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

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

Sted: 9. etasje, SV-fakultetet 

SAKSLISTE  

Godkjenning av innkalling og saksliste 
Referat fra møte 09.02.2022 
 
6/22 Karriereutvikling 

Besøk av Ellen Hagen fra UiB Ferd 
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?  
 
7/22 Drøftingssaker 

Utkast til utlysning av midler til tverrfaglige ph.d.-kurs (vedlegg) 
Utkast til handlingsplan for ph.d. 2022-2024 (vedlegg)  
 
  

 

Eventuelt 

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


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

REFERAT 

Møte onsdag 09.02.2022 kl. 10:15-12:00 

Sted: Møterom 904, SV-fakultetet 

Til stede: 
Siri Gloppen (leder) 
Julie Riise 
Cornelius Wright Cappelen 
Kristoffer Chelsom Vogt 
Andrea Kronstad Felde 
Rafael Rosales La Torraca 
Ola Roth Johnsen 
Hanne Widnes Gravermoen (sekretær) 
 
Ikke til stede:  
Knut Mikjel Rio 
 
 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 
Referat fra møte 16.11.2021 ble godkjent. 
 
1/22 Muntlige orienteringer 

Utlysning av midler til tverrfaglige ph.d.-kurs 
Ledelsen har besluttet å lyse ut 100 000 kr til tverrfaglige ph.d.-kurs. Det 
vil også bli lyst ut tilsvarende midler til masterkurs. Det kan være gunstig 
å opprette kombi-kurs,- master og ph.d. I utlysningen er det behov for å 
sette opp noen kriterier. Må to disipliner samarbeide? Hva kan det søkes 
støtte til? Intensjonen er å lage en åpen utlysning der det kan søkes 
støtte til kurs som er tverrfaglige en eller annen forstand. Det ble avklart 
at programstyret skal få utlysningen til gjennomsyn før den sendes ut. 
Prodekan foreslår å sette en øvre grense på 50 000 for hva hvert kurs kan 
søke om.  
 
Gjennomgang av statistikk på ph.d.-feltet (fra opptak til disputas) 
Gjennomgangen ble utsatt på grunn av tidsnød.  

 



Vedtakssaker 
2/22 Oppretting av ph.d.-kurs fra Institutt for sammenliknende politikk 

Kurset ble enstemmig vedtatt opprettet. 
 
3/22 Årsrapport om styrets arbeid 

Årsrapport om styret arbeid ble enstemmig vedtatt. I gjennomgangen 
kom det opp flere nyttige diskusjoner som styret vil ta opp igjen i senere 
møter:  
• Det er viktig å sikre selvstendighet i ph.d.-prosjektene framover. 

Styret ser en tendens til at prosjektstillinger er svært spisset på 
kandidatens vegne. Den enkelte kandidat har lite selvstendighet til 
selv å utforme eget prosjekt, men trer mer inn i en etablert plan for 
hvilke paper som skal skrives til ulik tid osv. Programstyre kan sette 
krav til hva en kandidat må gjennomføre av selvstendighet. En mer 
naturvitenskapelig modell har seget over oss, og vi kan gjøre tiltak for 
å opprettholde selvstendigheten for ph.d.-prosjekt innen 
samfunnsvitenskap.  

• Hvor mye har fødselspermisjoner å si for SV sitt resultat på 
«seksårsmålet»? 

• Veilederens rolle. Krever noen veiledere for mye kontroll over 
kandidaten? Bruker noen veiledere kandidaten til å fremme egen 
karriere fremfor ph.d.-kandidatens karriere? Det er fortsatt mange 
kandidater som kun har en veileder. Alle kandidater skal få tilbud om 
minst en biveileder, men det er ikke pålagt å ha flere veiledere. 
Programstyret bør sikre at dette følges opp på en god måte i 
fagmiljøene. Det kan være andre gode systemer for oppfølging av 
kandidater enn kun formelt oppnevnte veiledere. Det kan for 
eksempel være bruk av forskningsgrupper i veiledning. I denne 
sammenhengen er det også interessant å undersøke om de med 
biveileder gjennomfører raskere.  

• Retningslinjer for den innledende innrammingen (kappen). Det er 
behov for dette blant kandidatene. Institutt for administrasjons- og 
organisasjonsvitenskap og sammenliknende politikk har planer om å 
samarbeide om årlige «kappe-seminarer». Det er også ønskelig at 
instituttene utarbeider skriftlige veiledninger for den innledende 
innrammingen.  

• Evaluere VITSV900. Kurset trenger en skikkelig innramming. Hva kan 
forbedre på kurset og hvordan kan evalueringen av kurset være? 
 

 



4/22 Drøftingssaker 
Handlingsplan for ph.d. Prioritere og konkretisere tiltak for SV-fakultetet 
Følgende punkter fra den sentrale handlingsplanen bør fakultetet sette 
fokus på de kommende årene:  
• Bedre integrering av kandidater i fagmiljøene  
• Bedre profileringen av forskningen 
• Utvikle praktisk rettet etikk-kurs 
• Jobbe strategisk for å øke antallet offentlig- og nærings-ph.d. 
• Promotering av forskningsbidrag utenfor akademia 
• Utvikle tekst med anbefalinger og råd til den innledende innrammingen  
• Bedre gjennomføringen og få ned andelen kandidater på overtid 
• Innføre innlegg om mental helse i et veiledningsforum 
• Styrke veiledernes kunnskap om gode publiseringskanaler 
• Styrke forskningsgruppens rolle i veiledningen – veiledning som 
kollektivt ansvar 
• Fremme langsiktig karrieretenkning for kandidater med interesse for 
akademisk karriere 
• Gjenoppta plan om karrieredag ved fakultetet. Gjerne drevet av 
kandidatforeningen 
 
Programstyret får forelagt et utkast til lokal handlingsplan i mars-møtet.  
 
