Mandat for Forskerutdanningsutvalget ved NT-fak godkjent av Fakultetsstyret 13.06.19
Forskerutdanningsutvalget er et fast utvalg som består av 9 medlemmer:
a) Prodekan for forskning
b) Instituttlederne ved de 6 instituttene
c) 2 representanter for doktorgradsstudentene
Prodekan for forskning er leder for utvalget, med dekan som vararepresentant. Leder for
seksjon for forskning, utdanning og formidling ved NT-fak er sekretær for utvalget.
Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer i gruppe c) gjøres av fakultetsstyret etter
forslag fra instituttene. Funksjonstiden for gruppe c) er 1 år.
Utvalget har et overordnet ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av
forskerutdanningen ved fakultetet, herunder ansvar for kvalitetssikring og samordning
mellom ph.d.-studiet i realfag og nasjonal fellesgrad ph.d. i nautiske operasjoner. Utvalget
avgjør saker som er relatert til forskerutdanning og som ikke må behandles av fakultetsstyret i
henhold til Lov om universiteter og høgskoler samt forskrift for graden ph.d. For øvrig
behandler utvalget de saker som legges frem for det av utvalgets leder/nestleder,
fakultetsstyret eller fakultetsdirektør.
Forskerutdanningsutvalget er programstyre for ph.d.-studiet i realfag.
Programstyrets ansvar omfatter, men er ikke begrenset til, følgende oppgaver:













Opptak til ph.d.-studiet i realfag
Godkjenning av individuelle utdanningsplaner, herunder innpass av emner tatt ved
andre utdanningsinstitusjoner
Oppnevning og endring av veiledningskomiteer
Fordeling av midler til utenlandsstipend, overgangsstipend og støtte til forskerkurs og
forskeropplæring
Oppdatering og utvikling av utfyllende bestemmer og studieplan for ph.d.-studiet i
realfag
Oppdatering og utvikling av andre prosedyrebeskrivelser, retningslinjer og maler
relatert til ph.d.-studiet i realfag
Opprettelse og nedleggelse av ph.d.-emner ved fakultetet
Oppfølgning etter midtveisevaluering
Behandle søknader om permisjon
Oppnevning av bedømmelseskomiteer ved innlevering av avhandling
Forvaltning av ph.d.-forskriften herunder frivillig eller tvungen avslutning,
behandling av refuserte avhandlinger, klagesaker mv.
Forlengelse av studieretter

Utvalget foretar opptak til ph.d.-studiet, samt godkjenning og endring av studieplaner.
Leder eller sekretær innkaller til møter med minst en ukes skriftlig varsel.

Utvalget skal sammenkalles når lederen, minst 2 av utvalgets medlemmer eller
fakultetsdirektør krever det.
Utvalget er beslutningsdyktig når minst 5 av medlemmene er til stede.
Saker avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Et mindretall i
utvalget kan kreve at en sak behandles av fakultetsstyret.
Det føres referat fra utvalgets møter, og referat legges fram for fakultetsstyret.

