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Rapport fra Fokusgruppe Innovasjon og entreprenørskap i utdanningen

Innledning: Kenneth Ruud og viserektor Edel Storelvmo
Bakgrunn:
Forskningsstrategisk utvalg nedsatte 14. oktober 2016 ei Fokusgruppe som skulle utrede
temaet innovasjon og entreprenørskap i utdanningen. Fokusgruppa ble sammensatt av
medlemmer fra Strategisk utdanningsutvalg og Forskningsstrategisk utvalg. Leder for gruppa
har vært viserektor Edel Storelvmo.
Fokusgruppa leverte sin rapport 12. oktober 2107. I rapporten foreslås konkrete tiltak som
må iverksettes ved UiT Norges arktiske universitet. Tiltakene er fastsatt til de tre
studienivåene og rapporten peker også på hvor ansvaret for å gjennomføre disse ligger.

Sak 23‐17

Prosess for å endre organiseringen av ph.d.‐programmene ved UiT Norges
arktiske universitet

Innledning: Kenneth Ruud
Bakgrunn:
Organiseringen av ph.d.‐programmene ble sist revidert i 2010 etter fusjonen mellom UiT og
Høgskolen i Tromsø. Mye har skjedd siden den gang, og det er behov for en gjennomgang av
dagens organisering, med mål om å lage en organisering som er bedre tilpasset UiT Norges
arktiske universitet etter reorganiseringen av fakultetsstrukturen. I tillegg er det ønskelig
med mer samarbeid på tvers av fakultetene samt å øke gjennomstrømmingen i studiet.
Hvordan kan organiseringen av ph.d.‐programmene være med på å videreutvikle ph.d‐
studiet ved UiT med tanke på økt kvalitet, økt gjennomstrømming og bidra til å utdanne
attraktive kandidater til arbeidsmarkedet?
Dagens ph.d.‐programmer er hjemmehørende ved seks av de nåværende åtte fakultetene.
Etter siste reorganisering vil det være seks fakulteter ved UiT, der de to fakultetene som ikke
har eget ph.d.‐program forsvinner. Ph.d.‐utdanningen skal være på et høyt vitenskapelig nivå
og tilfredsstille de krav som gjelder til enhver tid. I tillegg skal UiT uteksaminere gode ph.d.‐
kandidater som er attraktive på arbeidsmarkedet. For å få dette til må det må være en
organisering som bidrar til å øke kvaliteten samt ta ut synergieffekter der dette er mulig.
Per høsten 2017 er det syv ph.d.‐programmer ved UiT:









Ph.d.‐program i helsevitenskapelige fag – ingen studieretninger – Helsefak
Ph.d.‐program i rettsvitenskap – ingen studieretninger – Jurfak
Ph.d.‐program i naturvitenskap – tre studieretninger – BFE‐fak
Ph.d.‐program i samfunnsvitenskap – fire studieretninger – BFE‐fak
Ph.d.‐program i humaniora og samfunnsvitenskap – 14 studieretninger – HSL‐fak
Ph.d.‐program i anvendt matematikk og beregningsorienterte ingeniøranvendelser –
ingen studieretninger – IVT‐fak
Ph.d.‐program i realfag – sju studieretninger – NT‐fak
I tillegg er det etablert en fellesgrad (ph.d.) i nautiske operasjoner ved NT‐fak.

Ph.d.‐programmet ved IVT‐fak ble i 2012 godkjent av NOKUT som program ved Høgskolen i
Narvik.
Utvidet ledermøte har blitt forelagt et notat om organisering av ph.d.‐programmene. Her ble
de foreslått to modeller:
Modell A – Syv programmer
Dagens organisering av ph.d.‐programmene fungerer godt, og fakultetene har etablert
velfungerende administrative støttetjenester tilknyttet programmene. Alle programmene
har ph.d‐programstyrer som gjør en flott jobb. I modell A vil det kun være behov for å gjøre
én vesentlig endring. Dette gjelder ph.d.‐programmet ved IVT‐fak, som bærer preg av at det
ble godkjent av NOKUT som et doktorgradsprogram på en høyskole. NOKUT stilte høye krav

til det faglige innholdet, som måtte være faglig snevrere enn på et universitet. Siden ph.d.‐
programmet i anvendt matematikk og beregningsorienterte ingeniøranvendelser er så
snevert faglig utelukkes flere mulige studenter ved IVT‐fak fra å bli tatt opp på programmet.
Det foreslås at IVT‐faks program kalles phd.‐program i teknologi. Dette vil gi et bredere
program som favner fagområdene ved fakultetet, og som også viser til fakultetsnavnet.
Seks av programmene i modell A oppfyller NOKUTs krav til fagmiljøene, men per nå oppfyller
ikke programmet ved IVT‐fak NOKUTs krav om antall studenter i programmet. Også
programmet ved Jurfak har lavt antall studenter, men oppfyller NOKUTs krav på nåværende
tidspunkt.
Forslag til ph.d.‐programmer ved UiT i modell A:








