Den Digitale Doktorgraden – erfaringer fra et år med digital ph.d.-støtte
Seminar for bibliotekenes nettverk for ph.d.-støtte
Zoom-seminar arrangert av Universitetet i Sørøst-Norge, 26-27 april 2021
Program
mandag 26 april

Dagens tema: året som gikk

10:00-10:05

Kort presentasjon om
USN

10:05-10:15

Velkommen til årets
seminar

Shea Sundstøl
Shea Sundstøl er
førstebibliotekar ved
USN studiested Bø.
Hun har tatt
doktorgrad i økologi
ved samme
institusjon i 2019 og
har også utdanning i
miljøvitenskap og
skogbruk. Hun har
vært ansatt i
biblioteket siden 2015
og jobber med
forskerstøtte,
utdanning og
datahåndtering.
Ellen Hermanrud, Biblioteksjef
Ellen Hermanrud har
vært biblioteksjef ved
USN fra august 2018.
Master i bibliotek- og
informasjonsfag. Hun
har bakgrunn som
bibliotekar og
bibliotekleder ved
USN-biblioteket.

10:15-10:30

Åpningstale fra
rektoren

Petter Aasen, Rektor ved USN

Petter Aasen var
rektor ved Høgskolen
i Vestfold, som ble
Høgskolen i Buskerud
og Vestfold og til slutt
USN. Han ble valgt for
en ny 4-årig periode i
2019.

10:30-10:55

Erfaringer fra digital
gjennomføring av et
obligatorisk ph.d.emne (pdf)

Sindre Andre Pedersen og Jan Ove Rein, NTNU
Sindre Andre Pedersen har en
doktorgrad innen fysiologi og
sirka ti års erfaring fra
forskning ved NTNU. Siden
2015 har han jobbet som
førstebibliotekar og
fagansvarlig i medisin ved
Bibliotek for Medisin og Helse
ved Universitetsbiblioteket ved
NTNU. Arbeidsoppgavene er
primært knyttet til
undervisning og
forskningsstøtte.
Jan Ove Rein har en mastergrad
innen etologi (zoologi) og har
siden 1999 jobbet som
førstebibliotekar og fagansvarlig
i medisin ved Bibliotek for
Medisin og Helse ved
Universitetsbiblioteket ved
NTNU. Arbeidsoppgavene er
primært knyttet til undervisning
og forskningsstøtte.

11:00-11:25

Frå evaluering til
vidareutvikling: Ph.d.undervisninga ved
HVL-biblioteket i
2020/2021 (pdf)

Kåre Johan Mjør og Marianne Nesbjørg Tvedt, HVL
Kåre Johan Mjør,
førstebibliotekar (HVL) og
førstelektor i russisk (UiB).
Ph.d. i russisk (2009),
tidligere forsker ved
Uppsala universitet (20112018). Koordinator for
ph.d.-undervisninga ved
HVL-biblioteket.

Marianne Nesbjørg Tvedt,
universitets-biblioteket
(HVL), master i bibliotek- og
informasjonsvitenskap (HiO
1996). Jobber mest med
veiledning og systematiske
litteratursøk til kunnskapsoppsummeringer.

11:30-12:15
12:15
12:15-13:00

Lunsj med open
breakout rooms
Presentasjon av
Victoria Forsberg
Å jobbe i en krevende
tid (pdf)

Plenum
Shea Sundstøl
Victoria Forsberg, UiO

Victoria Forsberg er psykolog og utdannet ved
universitetet i Oslo. Hun er videreutdannet i
emosjonsfokusert terapi (EFT) og jobber med
individual- og parterapi på Institutt for psykologisk
rådgivning (IPR) i Oslo. I tillegg underviser hun på
bachelor i psykologi ved Bjørknes høyskole, samt
holder ulike kurs og foredrag om følelser,
stressmestring og relasjonsutfordringer.

13:05-13:30

NVivo-kursing før og
etter korona: Fra det
fysiske rom til Det
virtuelle bibliotek (pdf)

Andreas Fagervik og Hilde Kaalvik, NTNU
Andreas Fagervik jobber
som
universitetsbibliotekar
ved NTNU i Gjøvik. Han
bruker mye av tiden på
undervisning og
veiledning innenfor
EndNote, NVivo og
litteratursøk. Han er
også involvert i
prosjekter som det
virtuelle biblioteket og

skrivefestivalen ved
NTNU
Hilde Kaalvik jobber
som spesialbibliotekar
ved Bibliotek for
medisin og helse ved
NTNU.

13:35-14:00

EndNote i ph.d.undervisningen - fra
mål til middel (pdf)

John-Wilhelm Flattun, UiB

John-Wilhelm Flattun er universitetsbibliotekar og
fagansvarlig for engelsk og kunsthistorie ved bibliotek
for humaniora, hvor han underviser og veileder i
akademisk skriving og referansehåndtering. Han er
tilknyttet den nylig oppstartede Digital Humaniora lab
ved Universitetsbiblioteket i Bergen, Frontrunner for
digital undervisning ved UiB, og medlem av
forskergruppen Teaching and Learning in Higher
Education (TeLEd).

14:00-14:15

Pause med lett
pausegymnastikk

Ida Marie Sørensen, student i idrettsvitenskap
Ida Marie Sørensen er en
glad bergenser på 20 år som
elsker å trene og være aktiv.
Hun studerer
idrettsvitenskap ved USN
Campus Bø, og er ferdig med
2. året til sommeren!
Hun gleder seg veldig til å
holde en liten økt for dere og
håper dere er klar til å få opp
pulsen!😉

14:15-14:45

Gruppearbeid med
tema: hvordan har vi
hatt det i
nedstengningsåret?
Positive og negative
erfaringer

Breakout rooms

14:45-14:55

Oppsummering av
gruppearbeid

Plenum

14:55-15:00

Takk for dagen

Shea Sundstøl

tirsdag 27 april
09:55-10:00

Dagens tema: året som kommer
Velkommen
Shea Sundstøl

10:00-10:25

Flipping and
Edina Pózer, UiO
somersaulting:
Presenting the
publishing process for
PhD candidates during
lockdown requires new
teaching methods (pdf).

