IE Forskningsutvalget
REFERAT
Møte: Utvalg for forskning og
forskerutdanning
Dato: 11.02.2019 10:15 -12:00
Sted: E-222

: INNKALLING OG SAKSLISTE
Nestleder Gunnar Tufte ledet møte. Innkalling og saksliste ble godkjent. Ingen saker
til eventuelt

: REFERAT
Møtereferat fra 14.01.2019 ble godkjent.

FU-SAK 12/2019: ORGES CICO, IDI - SØKNAD OM OPPTAK TIL PH.D.STUDIET
Vedtak:
1. Orges Cico tas opp til philosophiae doctor (ph.d.)-programmet i
informasjonsteknologi. Som hovedveileder oppnevnes professor Leticia Jaccheri,
IDI. Som medveileder oppnevnes førsteamanuensing Jingyue Li, IDI. Som
mentor oppnevnes førsteamanuensing Illias O. Pappas, IDI og Universitetet i
Agder.
2. Det foreslåtte studieopplegget godkjennes.
3. Prosjektbeskrivelse godkjennes.

FU-SAK 13/2019: STEFAN HOCHWARTER, IDI - SØKNAD OM OPPTAK TIL
PH.D.-STUDIET
Vedtak:
1. Stefan Hochwarter tas opp til philosophiae doctor (ph.d.)-programmet i
informasjonsteknologi. Som hovedveileder oppnevnes professor Eric
Monteiro, IDI. Som medveileder oppnevnes førsteamanuensis Banak A.
Farshchian, IDI og professor Magunn Aanestad, Institutt for
informasjonssystemer, Universitetet i Agder.
2. Det foreslåtte foreløpige studieopplegget godkjennes. Kandidaten er selv
ansvarlig for å, så snart som mulig, dokumentere manglende endelig
emnebeskrivelse og denne skal godkjennes av hovedveileder og instituttets
FU-medlem. Dokumentert emnebeskrivelse skal
være ihht. krav gitt av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk som krever at studiet
er oppbygd slik at innholdet (læringsaktivitetene) støtter opp om forventet
læringsutbytte, og at vurderingsformene/eksamen legges opp slik at det
forventede læringsutbytte kan etterprøves.
3. Prosjektbeskrivelse godkjennes.

FU-SAK 14/2019: MOHAMMAD ALI KOHANSAL, IDI - SØKNAD OM
OPPTAK
TIL PH.D.-STUDIET
Vedtak:
1. Mohammad Ali Kohansal tas opp til philosophiae doctor (ph.d.)-programmet i
Computer Science. Som hovedveileder oppnevnes førsteamanuensis Torstein
Elias Løland Hjelle, IDI. Som medveileder oppnevnes professor John Krogstie,
IDI pg førsteamanuensis Knut-Helge Ronæs Rolland, Universitetet i Oslo.
2. Det foreslåtte studieopplegget godkjennes.
3. Prosjektbeskrivelsen godkjennes.

FU-SAK 15/2019: LEIF ERIK OPLAND, IDI - SØKNAD OM OPPTAK TIL
PH.D.STUDIET
Vedtak:
1. Leif Erik Opland tas opp til philosophiae doctor (ph.d.)-programmet i
informasjonsteknologi. Som hovedveileder oppnevnes professor Maria Leticia
Jaccheri, IDI. Som medveiledere oppnevnes førsteamanuensis Jostein
Engesmo og post doc. Illias O. Pappas, IDI.
2. Det foreslåtte studieopplegget godkjennes.
3. Opland pålegges å utarbeide en semi-detaljert prosjektbeskrivelse på 5-10 sider
innen 3 måneder etter opptak, jfr. Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)
av 05.12.2018, § 6.2. Fakultetet praktiserer at denne skal foreligge senest 3
måneder etter startdato for finansieringsperioden. Forskningsplan skal
undertegnes av ph.d.-kandidat og hovedveileder, og godkjennes av fakultetet.

