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FS-15-083  Side 2 

Innkalling til møte i Doktorgradsgruppen 13. oktober 2015 

 

 Dagsorden 

 
1. Godkjenning av referat fra møte 16.03.2015 

 
2. Oversikt over endringer som kommer eller har kommet i rapportene på bakgrunn 

av tidligere møter 
 

3. Diskusjonssaker 
 

a. Diskusjon rundt tidskonto. Ønsket fra UiB. Se notat.  
 

b. Status for ny vitnemålsmal og avvikling av gammel – både fra FS side og fra 
institusjonene. Ønsket fra NMBU.  

 
 
4. Gjennomgang av ønskelisten 

 

Nøkkel Tittel 

FS-331 Rapportering av ph.d. med cotutelle-avtale 

FS-333 Samkjøring av bildene "Utvekslingsperson", "Samarbavt" og 
"Mobilitet". 

FS-383 Bruke Søknad samlebilde for PhD 

FS-401 FS944.001 Gjennomstrømningstall for doktorgradsstudenter 

FS-402 Næringsphd og offentlig phd 

 
 

 
 
5. Eventuelt 

 
  

https://utv.uio.no/jira/browse/FS-331
https://utv.uio.no/jira/browse/FS-333
https://utv.uio.no/jira/browse/FS-383
https://utv.uio.no/jira/browse/FS-401
https://utv.uio.no/jira/browse/FS-402
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Sak 2 Oversikt over endringer i doktorgradsmodulen 

 
FS933.001 Adresseliste kreering laget. Ny rapport som kom FS7.7.1. 

 
FS944.001 Følgende endret i rapporten til FS7.8: 
 

1. Nye tall: Bruttotid, nettotid 
2. Beskrivelse av hva avtaletid er 
3. Nytt parameter: Studieprogram 
4. Nytt parameter: Stipendiatstilling (uansett, ja, nei) 
5. Forbedret beregning av antall måneder 
6. Fjernet valg for intervall «tidligst av startdato og arbeidsforhold» 

 
Angående pkt 6: Trenger eksempler på dette, og da kan det feilmeldes til fs-support. 

 
FS936.001 Avhandlingsvurdering. Ny rapport som kommer iFS7.8. 

 
I tillegg til innholdet spesifisert i ønsket, er innleveringsdato og avhandlingstittel tatt 
med. Visning av avhandlingstittel er valgbart. 

 
 

FS944.002 Følgende endret til i FS7.8: 
• Nye parametere: Sted og studieprogram 
• Individdata: Nederst i rapporten er det lagt til en linje med gjennomsnitt 
• Individdata: Ny kolonne: Disputasdato 
• Individdata: Kolonnen dato slutt er navnet om til dato innlevering 
• Individdata: Lagt til beskrivelse av verdiene 
• Individdata: Rettet avrundingsfeil for avvik mellom brutto- og nettotid 
 
FS944.003 Data for analyse av frafall og gjennomstrømming. Ny rapport som 
kommer i FS7.8. 

 
Rapporten kan kjøres for et sted/studieprogram for en periode for avtalestart 
(studierett tildelt). 
 
Da informasjonen skal kunne lagres til fil, er det kun en rad pr student i utvalget. 
Dermed måtte noe av informasjonen slås sammen/forenkles: 

 Arbeidsgiver, arbeidsplass, finansiering, finansieringsperiode: Viser kun 
rad med hovedfinansiering. Dersom hovedfinansiering ikke finnes, vises 
rad med N for hovedfinansiering. Dersom flere rader for 
hovedfinansiering (eller N for hovedfinansiering), tas raden som strekker 
seg over lengst tid. 

 Veiledere: Alle veiledere vises - som en tekststreng 

 Permisjoner: Viser kun antall år (med to desimaler) studenten totalt har av 
permisjonstid 

 
FS946.001 Antall avlagte dr.grader pr. grad: Ny kolonne Avhandlingstype. RT1592067 
Dette kom i 7.7 
 

 
  

https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1592067
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FS958.001 Avlagte dr.grader, Endret i 7.7 
Ny kolonne: Avhandlingstype. Viser sum av hver type i slutten av rapporten.  RT1592067 

 
FS990.001 Kandidatrapport, opplæringsoversikt.  Endret i 7.7.  
Engelsk utgave: Får nå engelsk termin og resultat for eksterne resultater. RT1732406 