Edina Pozer is a subject librarian in geosciences at the
Library of medicine and science, University of Oslo.
She mainly works with subject specialized teaching
from Bachelor to PhD level, research support,
geoscience events and she is Cristin superuser for the
Department of Geosciences. Her research
background is in geochronology and geochemistry
from the University of Oslo.

10:30-10:55

Utvikling av digitale
ressurser om
akademisk skriving ved
NMBU

Niklas Mintorovich, NMBU
Niklas Mintorovitch er
koordinator for
Skrivesenteret ved NMBU.
Skrivesenteret er en
veiledningstjeneste for
studenter, men
undervisning og utvikling
av ressurser om akademisk
skriving utgjør en stadig
økende del av deres virke.
Som respons på
koronapandemien ble
tilbudet heldigitalisert på
kort tid. Det ga grobunn for
utvikling en rekke nye
ressurser som nå er
sentrale for deres tilbud til
studentene.
Niklas har bakgrunn fra
kulturhistorie og
pedagogikk, og har tidligere
undervist på Høyskolen i
Østfold.

10:55-11:05
11:05-11:30

Pause
Oppskalering av
workshops på best
praksis av data science
og forskningsprogramvareutvikling hvordan kan de nå de
som trenger? (pdf)
(NB: Foredrag og
diskusjonen vil foregå
på engelsk.)

11:30-12:15

lunsj med musikk

Naoe Tatara, UiO
Naoe Tatara jobber på
Digital Scholarship Center
ved UiO Universitetsbiblioteket for å støtte
utvikling av forskeres
digitale ferdigheter. Hennes
ansvarsområde er
koordinering av workshopper. Hun er også
regional koordinator for
Carpentries
(carpentries.org) og
CodeRefinery
(coderefinery.org) i
nordiske land.

Anders Røine, stipendiat hos USN
Anders er for tiden
stipendiat ved USN avd.
Rauland. Han skriver om
det han for anledningen
kan kalle rytmisk
grammatikk i norsk
slåttemusikk og
hvordan den påvirkes av
teknologisk og kulturell
endring.
I årene mellom master og PhD drev han som
freelance musiker. Det er først og fremst slåttemusikk
på munnharpe, langeleik og hardingfele som er hans
musikalske base, men han har jobbet i spekteret
mellom relativt streit popmusikk og fri improvisasjon.
Han spiller også gitar og har gitt ut 4 plater sammen
med Marit Karlberg (langeleikspiller og bibliotekar:)
under navnet Sudan Dudan.

12:15-12:40

12:45-13:10

PhD-koordinators syn
på bibliotekets
tjenester (pdf)

Prosjektet
"Forskningsintegritet og
åpen vitenskap:
Kunnskaper, normer og
holdninger blant ph.dstudenter i Norge”
RIOS-PhD status våren
2021 (pdf)

Veronica Tinnesand, USN
Veronica Tinnesand har
en doktorgrad i økologi og
jobber som seniorrådgiver
og ph.d.-koordinator ved
Fakultet for teknologi,
naturvitenskap og
maritime fag, USN. Hun
har koordinert USNs
doktorgradsprogram i
økologi siden 2011.
Helene N. Andreassen, UiT og Jessica Lönn-Stensrud,
UiO

Helene N. Andreassen er leder for faggruppe for
undervisning og læringsstøtte ved
Universitetsbiblioteket, UiT Norges arktiske
universitet, hvor hun blant annet underviser i
informasjonskompetanse, koordinerer det
institusjonelle opplæringsprogrammet i håndtering
av forskningsdata og har emneansvar for Take control
of your Phd journey. Helene har en ph.d. i fransk
lingvistikk og forsker for tiden på
andrespråksfonologi.

Jessica Lönn-Stensrud er førstebibliotekar og
Seksjonsleder for undervisningsutvikling ved Bibliotek
for Medisin og Realfag, Universitetet i Oslo. I tillegg er
hun tilknyttet KURT – Kompetansesenter for
Undervisning i Realfag og Teknologi ved UiO og sitter
i redaksjonen for nettressursen PhD on track. Hun har
en PhD i mikrobiologi og er forsker og
kommunikasjonsansvarlig i LUTHER, et tverrfaglig
prosjekt som fokuserer på å forhindre infeksjoner på
implantater.

13.15-13:40

Interaktivitet og
Michael Grote, UiB
samarbeid i nettbaserte
kurs - erfaringer fra
bibliotekundervisningen
i koronatiden (pdf)

Michael Grote er fagreferent for allmenn
litteraturvitenskap, tysk og filosofi ved
Universitetsbibliotek i Bergen. Redaktør i PhD on
Track.
13:40-13:50
13:50-14:20

Pause
Gruppearbeid: veien
videre for nettverket
(pdf)

14:20-14:30

Oppsummering av
gruppearbeid

Plenum

14:30-14:45

Avslutning og
oppsummering

Shea Sundstøl

Breakout rooms

Om programmet: Vi har lagt inn 5 minutter mellom hvert innlegg for å gi oss nok tid å ordne
overgangen mellom hvert bidrag, og for å gi dere tid til å hente kaffe, hvile øyne, eller hva annet
som må gjøres.

