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1.

Referat fra møte 11.01. 2017

Referatet ble godkjent.

2.

Gjennomgang av ønskelisten
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I fellesgradssamarbeid hender det
at en institusjon utsteder en ph.d.grad uten at disputasen har vært
avholdt ved samme institusjon. I
slike tilfeller vil ikke denne
institusjonen få rapportert og dermed
heller ikke få fremvist ph.d.-graden i
DBH I FS-forstand finnes det måter å
løse dette på, dvs. at én grad kan
vises ved flere institusjoner, men dette
vil være i motstrid med KD sitt
reglement. Institusjonene bør jobbe
politisk for å få til mer fleksibilitet på
dette feltet. I første omgang vil
Gølin ta opp spørsmålet i UHR sitt
administrative
forskerutdanningsforum. Saken
legges i bero inntil vi får en
eventuell endring i regelverket.
Diskusjonen viste også at
institusjonene legger ulike ting i
begrepet cotutelle. Noen tolker det
som avtale om kun veiledning,
mens andre at kandidatene tas opp
til doktorgradsstudiet på begge
institusjoner. Det bør komme en
avklaring i sektoren med hva som er
joint degree og cotutelle.
Vedlagt i møtepapirene var notat
med spørsmål knyttet til hvordan en
kan tilpasse opptaksmodulen til
doktorgradssøknad. Institusjonene
ønsker en løsning hvor en angi om
en også søker til stipendiatstilling.

Dette fungerer som ønsket og
saken avsluttes.
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Alle sjekker om hvordan de
eksisterende rapportene
fungerer til neste møte.
Det er svært få tilfeller av
personer som har flere
forskerskoler, men det er
ønskelig med muligheten.
Saken tas på neste møte.

Ønsket støttes av alle.

UiB kontakter UiO om
hvordan de har løst dette.
Frafall tas ikke lenger med i
rapporteringen til DBH.
NTNU bruker tidskontoen for
å kontrollere at kandidatene
ikke overstiger maksimal
avtaletid på 6 år. De
institusjoner som ønsker å
benytte funksjonaliteten kan
fortsette å gjøre det.
UiO ønsket en
erfaringsutveksling rundt
registering.
Se sak FS-553
UiB ønsker at CERES skal
prioritere et prosjekt om
digital løsning for ph.d.avtalen. Representantene for
de andre institusjonen mener
at dette er en god idé.
CERES sier det viktigste er
at man prøver å påvirke
institusjonenes
representanter i styret til
CERES.
UiB ønsker å vite hvordan
andre institusjoner håndterer
søknad om opptak til phdkurs for eksterne. De fleste
tar dette via
enkeltemneopptak i
Søknadsweb.
Saken utsettes til høring om
phd i kunstnerisk
utviklingsarbeid er over, og
nasjonale retningslinjer er
vedtatt.
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3.

Eventuelt
Ingen saker under eventuelt

Neste møte tirsdag 16. januar 2018 kl 11 – 15 i CERES’ lokaler i Fritdjof Nansens veg
17.
Deltakerne fra institusjonene møtes for samordning fra kl 10 – 11.
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