FU-SAK 16/2019: REZA SARGAZI, IEL - SØKNAD OM OPPTAK TIL PH.D.STUDIET
Vedtak:
Opptaket er betinget av at en skriftlig vurdering gis av kandidatens kvalifikasjoner.
Ved godkjenning kan kandidaten tas opp til ph.d.-studiet i samsvar med vedtakets
punkt 1, 2 og 3.
1. Reza Sargazi tas opp til philosophiae doctor (ph.d.)-programmet
elkraftteknikk. Som hovedveileder oppnevnes førsteamanuensis Frank
Mauseth. Som medveileder oppnevnes professor Arne Nysveen.
2. Det foreslåtte studieopplegget godkjennes.
3. Reza Sargazi pålegges å utarbeide en semi-detaljert prosjektbeskrivelse på 5-10
sider innen 3 måneder etter opptak, jfr. Forskrift for graden philosophiae doctor
(ph.d.) av 05.12.2018, § 6.2. Fakultetet praktiserer at denne skal foreligge
senest 3 måneder etter startdato for finansieringsperioden. Forskningsplan skal
4. undertegnes av ph.d.-kandidat og hovedveileder, og godkjennes av fakultetet.

FU-SAK 17/2019: HOSSEIN EHYA, IEL - SØKNAD OM OPPTAK TIL PH.D.STUDIET
Vedtak:
Opptaket er betinget av at en skriftlig vurdering gis av kandidatens
kvalifikasjoner. Ved godkjenning kan kandidaten tas opp til ph.d.-studiet i
samsvar med vedtakets punkt 1, 2 og 3.
1. Hossein Ehya tas opp til philosophiae doctor (ph.d.)-programmet i
elkraftteknikk. Som hovedveileder oppnevnes professor Arne Nysveen. Som
medveileder oppnevnes professor Robert Nilssen.
2. Det foreslåtte studieopplegget godkjennes.
3. Hossein Ehya pålegges å utarbeide en semi-detaljert prosjektbeskrivelse på 5-10
sider innen 3 måneder etter opptak, jfr. Forskrift for graden philosophiae doctor
(ph.d.) av 05.12.2018, § 6.2. Fakultetet praktiserer at denne skal foreligge senest
3 måneder etter startdato for finansieringsperioden. Forskningsplan skal
undertegnes av ph.d.-kandidat og hovedveileder, og godkjennes av fakultetet.
Fakultet ønsker at ph.d.-avtale fullføres parallelt med opptakssøknad og
forskningsplan.

FU-SAK 18/2019: STANISLAS ALRIC MERLET, IEL - SØKNAD OM
OPPTAK TIL PH.D.-STUDIET
Vedtak:
Opptaket er betinget av at finansiering dokumenteres. Ved godkjenning kan
kandidaten tas opp til ph.d.-studiet i samsvar med vedtakets punkt 1, 2 og 3.
1. Stanislas Alric Merlet tas opp til philosophiae doctor (ph.d.)-programmet i
elkraftteknikk. Som hovedveileder oppnevnes professor Magnus Korpås. Som
medveileder oppnevnes professor Ole-Morten Midtgård. Som mentor
oppnevnes Bjørn Thorud, Multiconsult.
2. Det foreslåtte studieopplegget godkjennes.
3. Stanislas Alric Merlet pålegges å utarbeide en semi-detaljert prosjektbeskrivelse
på 5-10 sider innen 3 måneder etter opptak, jfr. Forskrift for graden
philosophiae doctor (ph.d.) av 05.12.2018, § 6.2. Fakultetet praktiserer at denne
skal foreligge senest 3 måneder etter startdato for finansieringsperioden.
Forskningsplan skal undertegnes av ph.d.-kandidat og hovedveileder, og
godkjennes av fakultetet. Fakultet ønsker at ph.d.-avtale fullføres parallelt med
opptakssøknad og forskningsplan.

FU-SAK 19/2019: ARAVINDA PERERA, IEL - SØKNAD OM OPPTAK TIL
PH.D.-STUDIET
Vedtak:
1. Aravinda Perera tas opp til philosophiae doctor (ph.d.)-programmet i
elkraftteknikk. Som hovedveileder oppnevnes professor Roy Nilsen. Som
medveileder oppnevnes førsteamanuensis Dimosthenis Peftitsis.

