FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG
LÆRERUTDANNING

MØTEREFERAT
Møte i: Ph.d.-utvalget
Møteleder/referent: Hernes/ Sagerup

Møtedato: 5. mars 2013, 1015-1205
Arkivref.: 2013/1294-4 HSA003/

Til stede: Prodekan forskning Hans-Kristian Hernes, førsteamanuensis Trude Nergård-Nilssen, professor
Henning H. Wærp, professor Siv Ellen Kraft, stipendiat Yassin Karoliussen, førstekonsulent Marcela
Douglas og seksjonsleder Helen Sagerup

Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. Ingen saker til eventuelt.
Sak nr.:
PHD-U 5-2013

Arkivref.:
2013/1294-3

Tittel/beskrivelse:
Referat og meldinger
1. Referat fra møte i Ph.d.-utvalget 4. desember 2012
2. Godkjenning av konferansedeltagelse – Reni
Wright
3. Godkjenning av opplæringsdelen – Trine Eide
4. Endring av studieretning fra sosialantropologi til
pedagogikk - Marcela Douglas
5. Oversikt over innleverte doktorgradsavhandlinger,
disputaser og avhandlinger ikke godkjent av
komite – 1. mars 2013
Det kom ingen merknader til referat og meldinger.

PHD-U 6-2013

2011/5623-12

Evaluering av emnet SVF-8048 Allmennretta
forskningsformidling
Forslag til vedtak
Ph.d.-utvalet takkar studentane og fagleg ansvarleg for
evalueringa. Utvalet tek evalueringa av SVF-8048
Allmennretta forskingsformidling til etterretting og ber
fagansvarleg arrangere emnet også hausten 2013.
Forslaget ble samrøystes vedtatt.

PHD-U 7-2013

2012/6159-3

Klargjøring av høringsdokument - Revidering av ph.d.program i humaniora og samfunnsvitenskap
Enstemmig vedtatt
Ph.d.-utvalget ber administrasjonen sende
høringsdokumentet, med de innspill som framkom på
møtet, på høring til instituttene/sentrene.
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PHD-U 8-2013

2012/1477-15

Kvalitetssikringsrapport haust 2011 – vår og haust 2012
Forslag til vedtak
Ph.d.-utvalet takkar ph.d.-studentane og institutta for
framdriftsrapportering og utarbeiding av
instituttrapportane. Ph.d.-utvalet for humaniora og
samfunnsvitskap godkjenner rapporten
"Kvalitetssikringsrapport - haust 2011- vår og haust 2012
for Ph.d.-program i humaniora og samfunnsvitskap”.
Forslaget ble samrøystes vedtatt.

PHD-U 9-2013

2012/3886-17

Innmelding av ph.d.-emne(r) høst 2013 og økonomisk
støtte til fagspesifikke ph.d.-emner høst 2013
Forslag til vedtak
1) Ph.d.-utvalget ber administrasjonen jobbe for at
følgende emner arrangeres høst 2013:
SVF-8050 Heritage, Revitalization, and Tourism, 5
studiepoeng
SVF-8051 Risiko, Sårbarhet og Samfunnssikkerhet, 5
studiepoeng
HIS-8006 Transfer of Ideas. Various approaches of Ideas
SVF-8048 Allmennretta forskningsformidling, 3
studiepoeng
2) Ph.d.-utvalget bevilger kr. 16 000,- til IHR for å
arrangere emnet HIS-8006 Transfer of Ideas. Various
approaches høst 2013.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

PHD-U 10-2013

2011/5623-13

Evaluering av emnet HIF-8022 Philosophy of Science for
the Humanistic Disciplines H-2012
Forslag til vedtak
Ph.d-utvalget takker studenter og faglig ansvarlig for
evalueringen. Utvalget tar evalueringen av HIF-8022
Philosophy of Science for the Humanistic Disciplines til
etterretning. Tilbakemeldingene tas med inn i arbeidet
med kvalitet i doktorgradsutdanninga ved fakultetet.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

PHD-U 11-2013

2013/824-5

Forslag til utfyllende regler for stipendiaters
arbeidsoppgaver ved HSL-fakultetet
Enstemmig vedtatt
Ph.d.-utvalget ser positivt på at det utarbeides utfyllende
regler for stipendiaters pliktarbeid ved fakultetet. Ph.d.-
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utvalget har to innspill til høringsutkastet:
1) Stipendiater bruker svært mye tid på å forberede
undervisning, det er derfor viktig at
undervisningen vektes noe høyere for stipendiater
enn for erfarne forelesere. Ph.d.-utvalget foreslår
å vurdere høyere vekt på all forelesning, kanskje
vekt 6. Ph.d.-utvalget ser det som en fordel om
stipendiaten får variert pliktarbeidserfaring; en
kombinasjon av forelesninger,
seminarundervisning og annet arbeid som å
arrangere seminarer, konferanser og lignende er
en fordel. Dette vil gi stipendiaten litt mindre
arbeidsbelastning enn om alt pliktarbeidet skal tas
ut som forelesninger.
2) Forutsigbarhet er viktig for stipendiaten. Ph.d.utvalget ser det som viktig at undervisningen
planlegges i god tid før undervisningen starter og
for en lengre periode. Det vil være en fordel om en
stipendiat kan undervise flere ganger på samme
emne/kurs, slik at belastningen med å lage nye
undervisningsopplegg minimeres.

Tromsø, 13.03.2013
Helen Sagerup
seksjonsleder
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