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MØTEREFERAT/-PROTOKOLL
Utvalg/møte i:

Ph.d.-utvalget

Møteleder/referent:

Turid Moldenæs/Helen Sagerup

Møtedato:

4. november 2014, 1215 – 1335

Til stede:

Prodekan forskning Turid Moldenæs, professor Tore Nesset,
førsteamanuensis Bent-Ove Andreassen, førsteamanuensis Trude Nergård
Nilssen (vara), stipendiat Kajsa Kemi Gjerpe, rådgiver Elisabeth Eriksen og
seksjonsleder Helen Sagerup
Professor Siv Ellen Kraft og professor Nils Aarsæther (vara)

Forfall:

Det kom ingen merknader til innkalling og dagsorden.
OVERSIKT OVER FULLMAKTSSAKER sak PHD-U 53-2014 til 59-2014
Det kom ingen merknader til fullmaktssakene.
Sak PHD-U 60-2014
1.
2.
3.
4.

REFERAT OG MELDINGER (Arkivref 2014/1105)

Referat fra møte i ph.d.-utvalget 30. september 2014
Godkjenning av opplæringsdel – Kjell Kemi
Oppfølging tildelte midler for å bedre gjennomføringsgraden (unntatt offentlighet)
Oversikt over innleverte doktorgradsavhandlinger, disputaser og avhandlinger ikke
godkjent av komité – november 2014 (unntatt offentlighet)

Referatsak 4 ble diskutert.
Det var ingen merknader til referatsakene.
PHD-U 61-2014

NY VURDERING AV OPPTAK TIL PH.D.-PROGRAM I
HUMANIORA OG SAMFUNNSVITENSKAP, STUDIERETNING
SAMFUNNSPLANLEGGING OG KULTURFORSTÅELSE (Arkivref.
2014/3883)
Unntatt offentlighet, jf. offl. § 26,1

Forslag til vedtak
1) Ph.d.-utvalget fastholder vedtaket om at NNs søknad om opptak til ph.d.-program i
humaniora og samfunnsvitenskap, studieretning samfunnsplanlegging og kulturforståelse
avslås. Dette begrunnes i ph.d.-programmets punkt 6: «Det blir stilt krav om eit
karaktersnitt på B (eller tilsvarande) på mastergraden for å bli tatt opp. Unntaksvis kan
det takast opp ph.d.-studentar med karaktersnitt på C (eller tilsvarande) på mastergraden,
dersom det samtidig kan dokumenterast vitskapleg arbeid utover mastergraden.» Samlet
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karakter på mastergraden er C, men det er ikke dokumentert vitenskapelig arbeid utover
mastergraden, det kan derfor ikke gjøres unntak fra karakterkravet.
2) Saken oversendes for endelig behandling i universitetsstyrets klagenemd.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

PHD-U 62-2014

Framdriftsrapportering 2013 - Instituttrapporter (Arkivref. 2013/5700)

Ph.d.-utvalget diskuterte blant annet langtidsfravær, styrking av veilederkompetanse samt
sluttseminar/lesing og midtveisevaluering.
Enstemmig vedtak
1) Ph.d.-utvalget takker instituttene for gode og utfyllende rapporter.
2) Ph.d.-utvalget ber leder og administrasjon følge opp utvalgets diskusjon i arbeidet med
kvalitetssikringsrapporten.

Helen Sagerup
seksjonsleder
–
helen.sagerup@uit.no
77 64 53 13

–

Referatet er godkjent på sirkulasjon.
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