
Programstyret for ph.d.-programmet ved Det samfunnsvitenskapelige 
fakultet (PP-SV) 

REFERAT 

Møte torsdag 14.10.2021 kl. 10:00-13:00 

Sted: 9. etasje, SV-fakultetet 

Til stede: 
Siri Gloppen (leder) 
Kristoffer Chelsom Vogt 
Julie Riise 
Knut Mikjel Rio 
Andrea Kronstad Felde 
Ola Roth Johnsen 
Dragana Kovacevic Bielicki (innledet sak 11/21 om etikk) 
Hanne Widnes Gravermoen (sekretær) 
 
Ikke til stede:  
Cornelius Wright Cappelen 
Rafael Rosales La Torraca 

SAKSLISTE  

Godkjenning av innkalling og saksliste 
Referat fra møte 15. april 2021 
 
9/21 Muntlige orienteringer 

Presentasjon av statistikk fra ph.d.-feltet ble gitt i møtet og er tilgjengelig 
her. 
 
Ph.d.-kurset i metode (MET900) – Gjennomføring og plan for 2022 
Ph.d.-kurset har så langt fått meget gode tilbakemeldinger. Sosiologisk 
institutt ved professor David Herbert vil ta ansvar for gjennomføringen 
også i 2022.  
 
Program for veilederkompetanse, erfaringer og oppfølging 
Det ble orientert om komponentene i programmet, som beskrevet her. 
Siden oppstarten av programmet har tre seminar (forumsmøter) blitt 
gjennomført 

https://mitt.uib.no/courses/29016/files/3253400/download?wrap=1
https://mitt.uib.no/courses/29016/files/3253400/download?wrap=1
https://www.uib.no/en/course/MET900
https://www.uib.no/en/course/MET900
https://www.uib.no/svf/131209/veiledning#program-for-veiledningskompetanse
https://www.uib.no/svf/131209/veiledning#program-for-veiledningskompetanse


• November 2020: “Is there a recipe for writing a successful 'kappe'?” 
(arr.: Fakultetet) 

• Februar 2021: “the various roles a supervisor may have” (arr.: 
Admorg) 

• Mai 2021: “PhD-courses: What do our candidates need and how do 
we guide them?” (arr.: Geografi) 

Neste forum vil tilbys fysisk 20. Oktober 2021: ‘Co-authorship between 
supervisor and PhD candidate’ (arr.: Infomevi). 
Det har vært deltakelse på mellom 25 og 35 veiledere, noe vi vil anse 
som meget bra, og tilbudet har fått gode tilbakemeldinger fra veilederne. 
 
Gjennomføringen av e-kurs i regler og rutiner er obligatorisk for alle 
interne veiledere. Dette følges opp ved å sikre at alle som oppnevnes 
som veiledere tar kurset før opptaksbrevet av aktuell kandidat sendes.  

 
Disputaser, fleksibel gjennomføring (digital, hybrid eller fysisk) 
Vi vil gradvis gå tilbake til fysiske disputaser, men anser det som 
sannsynlig at en eller flere av opponentene vil delta digitalt også etter 
koronapandemien. Fakultetsledelsen har foreløpig ikke tatt noen 
prinsipiell beslutning om videre praksis knyttet til digitale og hybride 
disputaser. 
 
Behov for praktisk rettet ph.d. ved Infomedia 
Ved MCB er det meldt inn et ønske om åpning for en mer praktisk rettet 
ph.d.-avhandling. Denne saken forberedes til diskusjon på neste møte i 
november.  

 
10/21 Skriftlige orienteringer 

Mandat for programstyret 
Møteplan for behandling av faste saker i Programstyret 
Protokoll etter tilsetting i midlertidige stillinger ved fakultetet 
(ettersendes) 
Oversikt over opptak av eksterne kandidater (vedlegg) 
Sakslister fra Universitetets forskningsutvalg  

 
11/21 Drøftingssaker 

Modell for kompetansebygging innen etikk 
Fakultetet ser behov for bedre opplæring innen etikk. Forslaget 
innebærer å utvikle en opplæring med to komponenter:  

https://www.uib.no/svf/126418/programstyret-phd-programmet#mandat
https://www.uib.no/svf/126418/programstyret-phd-programmet#mandat
https://www.uib.no/svf/144746/m%C3%B8teplan-behandling-av-faste-saker-i-programstyret
https://www.uib.no/svf/144746/m%C3%B8teplan-behandling-av-faste-saker-i-programstyret
https://www.uib.no/fia/73790/sakslister-fra-forskningsutvalget
https://www.uib.no/fia/73790/sakslister-fra-forskningsutvalget


1. E-kurs for stipendiater med grunnleggende informasjon av praktisk 
art. Kurset må gjennomføres før kandidaten deltar på seminar.  

2. Seminarer med refleksjonsnotater. Modellen kan se slik ut: anbefalt 
for ph.d.-kandidater i sitt andre år. Hver kandidat får en halvtime til 
diskusjon av eget refleksjonsnotat. Seminaret kan inkludere innlegg 
fra relevante forskere og inviterte innledere, f.eks. fra de 
forskningsetiske komitéene og NSD, og diskusjon av hypotetiske 
prosjekter.  
1 og 2 samlet kan f.eks. innebære tildeling av 1 eller 2 studiepoeng.  
 
Det ble gitt tilbakemelding på om kortere lunsjseminarer kan egne seg 
bedre. Det kan være fint om en starter opp med en etisk lunsj til 
våren. NSD kan ha noe relevant tilbud og dette skal sjekkes ut i 
forkant. Et seminar med innsendte refleksjonsnotater kan også dreie 
seg om prosjektskissen og er da bedre egnet til å tas tidlig i ph.d.-
løpet. 

 
Revisjon av opptaksavtalen 
Endringene går i all hovedsak ut på presisering av veileders og 
kandidatens plikter. Programstyret ønsket vite mer om kildene til de 
ulike punktene som er lagt inn. Det ble da bestemt at saken utsettes til 
neste møte og kilder til de ulike ansvarspunktene inkluderes i den neste 
utsendingen.  
 
Utkast til nye retningslinjer for evaluering av emner, emneporteføljen og 
rammene i opplæringsdelen fra FIA 
Programstyret ble bedt om å gi eventuelle innspill per e-post til Hanne. 

 

Eventuelt  

 Karrieremuligheter i og utenfor akademia 

             


