
Referat fra møtet i FON 27/1-09: 
 
Av viktige saker for PhD studentene var behandlingen av ”Veiledning om bedømmelse av PhD-
graden ved UMB”, endring av den omstridte setningen i §10-1, og informasjonssaker fra 
studiedirektøren.  
 
På grunn av ønske om en klarere informasjonsstrøm fra universitetet til bedømmelseskomiteer av 
doktorgradsavhandlinger, har studieavdelingen laget en veiledning i tillegg til PhD forskriften. 
Denne skal sendes ut og informere om UMBs retningslinjer. Veiledningen ser meget bra ut, og det 
ble foreslått å tilrå den fra FON sin side.  
 
På FON møtet 11/12-08 foreslo jeg å innlemme setningen ” Denne delen er derfor meget viktig for 
doktoranden og bedømmelskomiteen i dens vurdering” til §10-1 i den reviderte PhD forskriften. 
Som det fremgår av tidligere notater, ønsket vi i FODOS å endre denne til ” Vektleggingen av 
denne delen skal skje i henhold til instituttenes gjeldene praksis”. Det var INGEN som stemte for 
dette forslaget og det ble derfor trukket. Grunnen var at det var enighet om at vi ved UMB ikke kan 
ha særegne regler, samt at det ikke foreligger noen ”gjeldende praksis” ved mange institutt. INA 
hadde foreslått å fjerne setningen. Det kom imidlertid opp et forslag som innebærer at ALLE 
DELENE (ved avhandlingen) ER LIKE VIKTIGE. Det ble stemt for dette! Etter min mening gir 
dette en økt presisering om hvorvidt en sammenfattende del er viktig eller ikke! Bra 
 
FON ble gjort oppmerksom på at den nye karakterregelen med B i snitt som minimumskrav vil bli 
praktisert med tilbakevirkende kraft! Dette er VELDIG bra for PhD studenter som er tatt opp 
mellom 2007 og 2009 som i utgangspunktet har B minimum som krav. Det er nemlig (jfr. 
Grunnlovens §97) tillatt at lover og regler får tilbakevirkende kraft hvis de er til gunst for folk! 
Flott! 
 
Hvis US nå får vedtatt den nye PhD forskriften tror jeg vi vil få en forskrift som vi PhD studenter 
virkelig kan være fornøyde med! 
 
Ås 29/1-09 
 
Vegard Martinsen 


