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

REFERAT 

Møte onsdag 23.03.2022, kl. 10:15-12:00 

Sted: Møterom 904, SV-fakultetet 

Til stede: 
Siri Gloppen (leder) 
Julie Riise 
Knut Mikjel Rio 
Cornelius Wright Cappelen 
Kristoffer Chelsom Vogt 
Andrea Kronstad Felde 
Rafael Rosales La Torraca 
Ola Roth Johnsen 
Hanne Widnes Gravermoen (sekretær) 
 
Innkalling og saksliste ble godkjent 
Referat fra møte 09.02.2022 ble godkjent 
 
6/22 Karriereutvikling 

Besøk av Ellen Hagen fra UiB Ferd. Følgende agenda var satt: 
a. Hva tilbyr UiB ferd innen karriereutvikling og veiledning – kort 

presentasjon 
b. Hvordan er grensegangen mellom det UiB ferd kan gi og der 

fakultet tar over/ må bidra?  
c. Samarbeid mellom UiB ferd og fakultetet 

i. Hvordan kan vi samarbeide godt om karriereutvikling? 
ii. Kan vi legge opp til en struktur som sikrer regelmessig 

samarbeid og informasjonsflyt? 
d. Kan du se på vårt karriereprogram for ph.d. og postdoktorer og gi 

innspill på om tilbudet vi gir delvis blir dekket av UiB ferd nå?  
 
Presentasjonen fra Ellen Hagen er vedlagt referatet. 
 
STIP-SV 
Etter Hagen sin presentasjon orienterte Rafael om arbeidet med 
karriereutvikling i STIP-SV. Så langt har foreningen hatt to lønningstreff. 

https://www.uib.no/ferd
https://www.uib.no/en/svf/144241/career-development-programme-early-career-researchers


Kandidatforeningen planlegger nå en temadag/fagdag som fokuserer på 
karriere. Planen er å blant annet invitere tidligere stipendiater, invitere UiB 
ferd, og få inn ulike perspektiver på de to hovedtemaene:  

1. How to sell yourself as an academic 
2. How to think strategical on career 

 
Etter programstyremøtet ble programmet for fagdagen utviklet videre:  
 
Thinking about the time ‘after a PhD’ is not simple. Stip-SV would therefore like to invite you to our 
first Topic Day, with free lunch!  

 
It will be on Wednesday 27th April from 12:00 to 16:00 
Place: Det akademiske kvarter, Olav Kyrres gate 49 
Room: Storelogen (top floor) 
  
Programme: 
  

11:50 Lunch arrives 

12:10 Introduction of Stip-SV 

12:15 Panel of guests discuss life after a PhD 

            Camilla A. Borrevik, Division of Research and Innovation (UiB), PhD in Social Anthropology 

            Henrik Løseth Jansen, Vestland County Council, PhD in Geography 

            Third guest pending 

13:00 Ferd – Career Centre for Early Stage Researchers (Ole Christian Bjørgo Laukli) 

13:30 (ca.) "You have started a PhD, what options are ahead of you?"  

Ole Christian Bjørgo Laukli, Senior Adviser at Ferd 

14:30 (ca.) "How to sell yourself as an academic" 

            Caroline S Armitage, Senior Academic Librarian (UiB) 

15:30 Feedback session and wishlist from participants 

 
 
7/22 Drøftingssaker 

Utkast til utlysning av midler til tverrfaglige ph.d.-kurs (vedlegg) 
Følgende innspill kom til utkastet til utlysning av midler:  

• Det kan ikke søkes om støtte til frikjøp av ansatte 

• Programstyret bør kunne prioritere ett tverrfaglige kurs som får all 
støtten 

• Ph.d.-kurs er en fin måte å profilere UiB på 

• Vurderingskriterier bør formuleres 

• Eventuell tildeling avgjøres i juni-møtet 
 
Utkast til handlingsplan for ph.d. 2022-2024 (vedlegg)  
Saken ble utsatt til juni-møtet. 


