
NORSK FYSIKKRÅD (NFyR) 

Referat fra møte 1/2010 

 

Tid:  24. mars kl . 10:30 

Sted: Realfagsbygget, Allégaten 55, 5007 Bergen 
 Rom 456 
 
Tilstede på møtet: 

Einar Sagstuen, leder, UiO 
Per Barth Lilje, UiO 
Odd Erik Garcia, UiT 
Åshild Fredriksen, Norsk Fysisk Selskap 
Jan Finjord, UiS 
Jan Petter Hansen, UiB (deler av møtet) 
Bjarne Stugu, UiB 
Geir Anton Johansen, UiB (deler av møtet) 
Gaute Einevoll, UMB  
Pejman Mansouri, Norsk Studentunion 

 

NFyR 01/2010: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Godkjent 

NFyR 02/2010: Referatsaker 

 Vedlegg:  Referat fra møtet 13. august 2009 

Vedtak: Godkjent 

NFyR 03/2010: Orienteringssaker 

1. Orientering om nyvalg av instituttledere og stedfortredere ved UiT, 
UiB og NTNU. Det vil også måtte gjøres endringer i representasjonen 
for observatørene i Fysikkrådet. Det er en ny studentrepresentant fra 
NSU.   
Vedlegg: Sist oppdaterte adresseliste for medlemmene i NFyR. 
 

Tilleggsorientering: Vi har nå tilgang til selv å editere NFyR web-sider slik at 
addresselistene lettere kan oppdateres. 



 
2. Vedlegg:  Svarbrev fra NFR i anledning av vårt tidligere brev til 

NORDITA. 

NFyR 04/2010: Valg 

Det må velges ny nestleder til NFyR etter at Jan Petter Hansen går av 
som instituttleder ved IFT, UiB den 1. april 2010. 

Vedtak: Det ble vedtatt å be Professor Helge B. Larsen, UiS, om å fungere som 
nestleder for NFyR for en tre-års periode fram til 1. april 2013. Helge B. 
Larsen har bekreftet at han tar imot tilbudet.  

NFyR 05/2010: Diskusjonssak 
 
           Invitasjon: Vårmøtet i Det nasjonale fakultetsmøte for realfag 

avholdes som lunsj til lunsjmøte i Stavanger 26 og 27 mai. Første dag 
tas det sikte på å ta opp saken om harmonisering av karakterene til 
behandling. Dette er oppfølging fra møtet i Kristiansand høsten 2009. 
En arbeidsgruppe i samarbeid mellom vårt fakultetsmøte og NRT settes 
nå ned og skal levere løypemelding på møtet. 
Vi ønsker å invitere fagrådsledere 1. dag og gjerne også til middag og 
dag 2.  Bjørn Åge Tømmerås 
Jeg minner om at karaktersaken kort ble diskutert på forrige NFyR 
møte, og at en del karakterstatistikk kom inn fra miljøene i etterkant 
av dette. Dette ble vedlagt den e-posten som inneholdt forslag til 
referat fra møtet.  
Vedlegg: Jeg har for helhets skyld inkludert en fil som inneholder de 
karakteroversikter jeg har fått (side 1), samt ulike typer beskrivelser 
fra FI, UiO (side 2-4 i vedlegget), ITA, UiO (side 5) og IFT, UiB (side 6-
17).  
Vedlegg: Referat fra Det nasjonale fakultetsmøte for realfag - AU-møte 
10. februar 2010  
Vedlegg: Brev fra UHR om årets opplegg for undersøkelse om bruken 
av bokstavkarakterer 

 
Diskusjon: Saken ble diskutert og flere aspekter ble tatt opp. Dette omfattet 
mulighetene av å ha en nasjonal masterkomite, sammensetning av 
eksamenskommisjonen og veileders rolle i denne, og nåværende regelverk og 
system. Det ble uttrykt manglende entusiasme for å endre et system som nå 
etter hvert synes å konvergere mot en felles karaktersetting innen de fysiske 
fagene. Dersom dette skulle kunne utgjøre et problem var ikke Diploma 
Supplement noen umulighet. 



