
FORSKERUTDANNINGSUTVALGET 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
 
Protokoll fra møte i Forskerutdanningsutvalget, tirsdag den 10. juni 2014 kl. 10.15-11.30. 
Møtet skal være i Styrehuset, Institutt for biologi, 2. etasje. 
 
Tilstede: Knut Børve, KI, Xue-Cheng Tai, MI, Kjartan Olafsson, IFT, Arild Folkvord, BIO, 
Jan Asle Olseth, GFI, Joachim Jacobs, GEO, Jan Arne Telle, II, L. Øverås (leder). 
 
Fra administrasjonen: E. N. Høie og K. Kalvik 
 
 
SAK I  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
   
SAK II PROTOKOLL FRA MØTE 31.10.2013 godkjent på e-post 
   
SAK III ORIENTERINGER    

a) Oversikt over opptak til ph.d.- programmet som er tatt opp ved instituttene og 
fakultetet i perioden 01.01.2013- 05.06.2014 ble tatt til etteretning. 
  

b) I perioden 01.01.-05.06.2014 har 28 kandidater disputert for ph.d.-graden. Det 
er levert inn 45 avhandlinger til bedømmelse i samme periode. Antall 
disputaser i 2013 var 72, alle for ph.d.-graden. Kandidattall tatt til etteretning. 

 
 
Faste lenker: 
Forskningsutvalget http://www.uib.no/fa/arbeidsfelt/forskningsutvalget/sakslister 
 
SAK 1/14 Utfyllende retningslinjer for kandidater ved Det matematisk-

naturvitenskapelige fakultet 
 Forslag til regel om errata. 
   
Forskerutdanningsutvalget anbefaler at bestemmelsen om errata i UiBs forskrift (§12.2) 
mykes opp, slik at regelen blir mer i tråd med fakultetenes praksis.  
Administrasjonen bes rette en forespørsel til Kollegiesekretariatet og Forskningsadministrativ 
avdeling om behov for å se på denne regelen på nytt. Forskerutdanningsutvalget mener at en 
evt. endring må implementeres i UiBs forskrift, slik at samme regel gjelder for alle kandidater 
ved UiB. 
 
Hvis løsningen blir at fakultetene selv skal utforme egne regler foreslås nye retningslinjer for 
errata innlemmet i Retningslinjer for kandidater tatt opp til graden philosophiae doctor (ph.d.) 
ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet på et senere tidspunkt. 
 
 
 
SAK 2/14 Opptaksgrunnlag for forskerutdanningen  

Forskerutdanningsutvalget viser til at reglementet er tydelig på hvilke formelle krav som 
stilles for opptak til forskerutdanningen.  Forskerutdanningsutvalget ønsker å følge forskrift 

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


og anbefalte retningslinjer som sier at kandidater må ha fullført en 2-årig mastergrad og ha 
totalt 5 års høyere utdanning ved opptak. Kravet er likt uavhengig av finansieringsgrunnlag og 
ansettelsesforhold. 

 
 
SAK 3/14 Utvikling av nytt emne i vitenskapsteori og etikk 

Forskerutdanningsutvalget drøftet videreutvikling av MNF490 Vitenskapsteori og etikk. 
Utvalget mener at arbeidet med å utvide emnet fra 3 SP til 5 SP må ligge på Senter på 
vitenskapsteori og den nye emneansvarlige som skal begynne i stillingen utpå høsten. 
Forskerutdanningsutvalget mener videre at sporet med å øke emnets omfang med mer faglige 
elementer må følges videre. 

 
SAK 4/14 EVENTUELT 
 
Det ble meldt en sak om vurdering av avhandling som bedømmelseskomitéen innstilte til ikke 
verdig for disputas. Vedtak i egen protokoll. 
 
 
 
Lise Øvreås 
Leder     
 
 

Eli Neshavn Høie 
Sekretær 

 
 
Bergen, 20. juni 2014 KRKA 
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