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Godkjenning av dagsorden.

VEDTAKSSAKER:
Sak 1: Hjemling av hva som skal være med i innledende del av artikkelbaserte avhandlinger
(Utfyllende regler til Forskrift for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo)
Saksnotat av 13.2.13 vedlagt.
Forslag til vedtak: Programstyret slutter seg til forslaget om endring av §10.1 i fakultetets Utfyllende
regler til Forskrift for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo

DISKUSJONSSAKER:
Sak 2: Evaluering av kurset i vitenskapsteori
Saksnotat av 13.2.13 vedlagt. Fullversjon av evalueringen sendes ut per post.
Representanter fra TIK presenterer evalueringen fra høsten 2012 og redegjør for hvordan
endringene våren 2013 er en respons på disse tilbakemeldingene.
Sak 3: Kvalitetssikring av opptaksrutiner ved tilsetting av stipendiater ved fakultetet
Saksnotat av 13.2.13 vedlagt
Sak 4: Forslag til forenkling av arkivrutiner ved opptak av eksternt finansierte ph.d.kandidater
Saksnotat av 9.1.13 vedlagt.
Sak 5: Uttelling for faglig formidling og seminaraktivitet i studieplanene ved SVfakultetet
Saksnotat av 13.2.13 vedlagt.
Sak 6: Presisering av krav til bedømmelseskomitéers sammensetning i Utfyllende regler til
Forskrift for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo
Saksnotat av 13.2.13 vedlagt.

ORIENTERINGSSAKER (inklusive fullmaktssaker)
Sak 7: Referatet fra møte 29.11.12 i Programstyret
Referatet er lagt ut på programstyrets nettsider (under møter og referater):
http://www.sv.uio.no/forskning/doktorgrad-karriere/forskerutdanning/ph.d.-programstyret/
Sak 8: Utlysning av H.M.Kongens gullmedalje for 2013 – frist for enhetene til å foreslå
kandidater 12. mars 2013.
Utlysning ligger vedlagt.
Reglement for tildeling av H.M.Kongens gullmedalje er tilgjengelig på:
http://www.uio.no/om/tall-og-fakta/uio-priser/kongens-gullmedalje/reglement.html
Sak 9: Orientering om saker i Forskningskomitéen 13. februar 2013
Forskningsdekanen orienterer i møtet.
Sak 10: Godkjenning av innstillinger for opptak på ph.d.-programmet høsten 2012
Saksnotat deles ut i møtet: Oversikt over utfallet av søknadene om opptak høsten 2012.
Prodekanen har tidligere fått fullmakt til å godkjenne innstillingene om opptak fra enhetene.
Sak 11: NIFUs informasjonsark Doktorgrader i tall fra februar 2013
Informasjonsarket er tilgjengelig her:
http://www.nifu.no/Norway/Sider/STATISTIKK/Doktorgradsstatistikk/Doktorgraderitall.asp
x?ItemId=2712&ListId=3074294f-5cf7-4988-b2da-72ceaa435ff1
Sak 12: Ny rekord i antall disputaser ved SV-fakultetet i 2012
Saksnotat av 13.2.13 vedlagt.
En oppsummering over disputaser som er holdt i 2012 viser at fakultetet gjennomførte 67
disputaser, 35 ved Psykologisk institutt. (Rekorden var på 61 disputaser i 2011).
Sak 13: Møte i Veilederforum våren 2013
Veilederforum arrangeres 27. mai. Fakultetets fellesdel har tittelen «Hvordan kombinere
motivasjon til en tidlig start på avhandlingsarbeidet med krav om kvalitet?» Kjetil Storesletten
(professor i økonomi) innleder, etterfulgt av diskusjon. Enhetene oppfordres til lokale
arrangement etter lunsj.
http://www.sv.uio.no/forskning/doktorgrad-karriere/forskerutdanning/veilederforum.html
Sak 14: Innstilling av samfunnsfaglige søkere til UNIFOR-legater der fakultetet gir eller
er med på å gi innstilling
Leder av Programstyret har fullmakt til, på vegne av Programstyret/fakultetet å avgi
innstilling til disse UNIFOR-legatene/stipendene. Til søknadsfristen 15.11.12 gjaldt det tre
legater, og forskningsdekan Geir Asheim avga innstillingene:
a) Søkere til Ingmund Kirkeruds legat
Maksimalbeløp: 28 000,-. Anbefalt tildelt til: Hilde Reinertsen
b) Søkere til Morgenstiernes fond
Maksimalbeløp: 52 000,-. Anbefalt tildelt til: Solveig Christiansen
c) Søkere til Norges Handelsforbunds fond til fremme av studier i distribusjonsøkonomi
ved Universitetet i Oslo
Maksimalbeløp: 64 000,-. Anbefalt tildelt til: Ester Ann Nisja Bøler

Sak 15: Eventuelt
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