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Forskerlinje for veterinærstudenter
Det veterinærmedisinske fagmiljøet ved Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet (NMBU) innførte fra høstsemesteret
2014 en forskerlinje i veterinærmedisin. Dette er et tilbud til de
beste veterinærstudentene der de kan starte en forskerkarriere
allerede under veterinærstudiet. Innføringen av ordningen, som
tilsvarer den medisinerstudentene har hatt tilbud om i flere år, skjer
etter at Regjeringen i statsbudsjettet for 2014 tildelte 7 nye
studieplasser til veterinærmedisin over Kunnskapsdepartementets
budsjett. På tilsvarende måte som for medisinerstudentene må også
veterinærstudentenes deltakelse på forskerlinjen i tillegg finansieres
gjennom en studentstipendordning. Vi viser til tidligere kontakt i
saken og ber om et møte med kunnskapsdepartementet for å
diskutere finansiering av en slik stipendordning, med en total
kostnadsramme på 1.4 millioner kroner pr. år.
NMBU er opptatt av å stimulere nyutdannede veterinærer til å starte en
forskerkarriere, fordi det faglige nivået blant veterinærstudentene er
meget høyt og kandidatene er rekruttert blant de aller beste. En utfordring
er imidlertid at det veterinærmedisinske studiet er et profesjonsstudium
og curriculum er i mindre grad utformet slik at studentene får
forskningserfaring i løpet av studiet.
En forskerlinje er derfor et relevant og godt tilbud til de beste og mest
motiverte veterinærstudentene på hvert kull. Studentene som etter
søknad er tatt opp på forskerlinjen, får tilbud om ett sammenhengende
fulltids forskningsår etter 2-3 års studium og deltids forskningsaktivitet i
løpet av den resterende studietiden. Studentene vil bli integrert i de beste
veterinærmedisinske forskergruppene, og vil til sammen ha gjennomført
to forskningsårsverk før endt studium. Studiet vil likevel bare bli forlenget
med ett år fordi studentene i resten av studietiden må gjennomføre ett
forskningsårsverk parallelt med det ordinære veterinærstudiet.
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Forskerlinjen består av en teoretisk del med forskermetodekurs, mens den
resterende delen består av arbeid med en forskningsoppgave.
Slutteksamen og innlevering av forskningsoppgaven skjer ved endt
studium, og det forventes at omfanget av arbeidet tilsvarer en til to
publikasjoner. Det legges til grunn at teoridelen godkjennes som
teoridelen i doktorgradsprogrammet, og et eventuelt doktorgradsstudium
forkortes tilsvarende.
Uteksaminerte veterinærer med bakgrunn fra forskerlinjen vil være
attraktive og konkurransedyktige i andre forskningsmiljøer og vil derved
bidra med å skape tverrfaglige kontakter mot en større del av
forskningsmiljøene i Norge og internasjonale miljøer. Ordningen vil ha en
klar samfunnsmessig verdi ved en generell økt forskningsaktivitet innen
biomedisin generelt og veterinærmedisin spesielt. Forskerlinjen vil også
bidra positivt til å styrke forskningskulturen, forskergruppene og
forskningsomfanget på institusjonen, samt at den vil øke rekruttering til
veterinærmedisinsk forskning og trekke til seg studenter som er opptatt
av en mulig forskningskarriere.
Forskerlinjen har blitt tatt godt imot hos studentene og vi har rekruttert
inn til viktige samfunnsnyttige prosjekter. Til høsten starter for eksempel
3 studenter på prosjekter innen antibiotika-resistens som har stor
samfunnsmessig betydning. Det er også studenter på prosjekter innen
dyrevelferd, akvamedisin og flere andre områder. De første kandidatene
uteksamineres neste år.
Forskerlinje for veterinærstudenter krever finansiering på linje med
forskerlinjene ved de medisinske fakultetene. Både grunnbevilgning og
resultatbasert finansiering for studiepoeng (120 poeng pr. student) er nå
sikret over Kunnskapsdepartementets budsjett. Forskerlinjestudentene
må i tillegg knyttes opp mot en studentstipendordning som innebærer at
studentene gis helt stipend det første året og deltidsstipend de påfølgende
semestrene tilsvarende ytterligere ett studieår. Dette har NMBU til nå løst
med egne midler. Dette er en ordning som ikke kan fortsette, dels fordi det
på sikt ikke vil være økonomi til å drifte 7 studieplasser når vi selv dekker
stipendene og dels fordi denne ordning er uheldig og gjøres på en
midlertidig dispensasjon fra KD.
Vi ber om et møte med kunnskapsdepartementet for å finne en
løsning på studentstipendordningen. Denne vil ha en total
kostnadsramme på 1.4 millioner kroner pr. år.

Vennlig hilsen

Mari Sundli Tveit
Rektor

2

Ole-Jørgen Torp
Studiedirektør

3

