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VEDTAKSSAK
Foreslåtte endringer i fakultetets fellesdel - arbeidsgruppens rapport
I 2015 ble det vedtatt å gjennomføre enperiodisk evaluering av ph.d.-programmet ved SV,
med både en intern og en ekstern evalueringsrapport. Den interne rapporten ble levert
høsten 2015, mens den eksterne rapporten ble levert høsten 2016. På bakgrunn av
evalueringen ble det fattet vedtak i programrådet 10. mai 2017 om at forskningsdekanen
skulle få fullmakt til å opprette en arbeidsgruppe som skulle komme med forslag til revidert
undervisningsplan for fakultetets fellesdel av opplæringsdelen på ph.d.-programmet.
Forskningsdekanen har ledet arbeidsgruppen bestående av Jostein Askim (ISV), Tor
Endestad (PSI) og Paul Wenzel Geissler (SAI). Arbeidsgruppen fikk følgende mandat av
programrådet:
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.
Arbeidsgruppen har hatt tre møter i løpet av høstsemesteret. Underveis i arbeidet har
forskningsdekanen hatt dialogmøter med studieretningene der både ph.d.-ansvarlige, ph.d.konsulenter og ph.d.-kandidater ved retningene ble invitert. I dialogmøtene har
forskningsdekanen blant annet tatt opp arbeidsgruppens foreløpige skisser til ny
utdanningsplan og spurt studieretningene om hvordan de ser for seg at studieretningenes
studieplaner bør endres for å tilpasses en økning i form av flere studiepoeng i fakultetets
fellesdel. Forskningsdekanen har diskutert arbeidsgruppens foreløpige skisser med
fakultetsledelsen og studieseksjonen.
Arbeidsgruppen har fulgt mandatet fra programrådet og levert sin rapport (vedlegg). I
rapporten beskrives tre alternative skisser (skisse 1, 2 og 3) for ny undervisningsplan. Det
som hovedsakelig skiller skissene fra hverandre er hvor ofte de forskjellige elementene
(oppstart, forskningsetikk, vitenskapsteori og forskerferdigheter) skal tilbys. Alle de tre
skissene innebærer en økning i fakultetets fellesdel fra 6 til 10 studiepoeng. Skisse 1 er det
mest fullstendige alternativet, det vil gi ph.d.-kandidatene mulighet til å fullføre fellesdelen
på 2 semestre uavhengig av oppstart, men kostnadene er større ved denne skissen enn ved de
andre to.
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Ph.d.-programrådet skal nå ta stilling til forslaget til utdanningsplan som beskrives i
rapporten. Endelig plassering av emneansvar og administrasjon må følges opp videre av
dekanatet. Omleggingen må følges opp fra administrativt hold, blant annet med tanke på
overgangsordninger, informasjon til kandidater, oppretting av emner og emnesider på nett.
Ønsket oppstart er høsten 2018.
Studieretningenes studieplaner må endres som følge av det økte antallet studiepoeng på
fakultetets fellesdel. Endring av studieretningenes studieplaner vedtas som egen sak.
Forslag til vedtak:
Fakultetets fellesdel endres i tråd med skisse 1 i arbeidsgruppens rapport. Endringen
innebærer en økning fra 6 til 10 studiepoeng. Endringene trer i kraft fra høsten 2018.
Arbeidet med plassering av emneansvar, plassering av administrasjon, informasjon og
utforming av innholdet i emnene fortsetter i henhold til tidsplanen i rapporten.
Vedlegg:
Arbeidsgruppens rapport
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