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Til stede: 
Ragnhild Muriaas (leder) 
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Fra administrasjonen: Hanne Widnes Gravermoen 

Ikke til stede: Ruben Berge Mathisen 

 
Godkjenning av innkalling og saksliste 
Referat fra møte 6. november 2019 
Innkalling, saksliste og referat ble godkjent. 
 
3/20 Muntlige orienteringer 

Ny handlingsplan for ph.d.-utdanning vedtatt sentralt 
Det ble stilt spørsmål om hvorfor samarbeid og karriereutvikling 
har en så sentral plass. Ph.d. er først og fremst disiplinorientert. 
Samarbeid er nok tenkt i mer overordnet forstand og der det er 
hensiktsmessig og ikke knyttet til hver enkelt kandidat.   
 

Modell for faste stillingsressurser til to faste metodeemner på ph.d.-nivå 
Instituttet med ansvar for et kurs blir frikjøpt med 25%. Det vil ikke 
påvirke midlene som overføres til instituttene for gjennomførte 
disputaser. Saken fikk noe sprikende tilbakemeldinger: Det kan 



være vanskelig å bli frikjøpt fra sine plikter. Ordningen bør ligge 
utenfor rekrutteringsmidlene. Hva vil dette gå på bekostning av? 
Kompleks sak å vurdere på stående fot. Må få klarhet i om dette er 
en øremerking av belønningsmidler eller om det er friske resurser. 
Frikjøp versus en dedikert stillingsressurs. Dette avhenger til en 
viss grad av utformingen på et slikt kurs. To hovedmodeller på 
kvant. Kurs: Generell påbygning av det som tilbys på master og et 
spesialisert kurs innenfor ulike emner. Generelt kurs kan være 
dedikert person, men spesialisert kurs kan kreve mer fleksibilitet.  
Muriaas vil komme med oppfølging til hva vi kan tenke oss.  
 

Dr.philos, Revisjon av forskrift for graden doctor philosophiae,  
FU 35/20 Saksforelegg, Utkast til ny forskrift 
To hoved-diskusjonspunkter: Mindre omarbeiding og 
kompensasjon for manglende opplæringsdel. 
 

Ph.d.-kurset i kvalitativ metode 
Kurset vil omhandlet kvalitativ metode og mulighetene som ligger i 
digitalisering. David Herbert vil lede arbeidet og få på plass første 
kurs høsten 2021. De andre instituttene skal gi innspill og sikre at 
kurset blir et godt kurs for kandidater fra ulike disipliner. Det ble 
stilt spørsmål ved om kurset kan bli for smalt. Kurset vil ha et noe 
generelt fokus også, men spisset på hvordan metoder utføres når 
verktøy i stor grad er blitt digitalisert. Hvilke teknikker er da mulig 
å bruke. Hvilke fordeler og ulemper har de ulike tilnærmingene.  
 

Digitale disputaser, oversikt og tidssoneutfordringer 
Viktig at komitemedlemmer blir forespurt om ugunstige tidspunkt 
er ok.  

 
4/20 Skriftlige orienteringer 

Oversikt over opptak av eksterne kandidater 
Sakslister fra Universitetets forskningsutvalg 

Relevante diskusjoner: situasjonen under pandemien. Kan være 
lurt å sjekke iblant.  
 

5/20 Statusavklaring og diskusjon 
Programbeskrivelse, drøfte revideringsforslag 

Mindre endringsforslag. Enkelte justeringer i opptaksreglene. 
Utenom dette er det først og fremst opprydding. 

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/3000_saksframlegg_dr.philos._fu_4_november_2020.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/3010_utkast_dr.philos.-forskrift_fu_4_november_2020.pdf
https://www.uib.no/fia/132998/sakslister-2020


 
Nettverk for veilederseminarer, instituttene arrangerer på rundgang? 

Første planlagte tidspunkt 26. november kl. 9-10. Første tema kan 
være korona, kappe eller mental helse. Kan instituttene arrangere 
dette på rundgang. Det ble gitt støtte til forslaget om 
kappeskriving. En bør ikke tilstrebe å gi en oppskrift, men en 
drøfting av ulike måter å løse dette på. Ph.d.-kandidatene 
etterspør oppskrifter. På dette nivået bør de kunne ta stilling til 
ulike måter å gjøre dette på.  Det kan være en god modell å la 
ansvaret gå på omgang. Det vil være en til to arrangementer per 
semester. Det ble stilt spørsmål om ansvar mellom veileder og 
arbeidsgiver ang. psykisk helse. Hvem har ansvar for hva? Vi vil 
fokusere på at veiledere bør vite sin rolle og hvem en skal ta 
kontakt med. Kappen kan bli første tema. Fakultetet lager en plan 
for hvordan vi kan sende det på omgang og kan gi forslag til tema.  
 

Koronasituasjonen – utfordringer for veiledere og ph.d.-kandidater 
Det er gitt 1 måned ekstra til alle stipendiater som er under aktiv 
finansiering.  

SIRKULASJONSSAKER, januar 2021 

1/21 Oppretting av ph.d.-kurs i informasjonsvitenskap 
Programstyret for ph.d.-programmet ved Det 
samfunnsvitenskapelige fakultet vedtar opprettelse av ph.d.-kurset 
“Introduction to Learning Analytics”. Kurset vil bli registrert i Felles 
studentsystem og annonsert på UiB sine hjemmesider, og på den 
nasjonale portalen for ph.d.-kurs innen samfunnsvitenskapen. 

 
2/21 Oppretting av ph.d.-kurs i informasjonsvitenskap 

Programstyret for ph.d.-programmet ved Det 
samfunnsvitenskapelige fakultet vedtar opprettelse av ph.d.-kurset 
“Introduction to AI Ethics”. Kurset vil bli registrert i Felles 
studentsystem og annonsert på UiB sine hjemmesider, og på den 
nasjonale portalen for ph.d.-kurs innen samfunnsvitenskapen. 

 

Vennlig hilsen, 
  
Ragnhild Louise Muriaas 



leder                                                                                   Hanne Widnes Gravermoen 
                                                                                            sekretær 
 


