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Fakultetets ph.d.-programråd
Programrådet er den viktigste møteplassen og arenaen for samarbeid mellom instituttene og for
koordinering av fakultetets samlede forskerutdanningstilbud.

Sammensetning
Programrådet ledes av fakultetets ph.d.-leder og består for øvrig av én ph.d.-leder fra hvert institutt
(instituttet må peke ut en vara som møter dersom fast medlem er forhindret), én ph.d.-stipendiat og
én T/A-ansatt. Prodekan for forskning og forskerutdanning utpeker stipendiatrepresentant og T/Aansatt etter forslag fra instituttene). Fakultetsadministrasjonen har sekretærfunksjonen for rådet.

Mandat
Programrådets oppdrag er å sikre et forskerutdanningstilbud som holder høyt faglig nivå, er
forutsigbart, er bærekraftig, møter kandidatmassens behov og utnytter HFs faglige bredde på en
hensiktsmessig måte. Programrådet er det viktigste organet for å sikre samarbeid og koordinering på
tvers av instituttene og mellom institutter og fakultet. Alle instituttene skal være representert på
møtene i programrådet. Programrådet ledes av fakultetets ph.d.-leder.

Programrådet skal:
•

•
•
•

•
•

Koordinere og planlegge kurstilbud på en slik måte at det samlede forskerutdanningstilbudet
ved HF dekker hele stipendiatmassens behov, er forutsigbart og utnytter vår store fagbredde,
samt at arbeidsbyrden med å arrangere kurs og aktiviteter fordeles jevnt mellom
instituttene, relativt til størrelse
Samarbeide om gjennomføring av kurs eller andre aktiviteter for ph.d.-kandidatene
Planlegge temaer for og fordele ansvaret for å avholde veiledersamlinger
Jevnlig diskutere beregning av studiepoeng, kriterier for ekvivalering og godkjenning av
eksterne kurs, for å sikre rettferdig poenguttelling og likeverdige krav til opplæringsdelen for
alle våre ph.d.-kandidater uavhengig av institutt
Jevnlig diskutere kvalitetssikring og kvalitetsutvikling, og foreslå rutineendringer og
utviklingstiltak der de ser behov for det
Jevnlig diskutere rutiner for oppfølging av ph.d.-kandidatene, inkluder mottak og avslutning

I programrådet skal det legges til rette for en løpende diskusjon om hva som er kvalitet i
forskerutdanningen. Programrådet skal sikre rettferdig praksis og felles minstestandarder på tvers av
instituttene, herunder at alle instituttene har fungerende rutiner for mottak, oppfølging og
avslutning av ph.d.-kandidater, og at studiepoeng for både interne og eksterne kurs og aktiviteter
tildeles basert på felles normer og retningslinjer.

