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 Dagsorden 

 

1. Godkjenning av referat fra møte 13.10.2015 
 

 
2. Gjennomgang av ønskelisten 

 

Nøkkel Tittel 

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

FS-369 Endring i kalkulator i forbindelse med ferie og sykdom 

FS-383 Bruke Søknad samlebilde for PhD 

FS-401 FS944.001 Gjennomstrømningstall for doktorgradsstudenter 

FS-446 FS934.001 Ønske om nye felt i disputasoppslag 

FS-447 Innlevering samlebilde – to rader i underbilde 
avhandlingsvurdering 

FS-448 Opprette utdanningsplan for ph.d.-studenter når de 
opprettes som kandidater 

FS-450 Utvidelse av FS990.001 opplæringsoversikt 

 

 
 

 
3. Status bruk av vitnemålsmal for Phd. 

 

4. Eventuelt 
  

https://utv.uio.no/jira/browse/FS-331
https://utv.uio.no/jira/browse/FS-383
https://utv.uio.no/jira/browse/FS-401
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1.  Referat fra møte 13.10. 2015 

  
Referatet ble godkjent. 

 
 

 
2.  Gjennomgang av ønskelisten 

 

 

Nøkkel Tittel  

FS-331 Rapportering av ph.d. med cotutelle-avtale Det er behov for å kunne registrere 
doktorgradsstudenter på cotutelle avtaler. 
Det kan variere om institusjonen er 
gradgivende, og eventuelt skal rapportere 
disse til DBH. Det er behov for 3 nye 
ja/nei felt for doktorgradsstudenter i 
Student samlebilde. Det er Rapporteres 
DBH, om vitnemål skal skrives ut, og om 
vedkommende skal disputere. Default 
verdi skal være J, og dersom 
studierettsstatus er cotutelle, så skal det 
være mulig å sette N feltene. Det innføres 
ny felleskode Cotutelle som 
studierettsstatus. 
 
FSAT følger opp vurdering som skulle 
gjøres av UHR. 

FS-369 Endring i kalkulator i forbindelse med ferie og 
sykdom 

UiO ønsker at beregningen av tidskonto 
endres for de som er ansatt som 
stipendiat, slik at det tas hensyn til 
forlengelse på grunn av ferie etter uttak 
av permisjon eller langvarig sykefravær. 
 
Hjemmelekse: Alle institusjoner 
sjekker om dette også gjelder deres 
institusjon. 

FS-383 Bruke Søknad samlebilde for PhD I dag søker kommende 
doktorgradsstudenter på papir, og FSAT 
har et ønske om å kunne digitalisere 
denne prossessen. Det vil være 
tidsbesparende for institusjonene, og øke 
kvalitetpå dataene.I tillegg vil det bli 
oppfattet av søkerne som en mer 
moderne prosess. I dag er mange av 
doktorgradsstudentene også ansatte, så 
de blir registrert i personalsystem, arkiv 
og FS. FSAT har i dag flere ulike 
applikasjoner som til sammen med litt 
videreutvikling kan digitalisere 
søknadsprosessen. Delen i en slik 
prosess vil være: 

https://utv.uio.no/jira/browse/FS-331
https://utv.uio.no/jira/browse/FS-383
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1. søknad og innsamling av 
dokumentasjon 

2. Saksbehandling i FS og 
saksflytsystem 

3. Elektronisk signatur (kommer 
snart) 

4. Brevløsning 
5. Overføring til Arkiv og 

(personalsystem). 
Det kan også være aktuelt å bruke 
nominasjonsweb, til å nominere de som 
er ansatte og skal søke om opptak til 
doktorgradsstudiet. 
 
Det vil være viktig å forankre et slikt 
system da det berører flere avdelinger på 
en institusjon (studieadmin, 
økonomi/personal og arkiv).  
 
Hjemmelekse: 
Alle må kartlegge tidsbruk ved 
ansettelse av stipendiater, når 
informasjonen punches i det enkelte 
system og informasjon sendes videre 
til andre systemer.  

