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Sak: Dekanatets forslag til revisjon av forskerutdanningen. 
 
Saken førte til en grundig debatt som la grunnlag for en høringsuttalelse skrevet av 
forskningsutvalgets leder . Det følgende er et referat fra debatten og noen av de synspunkter 
og holdninger som kom fram i forehold til innholdet i dekanatets forslag 
 
Om forskerskolene: 
Vi må bevare de gode arenaer som er bygget opp i de ulike forskerskolene, og som ikke uten 
videre kan erstattes i forskergrupper. Det vil også være vanskelig å videreføre forskerskolene 
hvis forslaget iverksettes, siden en ensidig forankring ved instituttene kan gjøre arbeidet mer 
krevende. Tilnærmingen til forskerskolenes fremtidige funksjon  er alt for svak i det fremlagte 
utkast. Hva vil egentlig fakultetet med forskerskoleordningen? Dette minner om en 
ansvarsfraskrivelse. Den videre drift vil kreve enighet mellom de involverte institutter når 
forskerskolene er forankret ved flere. Hva med de nasjonale og nettverksbaserte f. skoler? 
 
Forskerskolene må uansett bli sterkere disiplindelt i forhold til tema som lingvistikk, litteratur, 
kultur og didaktikk.  
 
De enkelte forskningsmiljø kan lett bli for små, derfor har forskerskolene en viktig rolle å 
spille i stipendiatenes gjennomføring.. Toget er ikke gått for forskerskolene og deres 
betydning.. Hvert institutt har også rett til å utnevne en representant til f.skolenes styrer. 
Snart vil resultatet av den pågående sentrale utredning om forskerskoleordningen.foreligge. 
Det må da gås nye runder i fakultetsstyrene for å utforme krav til forskerskolene. 
 
 
Om forskergruppene 
Gruppene kan ikke påta seg hele ansvaret for stipendiatenes opplæring og må få tilført større 
midler i en eventuell ny struktur som pålegger dem større ansvar. Skal forslaget iverksettes 
må dette følges opp av en grundig omorganisering av gruppene. Kan alle forskergruppene by 
den samme kvalitet for å støtte opp rundt stipendiatenes opplæringsdel? De små gruppene må 
spesielt styrkes i denne sammenheng. Forskergruppene er og skal være forskernes arena, 
mens forskerskolene er stipendiatenes faglige og sosiale arena. Gruppene må ved en 
omlegging av forskerutdanningen inngå med en sterkere tilknytning til forskerskolene 
 
 
Om forskningsutvalget 
Langt større ansvar og belastning legges på forskningsutvalget dersom forslaget 
gjennomføres. Diskusjonen i møtet slo fast at utvalget ikke skal være et 
forskerutdanningsutvalg, slik som forslaget fra dekanatet forutsetter. 
 
 
 



 
Om stipendiatene: 
Må integreres bedre i fagmiljøene og skal  hele tiden være i fokus når reformer iverksettes. 
Utgangspunktet for forskningsmiljøet rundt kandidaten må først og fremst være kandidatens 
prosjekt. Dette må være grunnlaget for oppbygging av et godt nettverk rundt det enkelte 
kandidat. Det er ingen selvfølge at veileders forskningsgruppe også er den rette for alle 
kandidater, da kandidatens fagfelt ikke nødvendigvis dekkes godt nok av gruppen. 
 
Man stilte også spørsmålet om alle stipendiater bør tilknyttes en forskerskole og om hvordan 
situasjonen er for kvotestipendiater og andre utenlandske som er i dr.gradsprogrammet. Er 
deres interesser godt nok ivaretatt. Man må finne et godt opplegg også for de forskningsmiljø 
disse tilhører. 
 
Stipendiatene må ha en representant i styret for forskerskolene 
 
 
Om veilederne:  
Veileders rolle må fremheves sterkere. Krav/forslag om flere veiledere vil bli ivaretatt i 
stipendiatenes miljøer (for eksempel forskergruppen man er tilknyttet). Veilederne må 
forpliktes sterkere, for eksempel ved at det opprettes veilederfora. 
 
 
Diverse: 
Man må ta vare på det gode fra både forskerskoler og forskergrupper. Forslaget fra dekanatet 
blander sammen det faglige og det organisatoriske i stipendiatutdanningen. Forslaget  kan 
også  sees som et forsøk på å skyve for mye ansvar for opplæringsdelen over på instituttene. 
 
Det overordnede ansvar for dr.gradsutdanningen bør fremdeles ligge til fakultetsnivået. 
 
 
 
Høringsuttalelse fra FU ved  Institutt for fremmedspråk  
 
Møtet i FU onsdag 6. April 2011 ble i sin helhet viet fakultetsledelsens forslag til revisjon av 
forskerutdanningen. Denne høringsuttalelsen summerer opp de vesentligste momentene og 
synspunktene som kom frem i løpet av møtet.  
 
