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 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat 
 Innkalling, saksliste og referat ble godkjent.   
 
11/19 Muntlige orienteringer 
               
Vitenskapsteori 
Ragnhild orienterte om det planlagte evalueringsarbeidet. Evalueringen bør 
tydeliggjøre hva målet og læringsutbyttet med kurset er og undersøke om 
dette gjennomføres. Kursansvarlig Sirnes skal inviteres til instituttledermøte 
der instituttledere, ph.d.-koordinatorer og programstyret inviteres. Sirnes vil da 
bli bedt om å legge fram innholdet i kurset og presentere opplegget for kurset. 
Etter dette møtet er gjennomført vil vi vurdere hvordan evalueringen følges 
opp.  
            
Kurs i metode 
Vi vil snarlig kalle inn instituttlederne sosialantropologi, sosiologi, geografi og 
informasjons- og medievitenskap for å komme fram til et felles kurs i kvalitativ 
metode. Alternativene ledelsen har tenkt så langt er enten et felleskurs hvert 
år, eller at det arrangeres på rotasjon på de ulike instituttene. Trolig kan 
fakultetet stille med midler. Kurs i kvantitativ metode legges foreløpig på is. 
Grunnen til dette er at det er store uenigheter om nivå. Instituttene mener 



spesialiserte kurs er lettere å få til. Vurdere kurs som ikke er 
studiepoenggivende, men nyttige. Det løser noe av problemet med  
  
12/19 Skriftlige orienteringer 

Det var ingen kommentarer til de skriftlige orienteringene:  
Protokoll etter tilsetting i midlertidige stillinger ved fakultetet 
Oversikt over opptak av eksterne kandidater 
Sakslister fra Universitetets forskningsutvalg 

 
13/19 Opptaket 2019 sammenliknet med tidligere år 
Opptaket i 2019 endte med kun 10 nye kandidater (eksterne inkludert). Dette 
er en halvering av normale år. Det er flere faktorer som kan forklare det lave 
opptaket. Fakultetet har fått tildelt færre stillinger innen grunnbevilgning, blant 
annet på grunn av UiB sin satsing på ph.d.-stillinger innen de strategiske 
satsingsområdene. Fakultetet har dessverre ikke fått tilslag på noen av de 
strategiske utlysningene for 2019. Instituttene er delvis kritisk til denne 
omfordelingen av stillinger og melder fra at de mener fristene er for korte 
knyttet til disse utlysningene. I tillegg har fakultetet fått tilslag på færre 
ekstern-finansierte prosjekter, og enkelte av de prosjektene med tilslag har 
prioritert postdoktor-stillinger fremfor ph.d. Avslutningsvis har det også vært 
færre ph.d.-kandidater med eksterne arbeidsgivere som har søkt opptak til 
fakultetets ph.d.-program.  Enkelte søknader om opptak til programmet fra 
stipendiater med eksterne arbeidsgivere har også fått avslag på grunn av for 
lavt karakternivå eller mangelfull dokumentasjon av metodekunnskaper. For å 
sikre tydelighet i opptaksfasen ble en samarbeidsavtale med Høyskolen 
Kristiania inngått i 2019 innen mediefag. 
 
 
14/19 Søknad om opprettelse av ph.d.-kurs fra Institutt for sosialantropologi 
Programstyret for ph.d.-programmet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
vedtok opprettelse av ph.d.-kurset “The Global City and the Nature of the 
Urban: Anthropological Perspectives”. Kurset vil bli registrert i Felles 
studentsystem og annonsert på UiB sine hjemmesider, og på den nasjonale 
portalen for ph.d.-kurs innen samfunnsvitenskapen 
 
15/19 Søknad om opprettelse av ph.d.-kurs fra DIGSSCORE 
Programstyret for ph.d.-programmet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
vedtok opprettelse av ph.d.-kurset “Survey Experiments: Design and Data 

https://www.uib.no/fia/123740/sakslister-2019


Analysis”. Kurset vil bli registrert i Felles studentsystem og annonsert på UiB 
sine hjemmesider, og på den nasjonale portalen for ph.d.-kurs innen 
samfunnsvitenskapen. 
 
 
16/19 Statusavklaring og diskusjon 
Veilederopplæring 
Fakultetet ønsker å etablere følgende program for veilederkompetanse:  

1. Kurset UPED622 Forskningsveiledning som tilbys alle ph.d.-veiledere ved 
UiB 

2. E-læringskurs i regelverk og rutiner (fra 2020) 
3. Seminar for erfaringsutveksling (fra 2020) 

Vi vil etablere en ressursgruppe med et utvalg av veiledere (med ulik grad av 
veiledererfaring og med og uten utenlandsk bakgrunn). Gruppen skal diskutere 
behovet for seminarer for erfaringsutveksling, egnet form for slike seminarer, 
mulige aktuelle temaer, brukerteste e-kurset og vurdere hvor formalisert 
veilederopplæring det er behov for. 

 
Karrieredag 
En annen viktig prioritering for fakultetet er planleggingen av en 
karriereutviklingsdag. En gruppe, sammensatt av ph.d.-kandidater og andre 
ansatte opprettes og er ansvarlige for å lage program for 
karriereutviklingsdagen som vi planlegger høsten 2020. Fakultet har også 
jobbet med å løfte karrieresidene på nett ved blant annet å etablere en 
nettside som tydeliggjør overførbare ferdigheter ph.d.-kandidater oppnår ved 
fullført grad.  

 

 

Sirkulasjonssaker vedtatt av styret våren 2020:   

 

 1/20 Oppretting av ph.d.-kurs i administrasjon og organisasjonsvitenskap 

Programstyret for ph.d.-programmet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
vedtar opprettelse av ph.d.-kurset “Introduction to systematic review (SR) and 
the use of SR in social science research”. Kurset vil bli registrert i Felles 
studentsystem og annonsert på UiB sine hjemmesider, og på den nasjonale 
portalen for ph.d.-kurs innen samfunnsvitenskapen. 

https://www.uib.no/emne/UPED622


 

2/20 Oppretting av ph.d.-kurs 

Programstyret for ph.d.-programmet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
vedtar opprettelse av ph.d.-kurset “PhD for innovation. Interdisciplinary 
problem solving and creativity”. Kurset vil bli registrert i Felles studentsystem 
med kurskode SDG900 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 
  
 