2. Det foreslåtte foreløpige studieopplegget godkjennes. Kandidaten er selv
ansvarlig for å, så snart som mulig, dokumentere manglende endelig
emnebeskrivelse og denne skal godkjennes av hovedveileder og instituttets
FU-medlem. Dokumentert emnebeskrivelse skal
være ihht. krav gitt av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk som krever at studiet
er oppbygd slik at innholdet (læringsaktivitetene) støtter opp om forventet
læringsutbytte, og at vurderingsformene/eksamen legges opp slik at det
forventede læringsutbytte kan etterprøves.
3. Aravinda Perera pålegges å utarbeide en semi-detaljert prosjektbeskrivelse på 510 sider innen 3 måneder etter opptak, jfr. Forskrift for graden philosophiae
doctor (ph.d.) av 05.12.2018, §
6.2. Fakultetet praktiserer at denne skal foreligge senest 3 måneder etter
startdato for finansieringsperioden. Forskningsplan skal undertegnes av ph.d.kandidat og hovedveileder, og godkjennes av fakultetet. Fakultet ønsker at
ph.d.-avtale fullføres parallelt med opptakssøknad og forskningsplan.

FU-SAK 20/2019: SONDRE JOHAN KJELLIN BERG, IEL - SØKNAD
OM OPPTAK TIL PH.D.-STUDIET
Vedtak:
1. Sondre Johan Kjellin Berg tas opp til philosophiae doctor (ph.d.)-programmet i
elkraftteknikk. Som hovedveileder oppnevnes førsteamanuensis Vijay Venuy
Vadlumadi. Som medveileder oppnevnes førsteamanuensis Dimosthenis
Peftitsis.
2. Det foreslåtte studieopplegget godkjennes.
3. Sondre Johan Kjellin Berg pålegges å utarbeide en semi-detaljert
prosjektbeskrivelse på 5-10 sider innen 3 måneder etter opptak, jfr. Forskrift for
graden philosophiae doctor (ph.d.) av 05.12.2018, § 6.2. Fakultetet praktiserer at
denne skal foreligge senest 3 måneder etter startdato for finansieringsperioden.
Forskningsplan skal undertegnes av ph.d.-kandidat og hovedveileder, og
godkjennes av fakultetet. Fakultet ønsker at ph.d.-avtale fullføres parallelt med
opptakssøknad og forskningsplan.

FU-SAK 21/2019: KASPER EMIL THORVALDSEN, IEL - SØKNAD OM
OPPTAK
TIL PH.D.-STUDIET
Vedtak:
1. Kasper Emil Thorvaldsen tas opp til philosophiae doctor (ph.d.)-programmet i
elkraftteknikk. Som hovedveileder oppnevnes førsteamanuensis Hossein
Farahmand. Som medveiledere oppnevnes førsteamanuensis II Karen Byskov
Lindberg, professor Magnus Korpås og Research Scientist Ove Wolfgang,
SINTEF Energy.
2. Det foreslåtte studieopplegget godkjennes.

3. Kasper Emil Thorvaldsen pålegges å utarbeide en semi-detaljert
prosjektbeskrivelse på 5-10 sider innen 3 måneder etter opptak, jfr. Forskrift
for graden philosophiae doctor (ph.d.) av 05.12.2018, § 6.2. Fakultetet
praktiserer at denne skal foreligge senest 3 måneder etter startdato for
finansieringsperioden. Forskningsplan skal undertegnes av ph.d.-kandidat og
hovedveileder, og godkjennes av fakultetet. Fakultet ønsker at ph.d.-avtale
fullføres parallelt med opptakssøknad og forskningsplan.