 
FS999.001 Avslutning – drgrad, ble endret i FS7.7 

 Vekting-kvalifikasjon, emnekategori og emnevalgstatus kopieres nå over til emne i 
oppnådd kvalifikasjon. RT1693271 

 Rutinene kopierer merknader, språk og realkompetanse fra utdanningsplan til 
oppnådd kvalifikasjon. RT1695643 

 
 

FS953.001 Avslutningsfasen (kom i FS7.7.3) Nytt parameter: Studieprogram 
 

 
 

To nye koder lagt til i kodebasen for finanskilde (FS-389) 
NFR-OFF NFR - Offentlig sektor Ph.d. 
NFR-NÆR NFR - Nærings-Ph.d. 
 

  

https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1592067
https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1732406
https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1693271
https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1695643
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Sak 3 Diskusjon rundt tidskonto 

 
 
 

Hei 

 

Fra UiB vil jeg gjerne melde inn spørsmål om tidskonto.  

 

Vi har en del underrapportering til SSB, grunnet mangler i 

tidskonto. Kandidatene er likevel å anse som aktive. 

 

Det er problematisk å forlenge dem i tidskonto, for vi vil ha 

dem til å søke om utvidet studietid etter en godkjent plan for 

videre progresjon før de får utvidet studietid. Da blir 

tidskonto mangelfull fram til søknad om forlengelse er mottatt 

og behandlet. Vi har ingen gode sanksjoner mot de som ikke 

leverer permisjoner eller søker om utvidet studietid, og dermed 

uteblir søknadene eller de kommer etter lang tid. Dette fører 

til underrapportering til SSB, for i deres utplukk er det bare 

de med oppdatert sluttdato som teller med. 

 

  

 

Hva er riktigst å gjøre her? Hva gjør man ved andre 

institusjoner? 

 

  

 

  

 

Med hilsen 

 

Kristin Kalvik 

 

  

 

Koordinator for forskerutdanning og internasjonalisering 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

Universitetet i Bergen 

 



Blank side 
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Sak 4 Ønskelisten 
 

[FS-331]  Rapportering av ph.d. med cotutelle-avtale Created: 01/Oct/13  Updated: 11/Aug/15  

Status: Open 

Project: FS  

Component/s: Doktorgrad  

Affects Version/s: Ønskeliste ekspertgruppe Doktorgrad  

Fix Version/s: Ønskeliste ekspertgruppe Doktorgrad  

 

 

RT URL: https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=832702  

 

 Description     

Referat fra møtet i Doktorgradsgruppen 28.10.2010: 

Ulike retningslinjer for registrering av gradsoppnåelse for kandidater på Cotutelle-avtaler. Ved 

NTNU registreres kandidater som disputerer ved et annet lærested i gradsprotokollen, mens UIO 

ikke gjør dette. Siden disse studentene ikke skal rapporteres til NSD betyr det at NTNU må inn å 

endre på et felt i FS før rapportering, og så endre tilbake etter rapportering. Dette er ikke heldig. 

Samtidig er det et behov for å synliggjøre antall kandidater som ikke gir uttelling i 

finansieringsmodellen. 

En mulig løsning er å innføre et nytt felt i FS for å angi om en grad skal rapporteres eller ikke, men 

det må først bli en avklaring i forhold til NSD for hvordan rapporteringen av disse kandidatene skal 

være. 

 

 Comments     

Comment by Anne Kathrine F Haugen [ 24/Sep/14 ]  

Doktorgradsgruppemøte 14102013:  

a) Fra NTNU 

Det er ulik praksis for registrering av gradsoppnåelse for kandidater på Cotutelle-avtaler. Ved NTNU 

registreres kandidater som disputerer ved et annet lærested i gradsprotokollen, mens UIO ikke gjør 

dette. Siden disse studentene ikke skal rapporteres til NSD betyr det at NTNU må inn å endre på et 

felt i FS før rapportering, og så endre tilbake etter rapportering. Dette er ikke heldig. Samtidig er det 

et behov for å synliggjøre antall kandidater som ikke gir uttelling i finansieringsmodellen. 

Doktorgradsgruppen forslår at denne saken sendes til UHRs nye vitnemålsgruppe, slik at de kan 

vurdere om institusjonene bør ha lik praksis på dette området.  

b) Fra UiO - Ny nasjonal felleskode «Studierettstatus»: COTUTELLE 

Denne saken skal også sendes til UHRs vitnemålsgruppe. 

