digitaliseringsstrategi for institusjonen. 
 
2. Alle fakultet og relevante miljøer må sikres bred deltagelse i 

organisering, gjennomføring og styring av utredningsarbeidet. 
 

FU-13/13 Revisjon av forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved 
Universitetet i Bergen 
 
Saksforelegget var utsendt med sakslisten 
Utvalget gjorde følgende vedtak: 
 

Utvalget sluttet seg til det fremlagte saksforelegg med de 
endringer som fremkom i møtet, og ber om at det fremsendes til 
den videre prosess frem til behandling i Universitetsstyret. 

 
Kommentarer som fremkom i møtet: 

1. Til § 5.3 "Opptaksvedtak" mener utvalget at "skal" endres til 
"bør" i tredje ledd slik at innledning til strekpunktene lyder: 
"Opptak bør nektes hvis:".  

2. Til § 6.2 fjerde ledd, siste setning, mener utvalget at «bør» 
endres til «skal» slik at setningen i sin helhet lyder: Veileder skal 
gi ph.d-kandidaten veiledning i forskningsetiske spørsmål knyttet 
til avhandlingen. 

3. Utvalget mener at en absolutt maksimaltid i 
forskerutdanningsløpet på 8 år er for rigid (§ 5.4, andre ledd), og 
at setningen kan suppleres med "normalt". 

4. Til forslaget om å innvilge språk avhandlingen kan skrives på (§ 
10.4), mener utvalget at det må være et kriterium at språket er 
forståelig i offentligheten.   

5. Utvalget er skeptisk til forslaget om å innføre en ny regel om en 
mindre omarbeiding av avhandling før endelig innstilling 
foreligger (§ 11.5). Utvalget slutter seg til innvendingene fra Det 
matematisk-naturvitenskapelige og Det samfunnsvitenskapelige 
fakultet. Utvalget påpekte at forslaget vil svekke disputasens 
funksjon i forskerutdanningen. I tillegg ser man for seg at en slik 
ordning vil medføre økte økonomiske utgifter, hvis kandidatene 
skal få finansiering under perioden med omarbeiding. 

 

FU-14/13 Saker i Forskningsutvalget 2009-2013. Oppsummering. 
Saksforelegg var utsendt med sakslisten. Utvalget gjorde følgende 
vedtak: 
 Utvalget tar oppsummeringen av periode 2009-2013 til 
 orientering 

 Eventuelt 
 


