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Sak 02-09
Sak 03-09

Sak 04-09
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Godkjenning av innkalling og saksliste til møtet
Orienteringssaker ved Olav Haraldseth
Konsortieavtale
Det avventes tilbakemelding/godkjenning fra jurist ved UiO og UiB.
Styret anser ikke at de har behov for å på nytt godkjenne konsortieavtalen etter evt.
justeringer fra juristene, så lenge universitetene godkjenner avtalen.
Konsortieavtalen sendes Forskningsrådet med det samme den er godkjent.
Studentrepresentant(er):
Det var enighet om at studentrepresentantene bør ha stemmerett.
Det er ønskelig at studentrepresentantene skal sitte i styret i 2 år med 1 år overlapp.
Stillingsutlysninger
20% ”koordinatorstilling” ved UiB og UiO:
Det ble vedtatt at det er opp til vertsinstitusjonen å avgjøre i hvilken stillingstype
koordinatorene skal tilsettes.
Derimot må lønnsnivået avtales med vertsfakultetet og styrets leder. Leder fikk
styrets fullmakt til å bestemme lønnsnivået.
”Koordinator/rådgiverstillingen” ved NTNU:
Haraldseth informerte om at stillingen som koordinator/rådgiver for Forskerskolen
var utlyst med søknadsfrist 05.02.2009, og at han hadde mottatt flere henvendelser.

Sak 05-09

Sak 06-09

Sak 07-09
Sak 08-09

ph.d.-emner
Oversikter over kurstilbud ved UiO, UiB og NTNU ble gjennomgått.
Det ble sammenstilt en oversikt over emner som ph.d.-stipendiater innen medisinsk
avbildning bør få økt tilgjengelighet til og hvordan dette skal oppnås.
Det ble utarbeidet handlingsplan og oversikt over relevante emner på bakgrunn av
denne diskusjonen. Se vedlegg.
Stipendiat- og veiledersamling våren 2009
Det ble vedtatt å ikke arrangere en egen stipendiat- og veiledersamling i 2009, men at
stipendiatsamling evt. arrangeres i samarbeid med det tematiske satsingsområdet
medisinsk teknologi ved NTNU.
Nettsider
Det ble laget en oversikt hva som kan framgå på nettsidene. Se vedlegg.
Eventuelt
Indikatorer:
Det ble diskutert hvilke indikatorer/måltall som kan benyttes for å i framtiden kunne
evaluere virkningen av at Forskerskolen ble etablert.
Følgende ble nevnt:
Antall relevante emner innen medisinsk avbildning
Kvaliteten på emnene/kursevalueringer
Tilgjengeligheten på emnene: antall deltagere, deltagere fra andre studiesteder?,
internasjonale deltagere?, nasjonale og internasjonale foredragsholdere?
Andel kvinnelige stipendiater
Graden av nasjonalt samarbeid om veiledning av ph.d.-stipendiater
Antall nasjonale og internasjonale medforfattere på publikasjoner innen medisinsk
avbildning
Det er ønskelig å snarest registrere status quo.
Målene som forskerskolen har satt/setter bør kunne evalueres og omvendt så bør
framtidige evalueringer gjøres i forhold til de mål som er satt.