Comment by Anne Kathrine F Haugen [ 26/Mar/15 ]  

Doktorgradsgruppen 16. mars 2015: 

Det er en gruppe som arbeider med cotutelle-avtaler, så vi venter på forslag fra denne gruppen. 

 

https://utv.uio.no/jira/browse/FS-331
https://utv.uio.no/jira/secure/BrowseProject.jspa?id=10440
https://utv.uio.no/jira/secure/IssueNavigator.jspa?reset=true&mode=hide&sorter/order=ASC&sorter/field=priority&pid=10440&component=10648
https://utv.uio.no/jira/secure/IssueNavigator.jspa?reset=true&mode=hide&sorter/order=ASC&sorter/field=priority&pid=10440&version=11339
https://utv.uio.no/jira/secure/IssueNavigator.jspa?reset=true&mode=hide&sorter/order=ASC&sorter/field=priority&pid=10440&fixfor=11339
https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=832702
https://utv.uio.no/jira/secure/ViewProfile.jspa?name=foss
https://utv.uio.no/jira/secure/ViewProfile.jspa?name=foss
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[FS-333] Samkjøring av bildene "Utvekslingsperson", "Samarbavt" og "Mobilitet". 
Created: 01/Oct/13  Updated: 01/Oct/15  

Status: Open 

Project: FS  

Component/s: Doktorgrad  

Affects Version/s: Ønskeliste ekspertgruppe Doktorgrad  

Fix Version/s: Ønskeliste ekspertgruppe Doktorgrad  

 

RT URL: https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1339129  

 

 Description     

Vi har bildene "Utvekslingsperson", "Samarbavt" og "Mobilitet". 

Det ser ut som at det her er overlappende funksjonalitet, i hvert fall mellom utvekslingsperson og 

samarbavt. I begge bildene skal det registreres opphold ved annen institusjon i henhold til en avtale 

mellom institusjonene (individuell eller ei). 

Ut fra dokumentasjon kan det se ut som at det i mobilitet kun skal registreres opphold som ikke 

omfattes av noen avtale mellom institusjonene (kandidaten ordner dette selv). Uansett er det et 

opphold ved annen institusjonen. 

Bør 2 eller flere av disse bildene slås sammen? 

Bør sammenslått bilde vises som underbilde i student samlebilde?  

Hva ønskes gjort: Først og fremst en diskusjon med avklaring av hva som evnt bør  

Vurdering av konsekvenser: Forenkling av bilder 

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler  

 

 Comments     

Comment by Anne Kathrine F Haugen [ 01/Oct/15 ]  

Doktorgradsgruppen 13.03.2015: Gruppen lurer på om rapporteringskrav for mobilitet har bortfalt. 

Dette må undersøkes. 

 

 

  

https://utv.uio.no/jira/browse/FS-333
https://utv.uio.no/jira/secure/BrowseProject.jspa?id=10440
https://utv.uio.no/jira/secure/IssueNavigator.jspa?reset=true&mode=hide&sorter/order=ASC&sorter/field=priority&pid=10440&component=10648
https://utv.uio.no/jira/secure/IssueNavigator.jspa?reset=true&mode=hide&sorter/order=ASC&sorter/field=priority&pid=10440&version=11339
https://utv.uio.no/jira/secure/IssueNavigator.jspa?reset=true&mode=hide&sorter/order=ASC&sorter/field=priority&pid=10440&fixfor=11339
https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1339129
https://utv.uio.no/jira/secure/ViewProfile.jspa?name=foss
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[FS-383] Bruke Søknad samlebilde for PhD Created: 06/Mar/15  Updated: 02/Oct/15  

Status: Open 

Project: FS  

Component/s: None  

Affects Version/s: Ønskeliste ekspertgruppe Doktorgrad  

Fix Version/s: Ønskeliste ekspertgruppe Doktorgrad  

Attachments:  Bruke Søknad samlebildet til PHD.pdf      

 

 Comments     

Comment by Anne Kathrine F Haugen [ 06/Mar/15 ]  

Møte i doktorgradsgruppen 13.20.2014: 

Gruppen støtter dette forslaget, men vi må utrede hvordan dette kan gjennomføres. Institusjonene må 

gå gjennom hva som må registreres i søknaden.  

