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Det helsevitenskapelige fakultet

Innspill til rapport «Et puff i riktig retning? - Evaluering av fire lokale
forskerskoler ved Det Helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges
arktiske universitet»
Rapporten ble sendt ut til forskningsgruppene ved IFA, men pga avvikling av sommerferie ble det
ikke anledning til en samlet diskusjon.
IFAs ståsted:
Alle PhD studentene ved IFA er tatt opp i «Norsk forskerskole i farmasi» finansiert av Norges
forskningsråd. Ledelsen av denne nasjonale forskerskolen er lagt til Farmasøytisk institutt
Universitetet i Oslo (UiO), øvrige medlemsinstitusjoner er farmasimiljøer ved Universitetet i
Bergen (UiB), Nord universitet (tidligere Høgskolen i Nord-Trøndelag, HiNT), Høgkolen i Oslo og
Akershus (HiOA), og UiT- Norges arktiske universitet.
Den profesjonsrelaterte (farmasi) forskerskolen ble argumentert for ved evaluering av norsk
farmasøytisk forskning i 2006, og midtveisevalueringen er nå under utarbeidelse.
I tillegg til medlemskap i den nasjonale forskerskolen, har noen stipendiater medlemskap og
aktivitet innen de lokale forskerskolene «III (Infection, inflammation, and immunity) og
Forskerskolen MCCR (molekylær og klinisk kreftforskning).
Noen føler mest tilhørighet til den lokale, andre til den nasjonale forskerskolen.
Tilbakemeldinger tilknyttet rapporten:
Svaret på spørsmålet hvorvidt de lokale forskerskolene bør nedlegges eller videreføres, er derfor
litt avhengig av hvem som spørres. Når det gjelder medlemmene til forskerskolen «III» støtter
medlemmene fra IFA tilhørende denne, den felles uttalelsen fra leder av forskerskolen J Sollid, om
at denne bør videreføres med de eksisterende emnene.
Dersom forskerskolene nedlegges, er det et ønske at PhD emnene videreføres. Flere av PhDene ved
IFA har deltatt på emnene gitt tilknyttet forskerskolene MCCR og III.
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Til slutt må det presiseres at forskerskolene uansett modell har en viktig misjon når det gjelder
mobilitet, nettverksbygging og styrking av læringsmiljø ved samarbeid om PhD kurs og
engasjement av velrennomerte forelesere.
Ved evt videreutvikling av forskerskolemodellen lokalt, er det kommet et par forslag på
«Totalmodellen» som den beste modellen for fremtidig organisering av Phd utdanningen på
fakultetet
Tilknytning til de nasjonale forskerskolene bør tilrettelegges så godt som mulig.
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