Ph.d.‐program i helsevitenskapelige fag – Helsefak
Ph.d.‐program i rettsvitenskap – Jurfak
Ph.d.‐program i naturvitenskap – BFE‐fak
Ph.d.‐program i samfunnsvitenskap – BFE‐fak
Ph.d.‐program i humaniora og samfunnsvitenskap – HSL‐fak
Ph.d.‐program i teknologi – IVT‐fak
Ph.d.‐program i realfag – NT‐fak

Denne modellen betinger at programmet ved IVT‐fak og Jurfak overvåkes særlig med
henblikk på antallet studenter i programmene til enhver tid. Dersom modell A velges bør
dette være en tidsbegrenset organisering gjeldende for fire år, der IVT‐fak og Jurfaks ph.d.‐
program over tid må vise at NOKUTs krav oppfylles.

Modell B – Fem programmer
I denne modellen foreslås to vesentlige endringer:
1. Ved UiT er det to fakulteter som har ordet «teknologi» i navnet: NT‐fak og IVT‐fak.
Begge fakultetene har store, gode fagmiljøer som bør samarbeide mer for å utnytte
de mulige synergier et slikt samarbeid vil kunne bidra til. Det foreslås opprettet et
nytt ph.d.‐program i realfag og teknologi som et tverrfakultært program mellom NT‐
fak og IVT‐fak. På denne måten unngår man problematikken med å etablere et nytt
ph.d.‐program som ved starten ikke oppfyller NOKUTs krav til antallet studenter i
programmet. I tillegg vil dette bli et mer robust program enn de to programmene
hver for seg. Begge fakultetene har etablert administrative støttetjenester tilknyttet
dagens ph.d.‐programmer, og disse ressursene kan utnyttes i forvaltningen av dette
tverrfakultære programmet. Det vil være behov for et nytt programstyre for
programmet, der begge fakultetene får like mange medlemmer samt én student fra
hvert av de to fakultetene. Sekretariatet for programmet foreslås å være fra begge
fakultetene. UiT har tidligere erfaring fra drift av et tverrfakultært ph.d.‐program ved
en lokal forskerskole, som var delt mellom Helsefak og NT‐fak. Erfaringene herfra kan
være god hjelp i implementeringen av det nye programmet.

2. BFE‐fak er det eneste fakultetet som har to ph.d.‐programmer; i naturvitenskap og i
samfunnsvitenskap. Jurfaks ph.d.‐program i rettsvitenskap har nå tilstrekkelig antall
studenter til å oppfylle NOKUTs krav, men det er usikkert hvordan tilfanget av
stipendiater vil være etter at K.G. Jebsens senter i havrett er avsluttet. Det eksisterer
allerede et visst samarbeid mellom forskere på Jurfak og på Handelshøgskolen (HHT)
på BFE‐fak, og man kan se for seg ytterligere samarbeid i et felles ph.d.‐program
mellom Jurfak og BFE‐fak. Både Jurfak og BFE‐fak tilrettelegger med gode rammer
rundt ph.d.‐studentene sine, og kan begge vise til relativt gode gjennomføringstall. Et
felles program vil kunne gi grobunn for ytterligere samarbeid og spennende
prosjekter, og det foreslås et nytt tverrfakultært program mellom BFE‐fak og Jurfak;
ph.d.‐program i rettsvitenskap og samfunnsvitenskap. Det foreslås at Jurfak får
hovedansvaret for å forvalte programmet, siden BFE‐fak i tillegg forvalter ph.d.‐
programmet i naturvitenskap. Også her vil det være behov for et helt nytt
programstyre bestående av like mange vitenskapelige og én ph.d.‐student fra begge
fakulteter. Sekretariatet foreslås å være på Jurfak, men det vil også være behov for
administrative støttetjenester på BFE‐fak.
Forslag til ph.d.‐programmer i modell B:






Ph.d.‐program i helsevitenskapelige fag – Helsefak
Ph.d.‐program i rettsvitenskap og samfunnsvitenskap – Jurfak
forvaltningsansvar; tverrfakultært program sammen med BFE‐fak
Ph.d.‐program i naturvitenskap – BFE‐fak
Ph.d.‐program i humaniora og samfunnsvitenskap – HSL‐fak
Ph.d.‐program i realfag og teknologi – tverrfakultært program for NT‐fak og
IVT‐fak; forvaltes sammen