Comment by Anne Kathrine F Haugen [ 06/Mar/15 ]  

Hva må registreres i søknaden for PhD-studenter? 

Comment by Anne Kathrine F Haugen [ 26/Mar/15 ]  

Møte i doktorgradsgruppen 16.03.2015: 

Saken utsettes til neste møte. 

Comment by Anne Kathrine F Haugen [ 01/Oct/15 ]  

Det er satt opp på planen for hva som skal utvikles 2017, så vi bør lage en spesifikasjon som er klar i 

løpet av 2016. 

Comment by Anne Kathrine F Haugen [ 02/Oct/15 ]  

På forrige møte ble vi oppfordret til å tenke igjennom til neste møte 13. oktober 2015 hvordan 

Opptak samlebilde i FS/ Søknadsweb kan utvikles for å benytte dette ved opptak til 

doktorgradsprogrammer.  

Ved UiT har vi drøftet dette med saksbehandlere på fakultetene og vi stiller oss positiv til å benytte 

Søknadsweb/ Opptak samlebilde ved registreringen av doktorgradsstudenter i fremtiden. Vi ønsker at 

dette blir en sak på neste møte.  

Følgende bør søkere kunne legge inn i Søknadsweb (slik at det er tilgjengelig i FS): 

 Arbeidstittel 

 Veiledning 

 Samarbeidssted 

 Samarbeidsavtale 

 Finansiering (hvor de er ansatt som stipendiat/ hvor de har fått stipendet fra/tidsrom de har 

finansiering) 

 Sted (hvor de skal være doktorgradsstudent) 

Følgende bør søkere kunne laste opp i Søknadsweb: 

 Relevante publikasjoner 

https://utv.uio.no/jira/browse/FS-383
https://utv.uio.no/jira/secure/BrowseProject.jspa?id=10440
https://utv.uio.no/jira/secure/IssueNavigator.jspa?reset=true&mode=hide&sorter/order=ASC&sorter/field=priority&pid=10440&version=11339
https://utv.uio.no/jira/secure/IssueNavigator.jspa?reset=true&mode=hide&sorter/order=ASC&sorter/field=priority&pid=10440&fixfor=11339
https://utv.uio.no/jira/secure/ViewProfile.jspa?name=foss
https://utv.uio.no/jira/secure/ViewProfile.jspa?name=foss
https://utv.uio.no/jira/secure/ViewProfile.jspa?name=foss
https://utv.uio.no/jira/secure/ViewProfile.jspa?name=foss
https://utv.uio.no/jira/secure/ViewProfile.jspa?name=foss
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 Forslag til utdanningsplan 

 Behov for infrastruktur 

 Plan for faglig formidling 

 Plan for tilknytning til forskermiljø 

 Arbeidskontrakt med arbeidsgiver 

Det er først og fremt søkere som ikke er stipendiater ved UiT vi ser nytten av å bruke Søknadsweb. 

Disse utgjør mellom 30-40 % av våre ph.d.-studenter så digitalisering av søknadsprosessen vil 

effektivisere arbeidet vårt.  

Når det gjelder ph.d.-studenter som er stipendiater hos oss så får vi denne informasjonen gjennom 

tilsettingsprosessen. Hvorvidt vi skal be disse om å registrere seg i Søknadsweb, eller registrere dem 

manuelt som i dag har vi ikke tatt stilling til. Vi ønsker derfor mulighet til mauelle registreringer 

også etter at Doktorgradsøknad samlebile er utfaset.  

Vennlig hilsen 

Gølin I. Larsen 

rådgiver 

Avdeling for forskning og utviklingsarbeid  

UiT Norges arktiske universitet  

 

 

  



Bruke Søknad samlebildet til PHD  

1. Bakgrunn 
Det har vært fremmet et ønske om å kunne benytte Søknadsweb i forbindelse med søking til PHD 

utdanning. I den forbindelse har vi sett på muligheten for å ta i bruk eksisterende opptaksmodul og 

søknadsbilder til dette, og evt. fjerne Doktorgradsøknad samlebildet. Det vil da også kunne benyttes 

dokumentopplasting i forbindelse med disse søknadene. 

2. Sammenstilling av Doktorgradsøknad samlebildet og Søknad 

samlebildet 
Hovedforskjellene på de to bildene er for det første at søknadsalternativene i søknad samlebildet 

ligger i et underbilde, slik at en søknad kan håndtere flere søknadsalternativer. For 

doktorgradssøknader ligger søknadsalternativet i øvre del av bildet, slik at det ikke er mulig å søke 

ulike alternativer på en søknad. For det andre ligger det noen underbilder på Doktorgradsbildet som 

ikke ligger i Søknad samlebildet. 

