Kursbeskrivelse for kurs i forskningsveiledning høsten 2019 og
våren 2020.
Kurset i forskningsveiledning gir teoretisk innsikt og praktisk trening i forskningsveiledning
og tilfredsstiller kravene som retter seg mot forskningsveiledere ved UiT. UiT ønsker å
styrke ph.d.-utdanningen blant annet ved å kreve at alle veiledere skal ha kurs i
forskningsveiledning.
Formålet med kurset er å utvikle bi- og hovedveilederes veiledningskompetanse med
utgangspunkt i en kunnskapsbasert tilnærming til forskningsveiledning. I kurset fokuserer
vi på ulike sider ved det å være forskningsveileder. Vi er opptatt av at veilederne utvikler
bevissthet og videreutvikling av egen veiledningspraksis gjennom kollegialt samarbeid.
Kurset bygger på teori, forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om forskningsveiledning.
Formelle rammer, veiledning i ulike faser, roller og relasjoner samt konflikthåndtering og
etiske problemstillinger utgjør sentrale tema. Gjennom utvikling av kunnskap, ferdighet og
generell kompetanse i forskningsveiledning skal veilederne kunne sørge for gode vilkår for
studentene og bidra til å utvikle framtidas forskertalenter og gode samfunnsaktører.
Deltakerne vil bli delt inn i grupper som jobber sammen gjennom hele kurset. Disse vil bestå
av fire personer per gruppe. Inndelingen skjer på første samling
Opptakskrav:
Krav for opptak er at man er bi- eller hovedveileder for minimum en phd. student og at
veilederforholdet er formelt startet ved kursstart.
Undervisningsplan for høsten 2019 og våren 2020:


8. oktober 2019: Nettressurser tilgjengeliggjøres for kursdeltakterne i Canvas.



15. oktober 2019: Oppstartsamling over én dag i Tromsø for alle deltakere.
o Første samlingsdag dreier seg om grunnlaget for kurset, planlegging og
oppstart av felles arbeid. Det serveres felles lunsj



Fakultetsvise samlinger. Informasjon gis på første samling. Fakultetene har også
egne kontaktpersoner:
o

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi: kursdag 08.januar.
Kontaktperson: elina.halttunen@uit.no
o Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutd.: kursdag 27. januar.
Kontaktperson: mayvi.johansen@uit.no
o Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi: kursdag 28. januar
Kontaktperson: klas.pettersson@uit.no
o Fakultet for naturvitenskap og teknologi: kursdag 4. februar.
Kontaktperson: tine.m.hagensen@uit.no
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o
o

Det helsevitenskapelige fakultet: kursdag 12. februar.
Kontaktperson: joran.indseth@uit.no
Det juridiske fakultet: kursdag 18. februar
Kontaktpersoner: liv.j.martinsen@uit.no og oyvind.edvardsen@uit.no



Siste kursdag: Gruppevis workshop. Dager er:
o Torsdag 28. mars
o Torsdag 2. april
o Tirsdag 7. april
o Tirsdag 21. april
o Torsdag 23. april Workshop Online workshop, flercampus opplegg
o Onsdag 29. april Ekstra dag
Det kan åpnes for gruppevise endringer, men vi etterstreber at grupper kan møte på
tildelt dag.


8.mai 2019: Innlevering av alle arbeidskrav: arbeidskravene leveres i Canvas i ett
felles dokument pr. deltaker (lastes opp på eget navn)

Ressurser: Litteraturliste og øvrige nettressurser i Canvas.
Læringsmål: Kurset skal gi deltakerne grunnleggende kunnskap, ferdigheter og kompetanse
om forskningsveiledning tilknyttet følgende temaer:
1.
2.
3.
4.
5.

Formelle rammer rundt ph.d.-veiledning
Teori, forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om forskningsveiledning
Ulike faser og verdifulle praksiser i veiledningsforløpet
Relasjoner, kommunikasjon og konflikthåndtering i forskningsveiledning
Kultur, studentdiversitet og kollektiver i forskningsveiledningen

Mer detaljert informasjon gis i Canvas nærmere kursstart.
Hovedarbeidsform
I kurset legges det opp til en prosessorientert arbeidsform ut fra deltakernes behov. Det blir
tilgjengeliggjort nettbaserte ressurser som støtter opp den enkelte kursdeltaker (i Canvas). På
oppstartsamlingen arbeides det i oppsatte grupper som skal samarbeide gjennom hele
kurset.
Obligatoriske arbeidskrav





Forarbeid
Obligatorisk frammøte på oppstartsamling, fakultetsvis samling (se datoer over) og
avsluttende workshop
Arbeid med nettressurser og kollegaveiledning mellom samlingene
Innlevering av refleksjonsnotat (inneholder gruppearbeid dvs. arbeid med teori,
kommentert plan og kollegaveiledning, se detaljer i Canvas som åpnes 8. oktober).
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Nærmere om retningslinjer, faglige og administrative retningslinjer vil tas opp i mer detalj
ved semesterstart.
Vurdering
Et refleksjonsnotat leveres som et samlet dokument (som inneholder resultatet av
gruppearbeid og individuelt arbeid, dvs. arbeid med de fem hovedtema, en kommentert
plan og kollegaveiledning, se detaljer i Canvas). De ulike delene lastes opp samlet i ett
dokument i Canvas og skal ha et omfang mellom 7 til 10 sider. Kurset godkjennes i
samarbeid med oppnevnt person fra eget fakultet
Vurderes som bestått/ ikke bestått.
Små justeringer og endringer kan skje underveis.
Dersom du har faglige spørsmål om kurset kontakt: trine.fossland@uit.no

Trine Fossland
Faglig ansvarlig
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