Revidert fellesdel på fakultetets ph.d.program – nedsettelse av arbeidsgruppe
På bakgrunn av den periodiske programevalueringen som ble gjennomført i 2015 og
2016, bestående av en intern og en ekstern evaluering, ble det i ph.d.-programrådsmøte
10. mai 2017 fattet vedtak om å nedsette en arbeidsgruppe for å jobbe med forslag til
revidert fellesdel på fakultetets ph.d.-program. Vedtaket lød som følger:
Forskningsdekanen gis fullmakt til å nedsette en arbeidsgruppe som vil levere et
forslag til undervisningsplan med sikte på å utvide fakultetets del av
opplæringsdelen til inntil 10 studiepoeng. Delen vil inkludere vitenskapsteori,
forskningsetikk og generiske ferdigheter, og vil organiseres i samlinger.
Arbeidsgruppen skal utrede økonomisk-administrative konsekvenser.
Arbeidsgruppen skal foreslå flere scenarioer og levere sin rapport i god tid. Det
planlegges at endringene gjelder fra høsten 2018.
Forskningsdekanen nedsetter med dette en arbeidsgruppe bestående av:






Førsteamanuensis Jostein Askim (ISV)
Førsteamanuensis Tor Endestad (PSI)
Professor Paul Wenzel Geissler (SAI)
Forskningsdekan Tim Brennen, leder
Ph.d.-rådgiver Mari Corell, sekretær

Frister og milepæler for arbeidet
Endringene ønskes innført høsten 2018. For å få dette til må arbeidsgruppen levere sitt
arbeid innen torsdag 2. november 2017, slik at saken kan settes opp på
programrådsmøte 16. november.
Videre må frister for arbeid med studieinformasjon, FS og TP, også bli fulgt etter at
arbeidsgruppen har utført sitt oppdrag, dersom endringene blir vedtatt og skal
implementeres. Egen tidsplan vil bli laget for dette arbeidet.
Studieretningenes studieplaner
Studieretningene ved ph.d.-programmet kan som konsekvens av eventuelle endringer i
fellesdelen måtte endre sine studieplaner, blant annet med tanke på at antall
studiepoeng er foreslått endret. Endringer i studieretningenes studieplaner har normalt
blitt vedtatt i ph.d.-programrådet. Arbeidsgruppen bes derfor om å, i samråd med de
ph.d.-ansvarlige for hver enkelt studieretning, skissere hvordan endringer kan innpasses
i de enkelte studieplanene. Utkast til endrede studieplaner for studieretningene legges
fram for ph.d.-programrådet som en del av arbeidsgruppens forslag til endringer.
Eventuelle endringer vedtas samlet i ph.d.-programrådet.
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Tidsplan for arbeidsgruppen
Oppstart i uke 33 eller 34, arbeidsgruppen skal ha hyppige møter, med omtrent to ukers
mellomrom.
Møteplan: Vennligst fyll ut nettskjema, slik at vi kan sette opp møteplan.
Vedlegg:
Avtale om ansvar for kurs i vitenskapsteori- og forskningsetikk mellom PSI og fakultetet.
Lenker:
Ph.d.-forskriften (UiO)
Ph.d.-programmets nettsider (SV)
Programbeskrivelsen (SV)
Periodisk evaluering av ph.d.-programmet (ekstern evaluering)
Innkallinger og referater fra ph.d.-programrådsmøtene
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