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Dagsorden

1. Godkjenning av referat fra møte 16.3.2015
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 ph.d.

FS-401

FS944.001 Gjennomstrømningstall for doktorgradsstudenter

FS-402

Næringsph.d. og offentlig ph.d.

5. Eventuelt
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1.

Godkjenning av referat fra møte 16.03.2015

Referatet ble godkjent.
2.

Oversikt over endringer som kommer eller har kommet i rapportene på
bakgrunn av tidligere møter
Det ble gjort en gjennomgang av de endringer som er gjort i rapportene. Institusjonen må nå
gjennomgå disse og evt. komme med ønsker om endringer eller forbedringer.
For nye felleskoder for finansieringskilde ble det påpekt et par endringer i skrivemåte for ph.d.,
som er endret i felleskodene. Endring i navn kommer ikke med i kodenedlastingen, slik at dette
må gjøres manuelt på institusjonen.
Spørsmål om tegnsett og UTF-8. Dette arbeidet er utsatt pga. fusjonene, men man kan benytte
UTF-8 tegn, for eksempel i oppgavetitler ved å benytte tegn fra for eksempel fonten ArialUnicode MS og lime dette inn i FS.

3.

Diskusjonssaker
a. Diskusjon rundt tidskonto. Ønsket fra UiB.
Antall registrerte doktorgradsstudenter varierer mellom NSD og SSB. Dette skyldes
at utplukket skjer på ulikt vis. SSB skal ha et øyeblikksbilde den 1.10, mens NSD tar
alle aktive innenfor en termin. Så lenge det er en slik forskjell, vil tallene være
forskjellig.
Til DBH rapporteres kandidater som er aktive i forhold til studierett start og slutt
beregnet. Flere av institusjonene mener at dette er underrapportering ift de faktiske
tallene.
De fleste institusjonene har ph.d.-kandidater som har gyldig studierett, samtidig
som slutt beregnet er passert. For mange av institusjonene er det viktig at så mange
som mulig av disse kom med i rapporteringen. Dette medfører ulikheter i
registreringspraksis da noen registrerer forlengelser i tidskonto uten å ha fått søknad
fra kandidaten, mens andre ikke gjør det.
Dersom institusjonene ønsker en endring på dette, må de ta det opp med NSD og
SSB, slik at de kan komme med en ny bestilling for rapportering til FSAT:
Uavhengig av dette er det en utfordring at institusjonene har ulike rutiner for
registrering av studieretter og tidskontoopplysninger, som gjør at sammenligning av
data på tvers er utfordrende.
b. Status for ny vitnemålsmal og avvikling av gammel – både fra FS side og fra
institusjonene. Ønsket fra NMBU.
Det er sendt ut et brev fra UHR for vitnemålsmal, med UIO som eksempel.
Vitnemål skal også opp i et forskerutdanningsforum mandag 19. oktober.
FS har lagt inn alt som er nødvendig for å få på plass vitnemålene.
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UIT har egentlig tenkt å benytte malen for Bachelor/Master, pga. mulighet for å få
studiepoeng for avhandlingen på vitnemål. Ahandlingen må legges inn som et emne,
men det er ikke noen visning av studiepoeng, noe som ble bestemt i forarbeidene for
vitnemålsmalen.
.
UIO benytter ny mal på Mat-nat.
UIA jobber med implementering av ny mal
NTNU har mål om å få ny mal på plass til 1.1.2016
UIB håper å komme i gang med ny mal på mat-nat fra nyttår
AHO har ikke tatt i bruk ny mal, og tror det er en litt lengre prosess pga. særskilt
utformede diplom.
NMBU har ikke tatt i bruk ny, men har i mange år benyttet den gamle løsningen i
FS.
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Gjennomgang av ønskelisten

Nøkkel

Tittel

Kommentar

FS-331

Rapportering av ph.d. med cotutelleavtale

FS-333

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

Det er en gruppe som
arbeider med cotutelleavtaler, så vi venter på forslag
fra denne gruppen.
Ikke lenger aktuell. Mobilitet
rapporteres ikke fra FS.

FS-383
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Ulike problemstillinger
diskutert.
- Er dette egentlig et behov?
- Ulik behandling av
programstudenter og
stipendiater
- Det som trengs er bedre
informasjonsflyt mellom
personalseksjon og studie/
forskningsseksjon slik at
opptak til
doktorgradsprogram/
oppretting av studierett i FS
er behandlet ved tiltredelse i
stipendiatstilling.
- Opptak til
doktorgradsprogram
saksbehandles etter
tiltredelse i stipendiatstilling
-UiO snakket også om at det
tar tid fra personalseksjon har
tilsatt til forskningsseksjon får
saksbehandlet opptak.
- Fra UIT: En integrasjon
mellom FS og
personalsystem vil kunne
bedre denne
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informasjonsflyten. La oss si
at når noen blir registrert som
stipendiat i vårt personal/
lønnssystem så opprettes det
automatisk en
personforekomst i FS - f.eks. i
søknad samlebilde. Det går
e-post til saksbehandler på
studie/ forskningsseksjon om
at søknad er opprettet, og
saksbehandling av opptak til
doktorgradsprogram og
oppretting studierett i FS kan
starte.
- UIT benytter Søknadsweb
for opptak til ph.d.-emner.
- Muligheter for å "lukke"
Søknadsweb, evt. en
nominasjonsordning
- Mange gammeldagse,
papirbaserte løsninger i dag.
- FS har muligheter for
dokumentopplastning,
utveksling mot arkiv, siling av
søknader, nominasjon, etter
hvert saksbehandlingsmodul
m.m.
Institusjonene har i oppgave,
med frist 22.2.2015 å
kartlegge:
- Dagens rutiner for
behandling av søkere
- Ulikheter innad på
institusjonen
- Ulike søkergrupper, med
ulike løsninger

FS-401

FS944.001 Gjennomstrømningstall for
doktorgradsstudenter

FS-402

Næringsph.d. og offentlig ph.d.
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Dessuten å begynne å tenke
på hva som er en ønsket
løsning for digital behandling
av disse søkerne.
- En løsning eller ulike
løsninger for ulike
søkergrupper
Utsettes til neste møte.
Institusjonene må sjekke de
nye rapportene og se om
behovene er dekket
Denne er løst ved å sette N i
feltet NFR på
finansieringstypen.
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Eventuelt

1) Tidskonto. Mer enn 100% i feltet Prosentandel utenom dr.arb. NTNU ønsket at det
ikke skulle være mulig å registrere mer enn 100%. Gruppen kom til at ulikheter i
måten dette gjøres på i det enkelte tilfellet, gjør at dagens ordning er den enkleste å
forholde seg til. Ved beregning av nettotid, vil programmet justere tiden til 100%
dersom summen er høyere innenfor en periode.
2) Det ble påpekt fra UIT at nye Studentweb ikke har justert teksten for registrering. Det
står nå framdriftsrapportering, selv om dette ble avklart på forrige møte.
3) Flere rader i avhandlingsvurdering. Det fastholdes at det ikke gjøres noe med dette
bildet. Ved omarbeiding lages det en ny forekomst av innlevering.

Neste møte holdes mandag 14. mars kl. 10 – 15 avholdes i nye lokaler på Majorstua.
Tiden fra 10-11 avsettes til institusjonene for intern gjennomgang/diskusjon før møtet med
FSAT.
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