Seminar for ph.d. ‐veiledere
ved Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, NTNU
Veiledning og samarbeid med ph.d.‐kandidater er en av de viktigste aktivitetene
våre vitenskapelig ansatte kan gjøre. Ph.d. ‐kandidatene er viktig for rekruttering av
godt kvalifisert fagpersonale og en hjørnestein i forskningsaktivitetene ved NTNU.
Seminaret tar sikte på å fremme beste praksis i organisering, veiledning og fullføring
av ph.d.‐studier. Idéer og praksis vil bli delt og diskutert blant deltakerne i dette 2‐
dagers seminaret.
Seminaret vil i hovedsak holdes på norsk. Program og annen informasjon vil bli
utdelt på seminaret. Seminaret ledes av Rolv Bræk.
Vel møtt,
Bjarne E. Helvik

HVOR:

Bårdshaug Herregård (Orkanger)

NÅR:

28. og 29. oktober 2013
1. dag, 09:30 ‐ 17:00, inkludert lunsj kl. 13:00,
omvisning/kåseri, middag kl. 19:00 og overnatting.
2. dag, 08:30 ‐ 14:45, inkludert Lunsj kl. 11:30.

DELTAKERE:

20 (+/‐)

PÅMELDING:

REGISTRERING PÅ NETT,
FRIST: INNEN 1. OKTOBER
(https://ime.wufoo.com/forms/q7w3q9/)

TRANSPORT:

Buss fra Gløshaugen (1. dag) kl. 08:30 (non‐stop fra
NTNU hovedbygningen). Retur (2. dag), buss fra
Bårdshaug kl. 14:45 (non‐stop)

VED ANKOMST:

Når vi ankommer hotellet har vi bagasjerom i 1, etg. ved
Lobby hvor vi kan plassere bagasje fram til innsjekk.
Innsjekking fra ca. kl. 15:00

Kontakt person:

Harald Lenschow , harald.lenschow@ime.ntnu.no
Phone: 735 93449

PROGRAM:
1. dag:
09:15
ÅPNING
Rolv Bræk
Sesjon 1:

09:30 – 10:45
INTRODUKSJON – KVALITET I PH.D.‐UTDANNINGEN VED IME
Bjarne E. Helvik

Formålet med presentasjonen er å gi en oversikt over aktiviteter for å
kvalitetssikre ph.d.‐studiene ved IME, i ph.d.‐veiledningskontekst og
som grunnlag for en diskusjon om forbedringer. Presentasjonen er
planlagt å dekke: kvalifikasjonsrammeverk, dvs. kunnskaper,
ferdigheter og generell kompetanse som en ph.d.‐kandidat fra våre
doktorgradsprogrammer skal oppnå, spesielt med hensyn til de
punkter hvor veileder(e) spiller en viktig rolle.
Det blir også en spasertur gjennom de systematiske kvalitetsaktiviteter i
ph.d.‐studiene ved IME, Vi vil da ta en titt på noen fakta og tall fra
ph.d.‐studiene og indikasjoner fra kvalitetsarbeid.

Sesjon 2:

10:45 – 11:15
OPPLEVELSER OG UTFORDRINGER FRA EN PH.D.‐KANDIDAT
Serge Gale, ITK

Sesjon 3:

11:30 – 13:00
«DEN VANSKELIGE SAMTALEN»
Steinar Gynnild, senior prosjektleder, Faveoprosjektledelse

Et grunnleggende spørsmål er hva slags samtaler det er. Hva er
temaene? Hva er situasjonene? Hvem er det samtalen er vanskelig for?
Min erfaring er at det er samtaler som utfordrer oss i forhold til vår
egen trygghet. Vi må være modige nok til å utfordre vår egen
komfortsone i forhold til å mestre situasjonen, egne og andres
emosjoner.

Det er to hensyn i en slik samtale, den skal være klar nok i forhold til
sak – og den må være omtenksom og ivaretakende i formen. Det kan
betraktes om tre parallelle samtaler i en – en sakssamtale – en
følelsessamtale og en identitetssamtale.
13:00

LUNSJ

14:00 – 16:45
Sesjon 4:

COACHING – ET REDSKAP

Stine Dahlen Kvalvaag, daglig leder SPOR HR

Fokusere på den rollen som veileder står i, dvs å kombinere faglig
rådgivning med coaching slik at kandidaten selv finner svar på
relevante problemstillinger og situasjoner han/hun står i, og evner å
holde oppe motivasjon og framdrift.
Stine vil være opptatt av å styrke coachingferdighetene, i og med at den
faglige rådgivningsbiten er godt på plass allerede.
PAUSEMAT
Fortsettelse sesjon 4.

16:45 – 17:00
OPPSUMMERING OG AVSLUTNING AV DAG 1
Rolv Bræk

18:15

KÅSERI OG OMVISNING PÅ BÅRDSHAUG HERREGÅRD

19:00

MIDDAG
Kaffe avec serveres i egnet rom ved herregården.

2. dag:
FROKOST

Serveres fra kl. 07:00 (til 10:00). Utsjekking innen kl. 12:00

08:15
OPENING, DAY 2
Rolv Bræk
Sesjon 5:

08:30 – 11:30
IDEER, MULIGHETER OG ERFARINGER I PH.D. VEILEDNING
08:30 – 09:15
ERFARINGER OG TANKER RUNDT VEILEDNING OG
KULTURFORSKJELLER
Rolv Bræk

Forskjellige former for veiledning satt opp mot forskjellige typer
studenter (personligheter) og faser i veiledningen. Typiske
kulturforskjeller og hvordan veileder kan møte dem og forebygge
problemer av kulturell art.

09:30 – 10:15

HVORFOR FÅR ITK TIL SÅ GOD GJENNOMFØRING AV SINE
DOKTORGRADSKANDIDATER
NN, ITK

IME er veldig interessert i å få presentert ITK sin oppfølging av ph.d.‐
kandidater, ikke minst fordi gjennomføringen er meget god, ʺegen
kulturʺ for aktive faggrupper med kandidater, og knytning til
næringssamarbeid som er spennende. Det vil vi gjerne at flere
fagmiljøer ved IME skal få bedre innblikk i.

10:30 – 11:15
INTERNASJONALE / NASJONALE FORSKNINGSNETTVERK / PH.D.‐
NETTVERK, STRONGRID / EU (GARPUR); MULIGHETER OG
UTFORDRINGERʺ
Kjetil Uhlen

Kjetil Uhlen vil presentere det Nordiske forskningsprosjektet StronGrid
som adresserer problemstillingene knyttet til at framtidas energisystem
trenger bedre verktøy for planlegging, drift og kontroll av kraftnett på
tvers av landegrenser og spenningsnivåer.
Han vil si litt om erfaringer med nordiske og internasjonale prosjekter
og hvilke muligheter og utfordringer som ligger i å få til et reelt
samarbeid.

UTSJEKKING

11:30

LUNSJ

Sesjon 6:

12:30 – 14:00
MIDTVEISEVALUERING / HVA FREMMER KVALITET I FORSKNINGSARBEIDET?
Bjarne E. Helvik

Innledning til drøfting i plenum vedrørende implementasjon av
midtveisevaluering ved fakultetet. Prosess, gjennomføring, og
måloppnåelse – kvalitet i forskningsarbeidet. Internasjonalt samarbeid?
PAUSEMAT

14:15 – 14:40
OPPSUMMERING AV SEMINAR
Rolv Bræk

RETUR MED BUSS KL. 14:45

