
FORSKERUTDANNINGSUTVALGET 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
 
Protokoll fra møte i Forskerutdanningsutvalget, torsdag den 12. mars 2015 kl. 10.15-11.30. 
Rom 1005, Realfagbygget. 
 
Tilstede: Knut Børve, KI, Dag Emil Heland, MBI, Xue-Cheng Tai, MI, Kjartan Olafsson, 
IFT, Anders Fernø, BIO, Pål Magnus Gunnestad, GFI, Joachim Jacobs, GEO, Brit Helle 
Årskog, II, Harald Walderhaug (leder). 
 
Fra administrasjonen: E. N. Høie og K. Kalvik 
 
 
SAK I  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
   
SAK II PROTOKOLL FRA MØTE 05.11.2014 godkjent. 
   
SAK III ORIENTERINGER    

a) Fram til 06.03.2015 er det tatt opp 52 kandidater som hadde sin oppstart i 2014 
og 3 kandidater i 2015.  
Utvalget uttrykker bekymring over nedgangen i antall kandidater. Ikke 
overraskende at det søkes om postdocs, bare slik kan forskningen ivaretas. Alle 
stipendiater må universitetsfinansieres. 
  

b) I perioden 01.01.-06.03.2015 har 15 kandidater fra MN-fakultetet disputert for 
ph.d.-graden. Det er levert inn 29 avhandlinger til bedømmelse i samme 
periode, én av disse for dr.philos.-graden. Måltallet for disputaser i 2015 er 75. 
 Kandidattall tatt til etteretning. 
 

c) Orientering om det sentrale OU-prosjektet. Har vært utfordrende. Store 
fakultære forskjeller. FU får lenke til rapporten tilsendt. 

 
 
 
Faste lenker: 
Forskningsutvalget http://www.uib.no/fa/arbeidsfelt/forskningsutvalget/sakslister 
 
 
SAK 2/15 Innstilling fra bedømmelseskomité – ph.d.-grad 
 Forskerutdanningsutvalget anbefaler, i samsvar med komitéens uttalelse, at 
avhandlingen i sin nåværende form ikke finnes verdig til å forsvares for ph.d.-graden. 
Kandidaten kan levere avhandlingen for en ny vurdering tidligst 6 måneder etter at 
avhandlingen er vedtatt underkjent. 
 
 
SAK 3/15 Innstilling fra bedømmelseskomité – dr.philos.-grad 
 Forskerutdanningsutvalget anbefaler, i samsvar med komitéens uttalelse, at 
avhandlingen i sin nåværende form ikke finnes verdig til å forsvares for dr.philos.-graden. 
Søkeren kan levere avhandlingen for en ny vurdering. 

http://www.uib.no/fa/arbeidsfelt/forskningsutvalget/sakslister


 
 
SAK 4/15 Forskerutdanningsmelding 2014 
 Veiledermodulen i universitetspedagogikk-programmet får god tilbakemelding. MN 
bør be om dag 1 av denne modulen kjøres for MN-tilsatte. 
Trenger ikke være fagspesifikk, er universelt. 
 
 
SAK 5/15 EVENTUELT 
 
 
 
Harald Walderhaug 
Leder     
 
 

Eli Neshavn Høie 
Sekretær 

 
Bergen, 12. mars 2015 KRKA 
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