FU-SAK 22/2019: AHMED WALID AMRO, IIK - SØKNAD OM OPPTAK TIL
PH.D.-STUDIET
Vedtak:
1. Ahmed Walid Amro tas opp til philosophiae doctor (ph.d.)-programmet i
informasjonssikkerhet. Som hovedveileder oppnevnes professor Sokratis
Katzikas, IIK. Som medveiledere oppnevnes førsteamanuensis Nadezda
Sokolova, ITK og professor Kimmo Kansanen, IES.
2. Det foreslåtte studieopplegget godkjennes.
3. Prosjektbeskrivelse godkjennes.

FU-SAK 23/2019: BEFEKADU GEZAHENG BEBRASELASET, IIK SØKNAD OM OPPTAK TIL PH.D.-STUDIET
Vedtak:
1. Befekadu Gezaheng Gebreselase tas opp til philosophiae doctor (ph.d.)programmet i telematikkk. Som hovedveileder oppnevnes professor
Bjarne Helvik. Som medveileder oppnevnes professor Yuming Jiang.
2. Det foreslåtte studieopplegget godkjennes.
3. Befekadu Gezaheng Gebreselase pålegges å utarbeide en semi-detaljert
prosjektbeskrivelse på 5-10 sider innen 3 måneder etter opptak, jfr. Forskrift for
graden philosophiae doctor (ph.d.) av 05.12.2018, § 6.2. Fakultetet praktiserer at
denne skal foreligge senest 3 måneder etter startdato for finansieringsperioden.
Forskningsplan skal undertegnes av ph.d.-kandidat og hovedveileder, og
godkjennes av fakultetet. Fakultet ønsker at ph.d.-avtale fullføres parallelt med
opptakssøknad og forskningsplan.

FU-SAK 24/2019: FAIGA MOHAMMAD AHMED ALAWAD, IIK - SØKNAD
OM OPPTAK TIL PH.D.-STUDIET
Vedtak:
Opptaket er betinget av at emnebeskrivelse dokumenteres. Ved godkjenning kan
kandidaten tas opp til ph.d.-studiet i samsvar med vedtakets punkt 1, 2 og 3.
1. Faiga Mohammad Ahmed Alawad tas opp til philosophiae doctor (ph.d.)programmet i telematikkk. Som hovedveileder oppnevnes førsteamanuensis
Frank Alexander Krämer. Som medveiledere oppnevnes førsteamanuensis
David Palma, professor Ingelin Steinsland og professor Stefan Werner.

2. Det foreslåtte foreløpige studieopplegget godkjennes. Kandidaten er selv
ansvarlig for å, så snart som mulig, dokumentere manglende endelig
emnebeskrivelse og denne skal godkjennes av hovedveileder og instituttets
FU-medlem. Dokumentert emnebeskrivelse skal
være ihht. krav gitt av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk som krever at studiet
er oppbygd slik at innholdet (læringsaktivitetene) støtter opp om forventet
læringsutbytte, og at vurderingsformene/eksamen legges opp slik at det
forventede læringsutbytte kan etterprøves.
3. Faiga Mohammad Ahmed Alawad pålegges å utarbeide en semi-detaljert
prosjektbeskrivelse på 5-10 sider innen 3 måneder etter opptak, jfr. Forskrift for
graden philosophiae doctor (ph.d.) av 05.12.2018, § 6.2. Fakultetet praktiserer at
denne skal foreligge senest 3 måneder etter startdato for finansieringsperioden.
Forskningsplan skal undertegnes av ph.d.-kandidat og hovedveileder, og
godkjennes av fakultetet. Fakultet ønsker at ph.d.-avtale fullføres parallelt med
opptakssøknad og forskningsplan.

FU-SAK 25/2019: SUSAN ALICIA C. ANYOSA, IMF - SØKNAD OM
OPPTAK TIL
PH.D.-STUDIET
Vedtak:
Opptaket er betinget av at vurdering av kandidatens kvalifikasjoner dokumenteres.
Ved godkjenning kan kandidaten tas opp til ph.d.-studiet i samsvar med vedtakets
punkt 1, 2 og 3.