Skal det være studieretninger på ph.d.‐programmene ved UiT?
NOKUT anser studieretningene i ph.d.‐programmene for å være på linje med ordinære ph.‐
program. Ved dagens organisering er det studieretninger ved fire av de syv nåværende
ph.d.‐programmene. Så lenge hver enkelt studieretning ikke oppfyller NOKUTs krav til antall
studenter, bør det ikke være studieretninger på ph.d.‐programmene. De kommende ph.d.‐
programmene ved UiT bør derfor ikke ha studieretninger, og at dette skal gjelde uavhengig
av hvilken modell som velges for organiseringen av programmene. Helsefak har gode
erfaringer fra å forvalte ph.d.‐programmet sitt, selv om de ikke har studieretninger, men
med en heterogen studentmasse over et stort faglig spekter.
Valg av prosess
Diskusjonen i utvidet ledermøte viste at fakultetene ser likheter mellom beslektede ph.d.‐
programmer og at det bør vurderes å tenke nytt når det gjelder organiseringen i det
reorganiserte UiT Norges arktiske universitet. I møtet framkom forslag om at ph.d.‐
programmene kan involvere flere fakulteter. På denne bakgrunn er det nødvendig med en
bredere involvering av alle enhetene ved UiT.

Forskningsstrategisk utvalg inviteres til å foreslå en prosess med bred involvering i
organisasjonen.
Forslag til prosess:






AFU har en dialog med hvert programgivende fakultet om mulig organisering av
ph.d.‐programmene
Forskningsstrategisk utvalg forelegges et notat til møtet 3. desember der ny
organisering av ph.d.‐programmene ved UiT foreslås
Forslaget revideres på bakgrunn av diskusjonen i Forskningsstrategisk utvalg, og
notat om organisering av ph.d.‐programmene forelegges Utvidet ledermøte
Etter diskusjon i Utvidet ledermøte sendes forslag til ny organisering av ph.d.‐
programmene ut på bred høring hos alle enhetene ved UiT
Sak om ny organisering av ph.d.‐programmene ved UiT presenteres for
Universitetsstyret i februar/mars 2018

Sak 24‐17 Ny fordelingsnøkkel for nøkkelfordeling av stipendiatstillinger
Innledning: Kenneth Ruud
Bakgrunn: I universitetsstyrets møte 9. februar 2017, sak S 2‐17, ble vedtatt tiltak for å øke
gjennomstrømmingen i ph.d.‐studiet ved UiT. Ett av de vedtatte tiltakene er at
gjennomstrømming i ph.d.‐studiet skal innføres som ny faktor i UiTs nøkkelfordeling av
stipendiatstillinger. I dette notatet foreslås hvordan gjennomstrømmingen kan integreres i
dagens fordelingsnøkkel, som er 2xRBO + andelen førsteamanuensis og professor ved
enhetene. Her er det tatt utgangspunkt i de tallene som var bakgrunnen for fordelingssaken i
mars 2017, siden tallene for 2017 ikke foreligger enda.
Tabellen under viser fjorårets fordelingsnøkkel samt snittet for andelen studenter som
fullførte ph.d.‐studiet på seks år.
Enhet
BFE-fak
Helsefak
HSL-fak
IRS-fak
IVT-fak
Jurfak
Kunstfak
NT-fak
Avdeling vernepleie
TMU
UB
Sum

Gammel fordelingsnøkkel
(2xRBO + andel
f.aman/prof)
16,2
32,3
18,4
2,0
3,2
2,8
0,8
21,8
0,3
1,7
0,2

Andelen fullførte innen
seks år (snitt for årene
2014-2016)
77,6
60,7
37,5
66,7
57,9
-

Før dagens fordelingsnøkkel ble vedtatt ble fakultetenes andel av disputasene brukt som
fordelingsnøkkel.
Innledende diskusjon om ny fordelingsnøkkel
Fordelingsnøkkelen kan settes sammen på flere måter og det bør diskuteres nøye hvilke
variabler som skal inngå i den nye nøkkelen. Avhengig av hvilke variabler den nye nøkkelen
skal bestå av, vil dette gi ulike utslag for hvor mange stillinger hvert enkelt fakultet vil få
tildelt.
Som et ledd i arbeidet med å etablere en ny fordelingsnøkkel inviteres Forskningsstrategisk
utvalg til å komme med innspill i arbeidet. Den nye fordelingsnøkkelen må være transparent
og gi en mest mulig riktig fordeling av de nøkkelfordelte stillingene til enhetene, basert på
forskningsproduksjonen de siste årene.