Leder eller nestleder i NFyR deltar i møtet i Stavanger og følger diskusjonene 
der mhp årets opplegg for undersøkelse om bruken av bokstavkarakterer 
med tanke på at det er NFyR som vil overlates ansvaret for prosessen 
framover. 
UiT har sendt en oversikt over masteroppgavekarakterer i perioden 2005 – 
2010:  

Som avtalt under NFyR møtet i Bergen sender jeg herved karakterfordelingen for 
hovedfagseksamener ved IFT, UiT. Fra og med 2005 til 2010 ble det avlagt 37 
hovedfagseksamener i fysikk.  Karakterfordelingen var som følger:  A 8 (22%),    
B 14 (38%),   C 10 (27%),  D 4 (11%),  E 1 (3%). 

 
Saken vil bli tatt opp igjen i NFyR på første møte etter Stavangermøtet. 
  

 
NFyR 06/2010: Diskusjonssak 
 

På bakgrunn av et innspill fra HiST ber UHRs utdanningsutvalg om 
tilbakemeldinger på problemstillinger rundt godkjenning av 
utenlandsk utdanning for personer uten dokumentasjon. 
Vedlegg: Brev fra UHRs utdanningsutvalg med vedlegg om godkjenning 
av utenlandsk utdanning for personer uten dokumentasjon 

 
Diskusjon: NFyR anbefaler at det bør være opp til institusjonene selv å se til 
forsvarlige rutiner for godkjenning av utenlandsk utdanning etter de 
retningslinjer som gjelder for de forskjellige 
læresteder/fakultet/studiretninger. Diversitetene er for store til at et felles 
reglement vil framstå som hensiktsmessig.  
 
NFyR 07/2010: Fysikkevalueringen  
 

Fysikkevalueringen er nå offentliggjort, se linken: 
http://www.forskningsradet.no/no/Artikkel/Evaluering+av+grunnl
eggende+forskning+i+fysikk/1235469194096  
Evalueringskomiteen foreslår at NFyR skal innta en sentral rolle i 
koordineringsarbeidet etter denne evalueringen. Forskningsrådet 
skal etablere et Oppfølgingsutvalg med representanter fra alle de 
involverte institusjonene. Mange medlemmer av Fysikkrådet vil delta 
i dette utvalget. Foreløpig er ikke detaljert sammensetning og mandat 
for dette kjent, brev om dette ventes fra NFR i nærmeste fremtid 
sammen med innkalling til et konstituerende møte i april. NFR stiller 
seg positive til at NFyR kommer med innspill til Oppfølgingsutvalget. 

 

http://www.forskningsradet.no/no/Artikkel/Evaluering+av+grunnleggende+forskning+i+fysikk/1235469194096�
http://www.forskningsradet.no/no/Artikkel/Evaluering+av+grunnleggende+forskning+i+fysikk/1235469194096�


Diskusjon: Det ble gjort en gjennomgang av de ulike kommentarer og 
anbefalinger fra Evalueringskomiteen. Dette omfattet både institusjonslokale 
forhold og nasjonale forhold. Mobilitetsaspektet ble nevnt og faste regler for 
mobilitet av rekrutteringskandidater (MSc – PhD – Postdok) er uønsket mens 
insentiver for slik mobilitet bør etableres. Gode nasjonale forskerkurs 
nødvendig. Sabbatsårs-ordningen ble diskutert og anbefalt styrket. Forholdet 
mellom Frie Prosjekter og tverrfaglige prosjekter i Forskningsrådet ble 
diskutert med en konsensus om at en bedre balanse mellom styrt forskning og 
frie prosjekter bør etterstrebes.  
 Diskusjonene munnet ut i at mye kan konkretiseres bedre når 
Oppfølgingsutvalget kommer videre i sitt arbeide. NFyR bør møtes forholdsvis 
snart for å ta tak i og følge opp videre konklusjonene fra 
Oppfølgingsutvalgets første møte 14. april.  Fysikkrådets frihet til å gå 
detaljert inn i denne saken vil bli klarert med leder av det Nasjonale 
Fakultetsmøtet i realfag. 
 
NFyR 08/2010: Eventuelt 
 
Neste møte: Tromsø, 10. mai 2010 
 
 
Oslo, 4. mai 2010 
 
 
Einar Sagstuen (sign) 
Leder, NFyR 