1. Susan Alicia Chumbimune Anyosa tas opp til philosophiae doctor (ph.d.)programmet i matematiske fag. Som hovedveileder oppnevnes professor
Jo Eidsvik. Som medveileder oppnevnes professor Kanna Rajan.
2. Det foreslåtte foreløpige studieopplegget godkjennes. Kandidaten er selv
ansvarlig for å, så snart som mulig, dokumentere manglende endelig
emnebeskrivelse og denne skal godkjennes av hovedveileder og instituttets
FU-medlem. Dokumentert emnebeskrivelse skal
være ihht. krav gitt av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk som krever at studiet
er oppbygd slik at innholdet (læringsaktivitetene) støtter opp om forventet
læringsutbytte, og at vurderingsformene/eksamen legges opp slik at det
forventede læringsutbytte kan etterprøves.
3. Susan Alicia Chumbimune Anyosa pålegges å utarbeide en semi-detaljert
prosjektbeskrivelse på 5-10 sider innen 3 måneder etter opptak, jfr. Forskrift
for graden philosophiae doctor (ph.d.) av 05.12.2018, § 6.2. Fakultetet
praktiserer at denne skal foreligge senest 3 måneder etter startdato for
finansieringsperioden. Forskningsplan skal undertegnes av ph.d.-kandidat og
hovedveileder, og godkjennes av fakultetet. Fakultet ønsker at ph.d.-avtale
fullføres parallelt med opptakssøknad og forskningsplan.

FU-SAK 26/2019: JORGE ARMANDO S. PARADA, IMF - SØKNAD OM
OPPTAK TIL PH.D.-STUDIET
Vedtak:
1. Jorge Armando Sicacha Parada tas opp til philosophiae doctor (ph.d.)programmet i matematiske fag. Som hovedveileder oppnevnes professor
Ingelin Steinsland. Som medveiledere oppnevnes professor Jan Kjetil Rød og
professor Bob O'Hara.
2. Det foreslåtte studieopplegget godkjennes.
3. Den foreslåtte forskningsplanen godkjennes.

FU-SAK 27/2019: SHUANG WU, IMF - SØKNAD OM OPPTAK TIL PH.D.STUDIET
Vedtak:
Opptaket er betinget av at formelle kvalifikasjoner dokumenteres. Ved
godkjenning kan kandidaten tas opp til ph.d.-studiet i samsvar med vedtakets
punkt 1, 2 og 3.
1. Shuang Wu tas opp til philosophiae doctor (ph.d.)-programmet i matematiske
fag. Som hovedveileder oppnevnes professor Kristian Gjøsteen. Som
medveileder oppnevnes professor Colin Alexander Boyd.
2. Det foreslåtte studieopplegget godkjennes.
3. Shuang Wu pålegges å utarbeide en semi-detaljert prosjektbeskrivelse på 5-10
sider innen 3 måneder etter opptak, jfr. Forskrift for graden philosophiae
doctor (ph.d.) av 05.12.2018, § 6.2.
Fakultetet praktiserer at denne skal foreligge senest 3 måneder etter
startdato for finansieringsperioden. Forskningsplan skal undertegnes av
ph.d.-kandidat og hovedveileder, og godkjennes av fakultetet. Fakultet
ønsker at ph.d.-avtale fullføres parallelt med opptakssøknad og
forskningsplan.

FU-SAK 28/2019: KRISTIAN AGA, IMF - SØKNAD OM OPPTAK TIL PH.D.STUDIET
Ved behandling av opptakssøknaden ble det presisert at normalt skal ordinære
emner gitt av ph.d.-programmet inngå i opplæringsdelen, mao normalt ikke
doktorgradsseminaremne. I dette tilfellet er det i punkt 16 i opptakssøknaden
redegjort for emnevalg, og denne er godkjent av programrådsleder.