Søknadsbildene 

  

Generelt 
 Personopplysninger finnes i begge bilder, nesten identisk 

 GSK/studentgrunnlag er identisk i begge bilder 

 Merknadsfelt finnes i begge bilder 

 Mottaksdato og svarfrist finnes i begge bilder 

 Dato gitt tilbud kan benyttes som vedtaksdato 



 Underbildene for Finansiering, Veiledning og Fagområde må komme i Søknadsbildet. Evt. kan 

disse dukke opp kun for PHD søknader. 

Søknadsalternativ 

 

 Studieprogram som ligger i øvre del av bildet på dr.søknad flyttes til underbildet Søk alt i 

Søknad samlebildet, og vil også komme fram i bildet Søknadsalternativ.  

 Det må komme felt for: 

o Stipendiatstilling 

o Stedtilknytning egen institusjon 

o Samarbeidsavtale (Samarbeidsavtale - annen inst. Vitnemålsgivende, 

Samarbeidsavtale - egen inst. Vitnemålsgivende eller Ikke samarbeidsavtale) 

o Samarbeidsavtale sted 

o Startdato 

o Sluttdato 

o Arbeidstittel 

 Det må fastsettes hvor mye av søker selv skal kunne registrere på søknadsweb, og hva som 

skal registreres av saksbehandler. Antar at noe av dette er verdier som settes av 

saksbehandler. 
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[FS-401] FS944.001 Gjennomstrømningstall for doktorgradsstudenter Created: 

01/Oct/15  Updated: 01/Oct/15  

Status: Open 

Project: FS  

Component/s: None  

Affects Version/s: None  

Fix Version/s: Ønskeliste ekspertgruppe Doktorgrad  

 

I referatet fra doktorgradsgruppen står det at "noen i gruppen skal spesifisere nærmere hvilke utplukk 

som skal være i rapporten. Jeg har testet og tenkt litt og kommer med forslag.  

Si ifra hvis denne mailen burde sendes på annet vis. 

De ulike statusene betyr i DBH: 

G: Gammel (over 5 år) 

A: Avbrutt (eller sluttet uten disputas) 

D: Disputert 

Jeg regner med at det er det som er tenkt i FS-rapporten også. Denne rapporten tror jeg var ment å 

kunne brukes parallelt til DBHs Gjennomstrømning i organisert doktorgradsutdanning. FS-rapporten 

gjør at man i tillegg kan få gjennomstrømningstall for eksterne kandidater. 

Se dokumentasjon for DBH-rapporten her: 

http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/doktorgrader/doktorgrad_gjennomstromning_rapport_07.cfm 

Se selve DBH-rapporten her: 

http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/doktorgrader/doktorgrad_gjennomstromning_rapport_07.cfm? 

fakkode=x&ufakkode=x&semester=x&nivakode=x&niva=x&toppnivakode=x&progkode=x& 

finmodkode=x&fylkenr_inst=x&kommunenr_inst=x&postnr_inst=x&studkode=x& 

finkildekode=x&sti=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!progkode!9!finkildekode& 

insttype=x&arstall=2014&instkode=x&beregning=1&valgt_sti=&grupperingstring= 

arstall1&sti_hele=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!progkode!9!finkildekode&sti_valgt= 

insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!progkode!9!finkildekode&viskode=0&nullvalue=-

&brukersort=to&pageid=1 

Forslag til hvilke data som bør hentes i FS-rapporten 944.002: 

D: Disputert 

Antall avlagte doktorgrader i organisert doktogradsutdanning for det aktuelle 

rapporteringssemesteret,  

altså Dato_studierett_gyldig_til" innenfor det aktuelle rapporteringssemesteret + studentstatus  

"FULLFØRT". Kandidater med "J" i feltet stipstilling J/N er interne, kandidater med "N" eller blank 

har ekstern finansieringskilde. 