Gjennomgang av framdriftsrapportene 
Gjennomgangen av rapportene gjøres i hovedsak i fagmiljøene. 
Fakultetet ser gjennom rapportene og følger opp større avvik og behov 
for oppfølgingssamtaler. I tillegg er fremdriftsrapportene et 
utgangspunkt for å be kandidater som er mer enn 6 måneder på overtid 
om søknad.  

 
5/22 Skriftlige orienteringer 

Bestillingen til ph.d.-utdanningsmeldingen fra FIA  
Brev til instituttene om årets ph.d.-utdanningsmelding  
Revisjon av opptaksavtalen. Saksforelegg til fakultetsstyret  
Prosjektbeskrivelsen. Saksforelegg til fakultetsstyret  
Oversikt over årets Veiledningsforum for ph.d.-veiledere  
Evalueringer av høstens ph.d.-kurs (vedlegg MET900 og AORG909) 
Protokoll etter tilsetting i midlertidige stillinger ved fakultetet  
Oversikt over opptak av eksterne kandidater  
Sakslister fra Universitetets forskningsutvalg (lenke) 

 





Åpnet 15. februar 2022

• https://www.uib.no/ferd

• Rektors blogg:

• https://rektor.w.uib.no/

• Åpning: Åpning av Ferd 
karrieresenter for yngre forskere 
– YouTube

https://www.uib.no/ferd
https://rektor.w.uib.no/
https://www.youtube.com/watch?v=3BeYQ1swzu8


Bakgrunn

• HR-program for forskere: Charter & Code

• styresak 4/20 
«Karrierepolitikk for yngre forskere ved UiB»
to anbefalinger for karriererådgivning:

onettportal

oKarriererådgivningssenter

• «Handlingsplan for ph.d.-utdanning 2020 – 2024» 
(styresak 63/20)

• Karriereutviklingstiltak både på institutt, 
fakultet og et sentralt senter. 



Visjon



Julegaven fra Ola: Tildelingsbrevet fra KD 2022:

• Det er avgjørende å rekruttere, beholde og 
videreutvikle forskertalentene for å få mest mulig ut 
av ressursene vi investerer i høyere utdanning og 
forskning. Det må finnes forutsigbare rammer som 
gir gode muligheter for videre karriereutvikling. 

• Regjeringen forventer at institusjonene arbeider 
målrettet for å sikre at prinsippene for 
karriereveiledning7 følges opp lokalt, at hele 
stillingsstrukturen benyttes ved tilsetting, og at 
postdoktorstillingen brukes i henhold til formålet. 



Strategi for 
forskerrekruttering….

• TILTAK OG OPPFØLGING:  
Kunnskapsdepartementet vil sette ned et 
prosjekt for å utvikle et rammeverk for 
karriereveiledning for ansatte i 
rekrutteringsstillinger. 

• Disse bør være i tråd med 
Europakommisjonens verktøykasse som skal 
utvikles innen 2025. 

• Kunnskapsdepartementet forventer at 
institusjonene arbeider målrettet for å sikre at 
prinsippene for karriereveiledning følges opp 
lokalt. 



Karriereveiledning vs faglig 
veiledning

• - Karriereveiledere veileder mennesker ved å utvikle deres kunnskap, selvinnsikt, selvstendighet og
handlekraft

• - Være metodelærere og bidra til utvikling av karrierekompetanse:

• Det å planlegge, styre og utvikle egen karriere på en strukturert måte

• Selvinnsikt

• Mulighetsfokus

• Omstillingsevne

• beslutningskompetanse

• Lånt fra kvalitetsrammeverket for karriereveiledning – Hkdir



Coping with
Uncertainty

Lånt fra: https://www.newscientist.com/article/mg24432520-900-worried-about-the-future-the-science-behind-
coping-with-uncertainty/





Men - karriereutvikling handler om å se ting  
sammenheng…

Hard
• Lage din egen forskerprofil (Researchgate, LinkedIn… hva 

med cheeky scientist?)

• Nettverksbygging

• Publiseringsstrategi

• Strategi for eksternfinansering, når tenke på NFR, Erasmus +, 
Marie Curie, ERC?

• Etikk og åpen vitenskap?

• Databehandlingsplan 

• Mobilitet -

• Akademisk (og engelsk) skriving

• Fra CV til portefølje (Open badge)

• Forskningsgruppeledelse (PI skills)
Noen kurs fra UB:

https://zenodo.org/communities/uib-ub/?page=1&size=20

https://www.uib.no/en/ub/110527/publishing-strategy#findability

Soft (4 C of 21st century skills)

Samarbeid

Kritisk tenkning

Kommunikasjon

Kreativitet 

https://zenodo.org/communities/uib-ub/?page=1&size=20
https://www.uib.no/en/ub/110527/publishing-strategy#findability


What makes you tick?





No limits: exploring 
careers for researchers

• http://euraxess.masfak.ni.ac.rs/piperstoo
l/

• nor-cam-en-verktoykasse-endelig.pdf 
(uhr.no)

http://euraxess.masfak.ni.ac.rs/piperstool/
https://www.uhr.no/_f/p1/iab94a5c2-b008-42af-a66a-c81750adb350/nor-cam-en-verktoykasse-endelig.pdf




Litt nærmere på forskningsprosessen



Takk for oppmerksomheten –
bruk oss!

• www.uib.no/ferd

• ferd@uib.no

• tlf: 99 51 85 40

• ellen.hagen@uib.no

http://www.uib.no/ferd
mailto:ferd@uib.no
mailto:ellen.hagen@uib.no
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