Vedtak:
1. Kristian Aga tas opp til philosophiae doctor (ph.d.)-programmet i
matematiske fag. Som hovedveileder oppnevnes professor Frode
Rønning. Som medveiledere oppnevnes førsteamanuensis Reidar Lyng
og universitetslektor Gabrielle Hansen.
2. Det foreslåtte studieopplegget godkjennes.
3. Kristian Aga pålegges å utarbeide en semi-detaljert prosjektbeskrivelse på 510 sider innen 3 måneder etter opptak, jfr. Forskrift for graden philosophiae
doctor (ph.d.) av 05.12.2018, § 6.2. Fakultetet praktiserer at denne skal
foreligge senest 3 måneder etter startdato for finansieringsperioden.
Forskningsplan skal undertegnes av ph.d.-kandidat og hovedveileder, og
godkjennes av fakultetet. Fakultet ønsker at ph.d.-avtale fullføres parallelt med
opptakssøknad og forskningsplan.

FU-SAK 29/2019: MARTIN LYSVAND SOLLIE, ITK - SØKNAD OM OPPTAK
TIL PH.D.-STUDIET
Vedtak:
Opptaket er betinget av at kandidatens framstiller egen prosjektbeskrivelse. Ved
godkjenning kan kandidaten tas opp til ph.d.-studiet i samsvar med vedtakets
punkt 1, 2 og 3.
1. Martin Lysvand Sollie tas opp til philosophiae doctor (ph.d.)-programmet i
teknisk kybernetikk. Som hovedveileder oppnevnes professor Tor Arne
Johansen. Som medveiledere oppnevnes førsteamanuensis Nadezda
Sokolova og postdoc Torleiv H. Bryne.
2. Det foreslåtte studieopplegget godkjennes.
3. Martin Lysvand Sollie pålegges å utarbeide en semi-detaljert
prosjektbeskrivelse på 5-10 sider innen 3 måneder etter opptak, jfr. Forskrift
for graden philosophiae doctor (ph.d.) av 05.12.2018, § 6.2. Fakultetet
praktiserer at denne skal foreligge senest 3 måneder etter startdato for
finansieringsperioden. Forskningsplan skal undertegnes av ph.d.-kandidat og
hovedveileder, og godkjennes av fakultetet. Fakultet ønsker at ph.d.-avtale
fullføres parallelt med opptakssøknad og forskningsplan.

FU-SAK 30/2019: JOHANN ALEXANDER DIRDAL, ITK - SØKNAD OM
OPPTAK TIL PH.D.-STUDIET
Vedtak:
1. Johann Alexander Dirdal tas opp til philosophiae doctor (ph.d.)-programmet i
teknisk kybernetikk. Som hovedveileder oppnevnes professor Thor Inge
Fossen. Som medveiledere oppnevnes professor Asgeir Johan Sørensenog
postdoc Torleiv H. Bryne.
2. Det foreslåtte studieopplegget godkjennes.
3. Den foreslåtte forskningsplanen godkjennes.

FU-SAK 31/2019: EIVIND EIGIL BØHN, ITK - SØKNAD OM OPPTAK TIL
PH.D.-STUDIET
Vedtak:
1. Eivind Eigil Bøhn tas opp til philosophiae doctor (ph.d.)-programmet i teknisk
kybernetikk. Som hovedveileder oppnevnes professor Tor Arne Johansen. Som
medveileder oppnevnes Researcher Signe Moe, SINTEF
2. Det foreslåtte studieopplegget godkjennes.
3. Den foreslåtte forskningsplanen godkjennes.

FU-SAK 32/2019: ELISABETH FRANCES PRENTICE, ITK - SØKNAD OM
OPPTAK TIL PH.D.-STUDIET
Vedtak:
Opptaket er betinget av at fullstendige kvalifikasjoner dokumenteres. Ved
godkjenning kan kandidaten tas opp til ph.d.-studiet i samsvar med vedtakets
punkt 1, 2 og 3.
1. Elizabeth Frances Prentice tas opp til philosophiae doctor (ph.d.)-programmet i
teknisk kybernetikk. Som hovedveileder oppnevnes professor Tor Arne
Johansen. Som medveiledere oppnevnes professor Geir Johnsen og professor
Kanna Rajan.
2. Det foreslåtte studieopplegget godkjennes.
3. Elizabeth Frances Prentice pålegges å utarbeide en semi-detaljert
prosjektbeskrivelse på 5-10 sider innen 3 måneder etter opptak, jfr. Forskrift for
graden philosophiae doctor (ph.d.) av 05.12.2018, § 6.2. Fakultetet praktiserer
at denne skal foreligge senest 3 måneder etter startdato for
finansieringsperioden. Forskningsplan skal undertegnes av ph.d.-kandidat og
hovedveileder, og godkjennes av fakultetet. Fakultet ønsker at ph.d.-avtale
fullføres parallelt med opptakssøknad og forskningsplan.