A: Avbrutt 

I DBH står det "Antall avbrutte doktorgradsavtaler for rapporteringssemesteret. Beregnes på 

 grunnlag av feltet dato for avbrudd i tabellen personer i doktogradsprogrammer." Jeg er litt usikker  

https://utv.uio.no/jira/browse/FS-401
https://utv.uio.no/jira/secure/BrowseProject.jspa?id=10440
https://utv.uio.no/jira/secure/IssueNavigator.jspa?reset=true&mode=hide&sorter/order=ASC&sorter/field=priority&pid=10440&fixfor=11339
http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/doktorgrader/doktorgrad_gjennomstromning_rapport_07.cfm
http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/doktorgrader/doktorgrad_gjennomstromning_rapport_07.cfm
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på hvilke kandidater vi rapporterer her, men jeg mener at et avbrudd må være at det finnes en dato i 

 feltet "Dato_studierett_gyldig_til" innenfor det aktuelle rapporteringssemesteret + studentstatus 

 "SLUTTET" eller "TRUKKET". 

 

G: Antall gamle avtaler 

"Antall doktorgradsavtaler som har gått over 5 år eller mer, med utgangspunkt i dato for finansiering 

 5 år eller mer ift. rapporteringsåret, og som fortsatt er aktiv som phd-student uten å ha levert  

doktogradsavhandlingen". Står det i DBH. Jeg mener at en ph.d.-kandidat er aktiv det aktuelle  

semesteret hvis feltet Dato_studierett_gyldig_til er blankt eller større enn det aktuelle 

 rapporteringssemesteret.  

 

I tillegg til det som er skrevet i referatet, hadde det vært fint å kunne hake av om man ønsket å få opp 

 data på D, G, A eller ALLE. 

Håper dette kan bidra til at vi kan få denne rapporten til å bli god, gjennomstrømningstall er noe av 

det vi oftest får spørsmål om!  

Hilsen Ida 
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[FS-402] Næringsphd og offentlig phd Created: 01/Oct/15  Updated: 01/Oct/15  

Status: Open 

Project: FS  

Component/s: Doktorgrad  

Affects Version/s: None  

Fix Version/s: Ønskeliste ekspertgruppe Doktorgrad  

 

 Description     

På bakgrunn av møtet i doktorgradsgruppen ble det opprettet to nye koder ii kodebasen for 

finanskilde (FS-389) 

NFR-OFF NFR - Offentlig sektor Ph.d. 

NFR-NÆR NFR - Nærings-Ph.d. 

Innspill fra NTNU: 

I mailutvekslingen med KD og DBH fra 2011 nedenfor, går det fram at KD mener vi kan registrere 

næringsphd slik at de havner i kategorien ‘ANDRE’ hos DBH. 

I følge rutinebeskrivelsene vil imidlertid finanstype NFRSTIP føre til at personen havner i kategorien 

‘NFR’ hos DBH, så hvis de 2 nye planlagte kodene skal virke på samme måten så blir dette feil ut fra 

KDs preferanser.  

Siden mailen fra KD i 2011 har NTNU derfor registrert både arbeidsgiver og finanskilde på bedriften 

og «noe annet enn» NFRSTIP i finansieringstype. Dette «undertrykker» selvsagt at NFR er en part i 

dette og det kan være behov for de 2 nye kodene. Men jeg tror ikke disse bør føre til at personen 

rapporteres slik at de havner i kategorien ‘NFR’ hos DBH. 

Uansett hva resultatet av dette blir, så bør rutinebeskrivelsene oppdateres mht registrering av 

næringsphd/offentligphd. 

Vennlig hilsen 

Terje Valentinsen 

NTNU-Studieavdelingen 

-------------------- kopi av mailutveksling ------------------------------ 

Her er svaret fra kd: 

Hei Yngve 

Vi mener hele finansieringen kan settes på "Andre" siden bedriften er arbeidsgiver (og avgjør max-

lønnsnivå). Vi har uansett andre oversikter over hvor mange nærings-ph.d.'er NFR finansierer. 

Mvh 

Anders Trodal - kd 

 

https://utv.uio.no/jira/browse/FS-402
https://utv.uio.no/jira/secure/BrowseProject.jspa?id=10440
https://utv.uio.no/jira/secure/IssueNavigator.jspa?reset=true&mode=hide&sorter/order=ASC&sorter/field=priority&pid=10440&component=10648
https://utv.uio.no/jira/secure/IssueNavigator.jspa?reset=true&mode=hide&sorter/order=ASC&sorter/field=priority&pid=10440&fixfor=11339
https://utv.uio.no/jira/browse/FS-389