Det er positivt og nødvendig at man retter oppmerksomhet mot at Phd-stipendiatene skal 
knyttes til gode fagmiljøer. Det var enighet om at mye fortsatt kan og bør gjøres for å knytte 
våre stipendiater tettere til instituttets forskning og fagmiljøer.   
 
Hva gjelder kjernen i forslaget til revisjon, nemlig forskerskolenes fremtid, var det allmenn 
enighet om at forskerskolene bør opprettholdes, og at forskergruppene ikke er egnet til å 
overta deres funksjon. Det er mange grunner til dette, bl.a:  
 

- forskergruppene ved IF er svært heterogene både hva gjelder størrelse og 
aktivitet, det vil slik bli vanskelig å sikre at alle stipendiatene får et likeverdig 
tilbud. 

- Den positive ”spenningen” mellom det tematiske, eller spesifikt faglige miljøet i 

forskergruppene på den ene siden, og den overgripende teoretiske og 



metodologiske problematiseringen i forskerskolene, anses som særlig berikende 

og verneverdig for alle involverte parter. Forskergruppene er ofte tematiske, og 
har ikke alltid en stor faglig bredde. Dette betyr ikke at man ikke kan gi 
stipendiatene både i pose og sekk. De kan delta i forskergruppene, som 
likeverdige medlemmer, men samtidig være tilknyttet en overordnet 

forskerskole. Dette momentet er viktig for IF som forskningsutdanningsmiljø, 
ettersom teori- og metodeutvikling i de fremmedspråklige fagmiljøene også skjer 
i dialog med disipliner som almen lingvistikk, litteraturvitenskap og 
kulturvitenskap.  

- For mange potensielle veiledere er lokale forskergrupper ikke nødvendigvis 
relevante for deres primære forskningsområde, ofte er de lokale forskergruppene 
et supplement til nasjonale og internasjonale nettverk.  

- Det er mange nødvendige og gode sammenhenger mellom forskning og 
forskerutdanning. Men dersom forskergruppene skulle ta hovedansvar for 

stipendiatenes utdanning, ville forskergruppenes  hovedfokus på forskning, og 
ikke på stipendiatenes behov for opplæring, bli vanskeligere å opprettholde.  

Av dette følger naturlig at man ikke ønsker at instituttenes forskningsutvalg skal få utvidet 
mandat og ansvarsområde, og bli til et forsknings- og forskerutdanningsutvalg.  
 
Når dette er sagt, er det mye som kan forbedres i dagens modell.  En sterkere styring og en 
større grad av ”normering” av forskerskolene er ønskelig. Dette kan for eksempel være 
eksplisitte krav til en viss mengde aktivitet, et gitt antall seminar hvert semester, 
masterklasser, og lignende.  
 
Instituttene bør få større råderett over forskerskolene. Representantene i styringsgruppene bør 
oppnevnes av instituttet. Representasjon i styringsgruppene bør skiftes ut hvert andre år - slik 
sikrer man en bredere deltakelse og tettere bånd mellom instituttenes fagmiljø og 
forskerskolene. Forskerskolenes leder bør også skiftes ut hvert andre år, og rekrutteres 
vekselvis fra de involverte instituttene.   
 
Veileder bør oppfordres og forventes til å delta i forskerskolens seminarer. Forskerskolene bør 
i større grad involvere forskergruppene i sin seminar- og konferansevirksomhet.  
 
Institutt for fremmedspråk er også involvert i Forskerskolen for kultur og samfunn. Det kan 
synes problematisk at denne favner så vidt faglig og teoretisk. Fakultetet bes vurdere om 
denne kan deles opp i mindre deler.  
 
IF har også et fagdidaktikk-miljø - som ikke føler sine behov dekket av de eksisterende 
forskerskolene. Fakultetet bes være oppmerksom på språkdidaktikk-stipendiatenes  behov, og 
støtte tilrettelagte seminar for denne gruppen når behovet skulle oppstå.  
 
FU støtter fullt ut fakultetets betoning av veilederens sentrale rolle og ansvar. Veilederne og 
forskningskoordinator bør ha et særlig ansvar for og tilsyn med at alle instituttets stipendiater 
har en tilknytning til et godt fagmiljø og forskningsnettverk, lokalt, nasjonalt og 
internasjonalt.  Forskningskoordinator bør legge dette inn som et fast moment i sine 
oppfølgingssamtaler med instituttets Phd-er.  
FU er enig i at Phd-studentene kan tilbys en biveileder, og mener dette er særlig relevant i de 
tilfeller der prosjektene er av tverrfaglig karakter. Det er imidlertid viktig å holde fast ved at 
hovedveileder har det grunnleggende ansvaret for Phd-studenten.  
 



 