FU-SAK 33/2019: HEGE ANETTE OLSTAD, IDI - SØKNAD OM OPPTAK TIL
PH.D.-STUDIET
Vedtak:

1. Hege Anette Olstad tas opp til philosophiae doctor (ph.d.)-programmet i
informasjonsteknologi. Som hovedveileder oppnevnes førsteamanuensis Birgit
Rognebakke Krogstie. Som medveileder oppnevnes professor Rune Hjelsvold.
2. Det foreslåtte studieopplegget godkjennes.
3. Den foreslåtte forskningsplanen godkjennes.

FU-SAK 34/2019 a): Planlagte disputaser
Mohib Ullah, Institutt for datateknologi og informatikk, 02.05.2019
Nico Reissmann, Institutt for datateknologi og informatikk, 02.04.2019
Henning Taxt, Institutt for elkraftteknikk, 01.03.19
Martin Syre Wiig, Institutt for teknisk kybernetikk, 07.04.19
Thea Bjørnland, Institutt for matematiske fag, 26.06.19

FU-SAK 34/2019 b): Dekanus har på fullmakt tildelt følgende
doktorgrader
Xin Luo, Institutt for matematiske fag, 25.01.19
K.M.Iromi Udumbara Ranaweera, Institutt for elkraftteknikk 18.01.19
Harald Lennart Jonatan Olofsson, Institutt for tekniskkybernetikk, 10.01.19
Torstein Bolstad,Institutt for elektroniske systemer 08.01.19

FU-SAK 34/2019 c): Dekanus har på fullmakt oppnevnt følgende
bedømmelseskomiteer (Beslutning)
Thea Bjørnland, Institutt for matematiske fag
Hovedveileder har vært professor Mette Langaas.
1.opponent: Professor Jelle Goeman, Leiden University Medical Center, The
Netherlands
2.opponent: Professor Håkon K. Gjessing, Norwegian Institute of Public Health,
Norway
Medlem og administrator: Associate Professor Sara Martino, Department of
Mathematical Sciences, NTNU
Mohib Ullah, Institutt for datateknologi og informatikk
Hovedveileder har vært professor Faouzi Alaya Cheikh, IDI, NTNU.
1.opponent: Professor Frédéric Dufaux, Université Paris-Sud, Paris, France.
2.opponent: Assistant Professor Stefania Colonnese, Electronic and
Telecommunications Dept., University of Rome "La Sapienza”, Italy
Medlem og administrator: Associate Professor Ibrahim Hameed, Department of ICT
and Natural Sciences, NTNU
Nico Reissmann, Institutt for datateknologi og informatikk
Hovedveileder har vært førsteamanuensis Magnus Jahre, IDI
1.opponent: Professor David Whalley, Florida State University, USA
2.opponent: Associate Professor Jennifer B. Sartor, Vrijie Universitett Brussel,
Belgium
Medlem og administrator: Professor Gunnar Tufte, IDI

Hans Kristian Hygen Meyer, Institutt for elkraftteknikk
Hovedveileder har vært førsteamanuensis Frank Mauseth
1.opponent: Professor Yuriy Serdyuk, Chalmers University
2.opponent: Dr.ing. Frøydis Oldervoll, Statnett
Medlem og administrator: Professor Erling Ildstad, Institutt for elkraftteknikk
Hans Olaf Hågenvik, Institutt for elektroniske systemer
Hovedveileder har vært professor Johannes Skaar
1.opponent: Professor Mario Silveirinha, Universidade de Lisboa
2.opponent: Associate Professor Martijn Wubs, Technical University of Denmark
Medlem og administrator: Professor Astrid Aksnes, Institutt for elektroniske
systemer
Martin Syre Wiig, Institutt for teknisk kybernetikk
Hovedveileder har vært professor Kristin Y. Pettersen
1.opponent: Professor Kristi A. Morgansen, University of Washington
2.opponent: Associate Professor Erick J. Rodriguez-Seda, The United States Naval
Academy
Medlem og administrator: Professor Jan Tommy Gravdahl, Institutt for teknisk
kybernetikk

