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1. Godkjenning av referat fra møte 31.08.2016 

 
 
2. Gjennomgang av ønskelisten 

 

Nøkkel Tittel 

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

FS-369 Student samlebilde/Justering av FS-kalkulator 
 

FS-383 Bruke Søknad samlebilde for PhD 

FS-447 Innlevering samlebilde – to rader i underbilde 
avhandlingsvurdering 

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

FS-457 Ny rapport for gjennomført registrering/framdriftsrapportering 

 
FS-467 Vitnemål og forskerskoler 

 
 

 
 

 
3. Orientering om ny dokumentasjon av doktorgradsmodulen 

 
4. Eventuelt 

  

https://utv.uio.no/jira/browse/FS-331
https://utv.uio.no/jira/browse/FS-383


FS-17-011  Side 3 

Referat fra møte i Doktorgradsgruppen 11. januar 2017 

 
 
 

1.  Referat fra møte 31.08. 2016 

  
Referatet ble godkjent. 
 
 

 
2.  Gjennomgang av ønskelisten 

 
 

Nøkkel Tittel  

FS-331 Rapportering av ph.d. med cotutelle-avtale Det er ønsket å kunne ha oversikt over 
hvem som er på cotutelle-avtaler. 
Rapporteringen tar ikke med grader som 
er markert ikke gradgivende. En liten 
gruppe bestående av Øyvind, Terje og 
Yngve skal se nærmere på hvordan slike 
grader bør registreres. 

FS-369 Student samlebilde/Justering av FS-
kalkulator 
 

Ingen andre institusjoner enn UiO ønsker å 
endre kalkulatoren til å ta hensyn til ekstra 
feriedager pga av permisjoner. Det gjøres 
ingen endringer og saken avsluttes.  

FS-383 Bruke Søknad samlebilde for PhD Alle er positive til å gå over til å bruke 
søknad samlebilde i stedet for bildet 
doktorgradssøknad. CERES gjennomgår 
hvilke endringer som må gjøres i søknad 
samlebilde, og sender det ut i forkant av 
neste møte.  

FS-447 Innlevering samlebilde – to rader i 
underbilde avhandlingsvurdering 

Innlevering samlebilde endres slik det 
ble foreslått på forrige møte.  

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

Opprettelse av utdanningsplan for phd-
studenter fungerer i dag, men det 
forutsetter at emnekombinasjonen er 
satt opp slik at studentene entydig kan 
plasseres på obligatoriske emner. 
Dersom studentene først skal velge en 
retning, vil ikke emne legges inn før 
valget er gjort. Saken avsluttes da den 
ikke er aktuell når en nå skal gå over til 
søknad samlebilde. 

FS-457 Ny rapport for gjennomført 
registrering/framdriftsrapportering 

 

Det vil være svært nyttig for alle å 
kunne ha en rapport hvor en kan 
få oversikt over hvem som har 
registrert seg eller ikke gjort det. 
Det er i dag litt uklart hvilke 
rettigheter som er knyttet til 
studieretten og hva som ligger i 
doktorgradsavtalen. UiA tar dette 
opp med 
Forskningsadministrasjonsutvalget 
i UHR.  

https://utv.uio.no/jira/browse/FS-331
https://utv.uio.no/jira/browse/FS-383
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FS-467 Vitnemål og forskerskoler Forskerskoler blir i dag ikke med 
på vitnemål fra FS. I malen står 
det at det skal plasseres under 
komiteen. Vitnemålsutskriften skal 
endres slik at et en kan velge om 
forskerskoler skal være med eller 
ikke. Alle sjekker til neste møte om 
det finnes kandidater som er 
knyttet til flere forskerskoler. 

 
 

 
3.  Orientering om ny dokumentasjon for modulen 

 
Knut Løvold viste frem nettsidene med den nye dokumentasjonen. Alle bilder, rutiner og rapporter er 
oversiktllig beskrevet, og det er laget linker som kobler relevant informasjonen godt sammen. Gruppen 
er svært godt fornøyd med endringene som er gjort. Alle oppfordres å komme med tilbakemeldinger 
om når de ulike bilder, rapportene og rutiner brukes, for det vil være nyttig informasjon for andre 
brukere.  
 
 

4.  Eventuelt 

 
1. UIT - Automatisk innhenting av eksterne emner  
UIT har oppdaget at eksterne emner vises i opplæringsoversikten med karakterer. Disse karakterene 
tas ikke med på vitnemålet.Gruppen syns ikke det er problematisk at de vises i rapporten FS990.001 

 
 

2. NMBU ønsker at gammel vitnemålsmal skal være fortsatt være tilgjengelig i FS. 
De har studenter som ble tatt opp med gammel ordning i 2014 og har behov for at vitnemålene skal 
kunne kjøres ut i 2018. Vitnemålsrapporten vil derfor være i FS fram til 2019.  

 
 
 

 
 

Neste møte tirsdag 30. mai 2017 kl 10 – 15 i FSATs lokaler i Fritdjof Nansens veg 17. 
Det var usikkerhet knyttet til om det ville være nok saker til dette møtet. Saker må 
meldes inn innen 9. mai , og så avgjør en da om møtet skal holdes som nettmøte 
eller fysisk møte.  


