Felles studentsystem
USIT, Universitetet i Oslo
Postboks 1086, Blindern
0316 Oslo

FS-15-083

Innkalling
Møte i Doktorgradsgruppen 13.10. 2015

Til:

Reier Møll Schøder, AHO
Terje Valentinsen, NTNU
Ida Rudi Bellizia, UiO
Karen Stadsheim Sikkeland, UiO
Kristin Kalvik, UiB
Øyvind Nystøl, UiA
Gølin Irene Larsen, UiT
Thor Anti, UMB
Geir Vangen, USIT
Kathy Foss Haugen, USIT

Tid:

Tirsdag 13. oktober 2015, kl 10:00 – 15:00

Møtested:

Forskningsveien 3b, møterom i 7. etg

1

Telefon: 22852738
Telefax: 22852970
E-mail: fs-sekretariat@fsat.no
URL: www.fellesstudentsystem.no

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
FS-383

Samkjøring av bildene "Utvekslingsperson", "Samarbavt" og
"Mobilitet".
Bruke Søknad samlebilde for PhD

FS-401

FS944.001 Gjennomstrømningstall for doktorgradsstudenter

FS-402

Næringsphd og offentlig phd

5. Eventuelt
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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.
2.
3.
4.
5.
6.

Nye tall: Bruttotid, nettotid
Beskrivelse av hva avtaletid er
Nytt parameter: Studieprogram
Nytt parameter: Stipendiatstilling (uansett, ja, nei)
Forbedret beregning av antall måneder
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
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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.
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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
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