FU-SAK 34/2019 d): Ph.d. statistikk og Årlig rapportering 2018
På grunn av tidsmangel i forberedelser og møtet vil oppsummering av den årlige
rapportering og statistikk bli gjennomført i marsmøtet.

FU-SAK 34/2019 e): Framtidens ph.d.-adminstrasjon
Fakultetsadiministrasjonen informerte om adminstrativ samling i mars hvor
gruppearbeider med institutt og fakultetsadministrasjon skal styrke samspillet,
programrådets rolle og oppgave er sentralt, men både gruppearbeid knyttet til
rekruttering og oppstart for ph.d.-kandidater og hvordan vi alle bør bidra til å skape
attraktive fagmiljøer er utarbeidet.

FU-SAK 34/2019 f): Nominasjon til Chorafas prisen
Informasjonsbrev kommer med utlysning på innsida. Hovedveiledere til våre antatt
beste kandidater, cf. internasjonal evaluering av avhandling, vil bli direkte invitert til
å nominere sine(e) kandidat(er).

FU-SAK 34/2019 g): NTNU veilederseminar
Se utlysning på innsida, https://innsida.ntnu.no/start#/feed/8af61f1c-3444-354e8cc5-488f9208deed/cdabfcb9-c8bf-3aa7-9a2d-43b1aeebc1b6
Fortsatt ledige plasser!

FU-SAK 34/2019 h): Forskerskoler (Beslutning)
Prodekan for forskning ønsker gjerne innspill fra dere per epost innen onsdag 15:45
denne uka.
Bakgrunn:
NFR ønsker en uformell samtale om erfaringer og synspunkterpå
forskerskolene. Prorektor Bjarne Foss deltar frem til kl.08.30. Det er fintom
alle tenker godt gjennom diskusjonsspørsmålene før møtet slik at vi får engod
dialog med NFR.
Agenda for møtet:
Hvordan jobber NFR med forskerskoler og hva forventer vi å få ut av dem –
NFR v/ Berit Hyllseth
Kort oppsummering av NTNU og forskerskoler – v/ Prorektor
Bjarne Foss Diskusjon rundt følgende tematikk:
1. Hva fungerer bra og hva kan bli bedre med forskerskolene?/ Hva bør NFR tenke
dersom ordningen skal justeres?
2. Hvordan kan forskerskolene være et supplement til NTNUs
doktorgradsutdanningen som er under stadig utvikling? / Hvordan kan
forskerskolene innrettes for å møte framtidas behov for doktorgradsutdanning?
3 . Hvilken rolle kan og bør forskerskolene ha mht. veiledning og karriereutvikling?
4. Er det fortsatt behov for nasjonale forskerskoler i norsk doktorgradsutdanning?

FU-SAK 34/2019 i): Opptakssøknad og retningslinjer for prosjektplan
Grunnet altfor kort tid til drøfting av forslag til revidert søknadsskjema for
opptak og retningslinjer for forskningsplan er det bedt om at utvalget gir
innspill til sekretær. Eventuelt drøfting i neste møte.

: EVENTUELT
Deltakere
Navn

Rolle

Status

Edmund Førland Brekke

Medlem

Deltatt

Gunnar Tufte

Medlem

Deltatt

Ibrahim A. Hameed

Medlem

Deltatt

Katina Kralevska

Varamedlem

Deltatt

Kristian Gjøsteen

Medlem

Deltatt

Olav B Fosso

Medlem

Deltatt

Silje S. Fuglerud

Medlem

Deltatt

Snorre Aunet

Varamedlem

Deltatt

