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Opprettelse av et Ph.d.-utvalg ved Det humanistiske fakultet 

Sakssammendrag 

Denne saken ble diskutert i fakultetsstyrets møte 7. juni 2019 

https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/vedlegg/190607-d1-ph.d.-utvalg.pdf 

og på bakgrunn av styrets behandling legges nå saken frem som vedtakssak.  

 

Med omorganiseringen av fakultetets ph.d.-program fom. 2013 ble det opprette et ph.d.-

programråd ved fakultetet, bestående av de som er ansvarlige for forskning og 

forskerutdanningen i instituttenes ledergrupper, ledet av prodekan for forskning. På 

bakgrunn av erfaringene med fakultetets Ph.d.-programråd og dagens behov for samarbeid 

med og mellom instituttene, bes Fakultetsstyret om å opprette et Ph.d.-utvalg som 

erstatter dagens programråd.  

Hovedproblemstillinger 

I fakultetsstyret 22. juni 2012 ble det vedtatt en omorganisering av fakultetets ph.d.-

program.  

 

Instituttene fikk da økt ansvar for forskerutdanningstilbudet, kombinert med et felles 

ph.d.-tilbud ved fakultetets ph.d.-program, samt koordinering av krav og tilbud på tvers av 

instituttene. Det ble vedtatt å opprette et ph.d.-programråd ved fakultetet, bestående av de 

som er ansvarlige for forskning og forskerutdanningen i instituttenes ledergrupper, ledet 

av prodekan for forskning.  

 

Programrådet skulle bidra til å kvalitetssikre og utvikle fakultetets 

forskerutdanningstilbud, samt ivareta behovet for dialog og koordinering mellom 

fakultetets enheter. Slik det opprinnelig var tenkt skulle ph.d.-programrådet både fungere 

som et forum for erfarings- og informasjonsutveksling, for koordinering av 

https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/vedlegg/190607-d1-ph.d.-utvalg.pdf
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forskerutdanningstilbudet og som et rådgivende organ for kvalitetssikring og 

kvalitetsutvikling.  

 

Programrådet har vært ledet av prodekan for forskning og har videre bestått av to 

stipendiatrepresentanter, faglig ansvarlig for fakultetets fellestilbud og én ph.d.-ansvarlig 

fra hvert institutt.  

 

Det er fakultetsledelsens oppfatning at det opprinnelige formålet med programrådet og det 

behovet som det gis uttrykk for fra involverte i forskerutdanningen, ikke ivaretas på best 

måte med dagens programråd. Programrådets mandat er krevende å oppfylle med den 

sammensetningen rådet har. Samtidig innebærer rådets formelle mandat en terskel for 

hvilke saker som behandles og dermed fungerer ikke rådet optimalt som en arena for 

opplæring, samarbeid og informasjonsutveksling. Tettere kontakt mellom fakultet og 

instituttene og mellom instituttene vurderes som viktig for å videreutvikle 

forskerutdanningsprogrammet. Ved flere institutter er det nå flere personer med faglig 

ansvar for forskerutdanningstilbudet.  

 

På bakgrunn av erfaringene med programrådet i seks år og dagens behov for samarbeid 

med og mellom instituttene, bes fakultetsstyret om å opprette et ph.d.-utvalg, som 

erstatter dagens programråd.  

 

Forslaget har i løpet av våren 2019 vært diskutert på et seminar for phd.ledere og med 

representanter for midlertidige vitenskapelige i FS. Det har ikke fremkommet argumenter 

mot en slik endring.  Saken har også vært behandlet i instituttledermøte og 

forskningsledermøte. Den var diskusjonssak i fakultetsstyremøtet i juni.  

Ph.d.-ledernettverk 

For å ivareta behovet for dialog, informasjonsflyt, samarbeid og koordinering mellom 

instituttene og mellom fakultetet og instituttene, etableres det i tillegg til et mindre ph.d.-

utvalg et fast ph.d.-ledernettverk. Alle med ph.d.-ansvar på instituttene og ved fakultetet 

vil kunne møte på nettverksmøter, i motsetning til ved møter i det eksisterende 

programrådet. Ved noen institutter er det flere personer med faglig ansvar for 

forskerutdanningen. Nettverket møtes 2-3 ganger pr semester eller ved behov. Nettverket 

vil også kunne ha felles møter med administrativt nettverk. Nettverket vil tilsvare 

fakultetets forskningsledernettverk og undervisningsledernettverk. 

Ph.d.-utvalg 

Ph.d.programrådet slik det er satt sammen i dag avvikles og erstattes av at et ph.d.-utvalg. 

Utvalget skal ha fem faste medlemmer: Prodekan for forskning (leder utvalget), én 

stipendiatrepresentant, to fast vitenskapelig ansatte, samt fakultetets faglig ansvarlige for 

fellestilbudet på ph.d.-programmet. Stipendiatrepresentant i Fakultetsstyret pekes ut som 

medlem av ph.d.-utvalget. Dersom det ikke sitter ph.d.-stipendiater i styret, utpeker 
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prodekan for forskning en annen ph.d.-stipendiat til utvalget. De to fast vitenskapelig 

ansatte i utvalget skal ikke ha andre verv knyttet til forskerutdanningen ved fakultetet.  

 

Fakultetets forskningsadministrasjon har sekretariatsfunksjon for både nettverket og 

utvalget og deltar på møtene.  

 

Ph.d.-utvalget skal vurdere kvaliteten og innretningen på fakultetets forskerutdanning, 

bl.a. på bakgrunn av instituttenes årsrapporter og programevalueringer og gi 

fakultetsledelsen råd om utvikling av programmet. Utvalget møtes 1-2 ganger pr semester.  

 

 

Vedtaksforslag 

Fakultetsstyret vedtar å opprette et ph.d.-utvalg med følgende sammensetning: én 

stipendiatrepresentant, to fast vitenskapelig ansatte, samt fakultetets faglig ansvarlige for 

fellestilbudet på ph.d.-programmet. Utvalget ledes av prodekan for forskning, som peker ut 

medlemmer iht. vedtatt sammensetning.  

 

 


