FORSKNINGSUTVALGET
Universitetet i Bergen

Arkivkode:

FU‐sak: 3/12

Sak nr.:

Møte: 8.02.12

Kursplan og modul i forskningsveiledning

Behovet for styrket kompetanse knyttet til veiledning av forskerutdanningskandidater ble
behandlet i UiBs handlingsplan for forskerutdanning, det det ble slått fast at «veiledere må
tilbys kurs og møteplasser for erfaringsutveksling om veilederrollen». I forbindelse med
utarbeidelse av egne tiltak ble det i mai 2009 holdt et seminar med tittelen «Training the
supervisors». Målgruppen for seminaret var er instituttstyrere, og ledere av forskerskoler og
andre tilsatte ved institutt og fakultet som har et faglig ansvar for forskerutdanning og
veiledning av ph.d.‐kandidater. Seminaret viste bl.a. hva enkelte utenlandske institusjoner
har gjort for å nå sine mål, bl.a. gjennom målrettede støttetiltak for veiledere på ph.d.‐nivå.
For en nærmere konkretisering av et eget opplæringsprogram og etter initiativ fra prorektor
Berit Rokne, ble en referansegruppe oppnevnt i tilknytning for å utarbeide en ny kursplan i
forskningsveiledning. Gruppen hadde følgende medlemmer: Inderjit Kaur Daphu (Stipendiat,
MOF), Anne Sissel Vedvik Tonning (UB); Bruserud, Øystein (MOF) Asbjørn Strandbakken
(JUS); Anders Fernø (MN), Vibeke Erichsen (SV); Tore Grønlie (HF). Professor Arild Raaheim
ved Institutt for pedagogikk, og leder av Programutvalget for universitetspedagogikk har
ledet arbeidet. Gruppen har hatt fem møter og to runder organisert via e‐post med
kommentarer og innspill til planen.
Den nye kursplanen erstatter en tidligere kursplan i forskningsveiledning som også
inkluderte veiledning på Master grad. Den nye planen gjelder kun doktogradsnivået og har
som overordnet mål å
«Bidra til å styrke den enkelte vitenskapelige ansattes kompetanse i forhold til
veiledning av doktorgradskandidater
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Kursplanen beskriver delmål, læringsutbytte og omtaler undervisningsmetoder/arbeidsform
samt prosjektarbeidet som inngår i kurset. Kursplanen følger vedlagt sammen med en
utfyllende beskrivelse av Modul for forskningsveiledning.
Kursplanen ble behandlet 15. desember 2011 Programutvalget for Universitetspedagogikk
som sluttet seg til planen og gjorde følgende vedtak:
Vedr. oppretting av kurs for PhD‐rettleiarar: ”Føresetnad er at UiB sentralt, i
samarbeid med programutvalet for Program for universitetspedagogikk, stiller
tilstrekkelege ressursar til rådigheit”.
Det vises til vedlagte kursplan og utfyllende beskrivelse og legger med dette saken frem for
utvalget til orientering og drøfting.
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