FS-401 FS944.001 Gjennomstrømningstall for 
doktorgradsstudenter 

Ønsket utgår. Det er ikke behov for dette 
lenger.  

FS-446 FS934.001 Ønske om nye felt i disputasoppslag Det er ikkje behov for denne rapporten 
lenger, slik at den skal fjernes. 

FS-447 Innlevering samlebilde – to rader i underbilde 
avhandlingsvurdering 

For kandidater som må foreta mindre 
omarbeiding av avhandlingen, så er det 
behov for å kunne ha to rader i 
underbildet Avhandlingsvurdering (bildet 

Innlevering). Dersom det i første 
forekomst har verdien Omarbeides, så 
skal det være lovlig å registrere en ny 

forekomst. Det skal ikke være lovlig å ha 
mer enn to innleveringer. I tabellen 
Kommisjonsvurdering skal det innføres 

en parameter aktiv J/N, slik at 
institusjoner som ikke bruker 
Omarbeides kan deaktivere den. Denne 

tabellen må da gjøres om fra en 
fellestabell til en VPD-tabell. 

FS-448 Opprette utdanningsplan for ph.d.-studenter 
når de opprettes som kandidater 

Når en klikker på knappen Opprett 
kandidat i bilde i doktorgradssøknad, så 

skal det også opprettes utdanningsplan 
for kandidaten.  

FS-450 Utvidelse av FS990.001 opplæringsoversikt Rapporten bør endres slik at en også tar 
med spesialpensumtittel i tillegg til 
emnenavn.  

 
 

  

https://utv.uio.no/jira/browse/FS-401
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3.  Status bruk av vitnemålsmal for Phd 

Statusrunde om bruk av den nye vitnemålsmalen for Phd-vitnemål. 
UiA: har tatt i bruk vitnemålsmalen og er fornøyd med den. De syns det er overflødig 

informasjon på side 4 hvor det står mye om bruk av karakterskalaen A-F, når de kun 
bruker Bestått/ikke bestått på emner på doktorgradsnivå. Beskrivelsen av 

karakterskalaen kommer dersom en har emner med A-F eller bestått/ikke bestått. 
Dersom alle phd-institusjoner syns dette er problematisk kan en lage en egen variant av 

side 4 for phd. 
 

UiB: er fornøyd med den nye malen.  
 

UiT: er fornøyd og har arbeidet mye med læringsutbyttebeskrivelsene. De har fortsatt 
behov for den gamle malen for å kunne skrive ut vitnemål til de som ble tatt opp før 

phd-regelementet kom. 
 

NTNU: den fungerer fint. 
 

UiO: den er tilrettelagt for alle fakulteter, men kun ett har tatt den i bruk. De har heller 
ikke brukt den gamle malen, da vitnemål blir skrevet ut i word. 

 
 

4.  Eventuelt 

 

1. Student samlebilde – grunnutd 
NTNU spør om hvorfor gradkoder rapporteres til NIFU og ikke NUS-kode. 

Gradkodelisten er lokal og institusjonene bygger den opp selv. NUS-koder vil 
dermed gjøre det enklere å sammenligne data fra institusjonene. FSAT kontakter 

NIFU og spør om de fortsatt trenger den. 
 

KD har et tidstyvprosjekt på rapportering, og der ser på muligheter til å forenkle 
rapporteringer. Det er ønskelig at NIFU henter data fra DBH. 

 
2. Studiepoeng på avhandlingsemne 

NTNU lurer på om de andre institusjonene registrerer avhandlingen som et emne 
på 150 sp. UiO gjør dette. Det er ulik praksis blant institusjonene om de registrerer 

studiepoeng på kvalifikasjonen eller ikke. Det er internasjonal konvensjon å ikke gi 
eller vise frem studiepoeng i doktorgradsutdanning. 

 
 

Neste møte onssdag 11. januar 2017 kl 10 – 15 i FSATs lokaler i Fritdjof Nansens 
veg 17.  


