Saksprotokoll i Ph.d.-utvalget ved HSL-fakultetet - 12.02.2019
Ny innstilling til vedtak:
1. Følgende emner revideres:
ARK-8003 Academic Texts and Argumentation
GEN-8001 Take Control of your PhD Journey
SVF-8054 Theory of Science
SVF-8059 Theorizing and Applying Critical Indigenous Philosophies
2. Følgende nye emner opprettes:
SVF-8061 Indigeneity and Decolonisation
SVF-8062 Programvarebasert analyse av kvalitative data – innføring i NVIVO 12 TM
REI-8002 Sustainable Opportunities in Northern Tourism
HIF-8038 Aspect across Languages and Linguistic Schools
KVI-8002 Bildekunst mellom historie, estetikk og praksis
HIF-8100 Litteratur og medisin
LIN-8010 MultiLing and UiT PhD Summer School 2019: Revitalisation and Reclamation of
Indigenous and Minoritised Languages
SVF-8063 Society and Advanced Technology in the Arctic (SATA)
SOA-8012 Local / Indigenous Knowledge and Global Mechanisms
SVF-8064 Begrepsanalyse som metode i forhold til tradisjonell kunnskap og forståelse av
reindriften
SVF-8065 (Visual) Narratives and Anthropological Knowledge
SVH-8803 Konferansedeltakelse med innlegg (3 stp)
SVH-8805 Konferansedeltakelse med innlegg (5 stp)
SVH-8880 Midtveisevaluering (0 stp)
SVH-8890 Ph.d. prøveforelesning i humaniora og samfunnsvitenskap
SVH-8900 Ph.d.-avhandling i humaniora og samfunnsvitenskap
3. Ph.d.-utvalget ber administrasjonen jobbe for at følgende emner arrangeres høst 2019:
GEN-8001 Take Control of your PhD Journey
SVF-8054 Theory of Science
SVF-8048 Allmennretta forskningsformidling (tilbys på engelsk)
SVF-8055 Fornemmelse for kjønn
SVF-8061 Indigeneity and Decolonisation
SVF-8062 Programvarebasert analyse av kvalitative data – innføring i NVIVO 12 TM
REI-8002 Sustainable Opportunities in Northern Tourism
HIF-8038 Aspect Across Languages and Linguistic Schools
HIF-8100 Litteratur og medisin
LIN-8010 MultiLing and UiT PhD Summer School 2019: Revitalisation and Reclamation of
Indigenous and Minoritised Languages
SVF-8063 Society and Advanced Technology in the Arctic (SATA)
SOA-8012 Local / Indigenous Knowledge and Global Mechanisms
SVF-8064 Begrepsanalyse som metode i forhold til tradisjonell kunnskap og forståelse av
reindriften. Arbeidsomfang for studentene og antall studiepoeng er ikke i overensstemmelse (2830 arbeidstimer = 1 stp). Emnet må nedjusteres til anbefalte 5 studiepoeng-emneenhet.
Nordsamisk som språk og fokus på tradisjonell kunnskap kun i reindriften gjør emnet svært
spesialisert og smalt. Dersom emnet planlegges tilbudt flere ganger, anbefaler ph.d.-utvalget at
det gjøres relevant for flere grupper ph.d.-studenter ved å åpne opp for bredere fokus på
tradisjonell kunnskap (i andre næringer i tillegg til reindrift). For å bedre rekrutteringsgrunnlaget
åpnes emnet opp for søkere i kategori 4., det vil si: ‘Personer med minimum mastergrad eller
tilsvarende som ikke er doktorgradsstudenter’. Tittel på emnet foreslås endret til «(...) i studiet av
tradisjonell kunnskap (...).

4. Ph.d.-utvalget ber administrasjonen jobbe for at følgende emner arrangeres vår 2020:
ARK-8003 Academic Texts and Argumentation (tilbys på engelsk)
GEN-8001 Take Control of your PhD Journey
KVI-8002 Bildekunst mellom historie, estetikk og praksis
SVF-8065 (Visual) Narratives and Anthropological Knowledge
SVF-8059 Theorizing and Applying Critical Indigenous Philosophies
SVF-8049 Vitenskapelig forskningskommunikasjon (tilbys på norsk)
SVF-8038 Research Ethics
5. Det fremkommer ikke av beskrivelsene for to av de innmeldte forslagene til emner fra Institutt
for språk og litteratur (ISK): ‘Forskningsevaluering’ (5 stp) og ‘Vitenskapelig publisering’ (5
stp), om disse er tilstrekkelig fundert som vitenskapelige emner eller er generiske. Ph.d.-utvalget
er skeptiske til å opprette generiske (‘transferable skills’) emner med studiepoeng når slike
emner ikke godkjennes i ph.d.-studentens opplæringsdel for ph.d.-studiet. Videre står ikke
arbeidsomfanget i forhold til det antall studiepoeng som oppnås, og begge emner mangler
fagansvarlig.
ISK får anledning til å sende inn reviderte emnebeskrivelser som behandles i ph.d.-utvalgets
møte i juni dersom a) emnebeskrivelsene videreutvikles til fagspesifikke vitenskapelige emner,
b) arbeidsomfanget justeres og tilpasses 5 studiepoeng-enheter, c) gjør en vurdering av eventuell
overlapp med fakultetets faste emner i formidling (SVF-8048 og SVF-8049), og d) det
oppnevnes fagansvarlig for emnene. Alternativt kan tilbudene kjøres som generiske kurs uten
studiepoeng.
6. Hvert emne som arrangeres jevnlig skal evalueres én gang i løpet av programperioden, det vil si
hvert tredje år. Et nytt emne eller vesentlig revidert emne, evalueres etter første gangs
gjennomføring. Emner som tilbys kun én gang skal også evalueres. Instituttene/sentrene skal
gjennomføre student- og faglærerevaluering for følgende emner og oversende rapportene til
ph.d.-utvalget (via ephorte på felles saksmappe: 2019/727):
IBS: SVF-8061 Indigeneity and Decolonisation; SVF-8062 Programvarebasert analyse av
kvalitative data – innføring i NVIVO 12 TM
IRNS: REI-8002 Sustainable Opportunities in Northern Tourism
ISK: HIF-8038 Aspect across languages and linguistic schools; KVI-8002 Bildekunst mellom
historie, estetikk og praksis; HIF-8100 Litteratur og medisin; LIN-8010 MultiLing and UiT PhD
Summer School 2019: Revitalisation and Reclamation of Indigenous and Minoritised Languages
ISV: SVF-8063 Society and Advanced Technology in the Arctic (SATA); SOA-8012 Local /
Indigenous Knowledge and Global Mechanisms; SVF-8064 Begrepsanalyse som metode i
studiet av tradisjonell kunnskap og forståelse av reindriften; SVF-8065 (Visual) Narratives and
Anthropological Knowledge
SESAM: SVF-8059 Theorizing and Applying Critical Indigenous Philosophies
Vedtak

Enstemmig vedtatt.

