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  Protokoll fra møte 03.12.2020:  

   
  Saker 
 

S 1/21 Tiltak for å styrke forskningsetikk ved KMD  
Saksfremlegg og forslag til vedtak til FFU. Fremlegget har vært vedtatt i 
FUU 26.01.2021 og uten merknader. Anne Helen M orienterer kort om det 
arbeidet som er gjort ved KMD i 2020 for å styrke kunnskap og skape 
refleksjoner blant faglige ansatte om forskningsetikk og vesentlige 
forskningsetiske problemstillinger. I 2020 ble det gjennomført tre seminarer 
for fakultetets faglige ansatte. Se lenke til: Om forskningsetikk | Fakultet for 
kunst, musikk og design | Universitetet i Bergen (uib.no) 
 
Vedlegg 1:  FFU – FUU saksfremlegg: Tiltak for å styrke forskningsetikk ved 
KMD  
Vedlegg 2: Research Ethics Seminar 3: http://ekstern.filer.uib.no/kmd/W3-
publisering/R%C3%A5d%20og%20utvalg/FFU/Reserch%20ethics%20semi
nar%203%2015.1.21_Mydland.pdf 
 
Vedlegg 3: Research Ethics in Norway: Laws and Regulations – What about 
the Arts? Research integrity and challenges for project leaders 
http://ekstern.filer.uib.no/kmd/W3-
publisering/R%C3%A5d%20og%20utvalg/FFU/etikk_25.09.2020_NMAHM_
presentasjon.pdf 
 
Forslag til vedtak: FFU henstiller til fakultetsledelsen å iverksette tiltak for å 
styrke ansattes bevissthet om og trygghet i håndtering av forskningsetikk. 

Møte 1/2021 
 

FORSKINGSUTVALGET (FFU) – Innkalling og saksliste 
Mandag 22.02.2021, kl. 12.30-14.30, møtested: Zoom  

https://www.uib.no/kmd/141351/om-forskningsetikk
https://www.uib.no/kmd/141351/om-forskningsetikk
http://ekstern.filer.uib.no/kmd/W3-publisering/R%C3%A5d%20og%20utvalg/FFU/Reserch%20ethics%20seminar%203%2015.1.21_Mydland.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/kmd/W3-publisering/R%C3%A5d%20og%20utvalg/FFU/Reserch%20ethics%20seminar%203%2015.1.21_Mydland.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/kmd/W3-publisering/R%C3%A5d%20og%20utvalg/FFU/Reserch%20ethics%20seminar%203%2015.1.21_Mydland.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/kmd/W3-publisering/R%C3%A5d%20og%20utvalg/FFU/etikk_25.09.2020_NMAHM_presentasjon.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/kmd/W3-publisering/R%C3%A5d%20og%20utvalg/FFU/etikk_25.09.2020_NMAHM_presentasjon.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/kmd/W3-publisering/R%C3%A5d%20og%20utvalg/FFU/etikk_25.09.2020_NMAHM_presentasjon.pdf
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Tiltak bør i første rekke gjennomføres på fakultetsnivå på tvers av 
instituttene, for å sikre en felles forståelse og kvalitet. For at dette skal 
lykkes, må også instituttledelse være informert og involvert, og instituttene 
oppfordres også til egne initiativ. Forskningsadministrasjon deltar i 
gjennomføring og oppfølging og bistår med veiledning i regelverket. For 
ph.d.-kandidatene er dette forankret i programbeskrivelse og inngår. 

 
FFU fremmer forslag om snarest mulig å etablere følgende kurs: 

1) Forskningsetikk for ph.d.-kandidater, veiledere og forskere. Kursene 
bør baseres på en diskursiv tilnærming, anvendt på prosjekt og 
praktiske eksempler.  
introdusere standardverktøy som RETTE og NSD tilbys jevnlig, på 
tvers av instituttene   
 - eksempelvis utgjøre to halve dager med individuelt arbeid i 
mellomtiden. 
 

2) Tekstarbeid/etikk, for ph.d.-kandidater og veiledere, i første omgang 
for kunstnerisk utviklingsarbeid. Her introduseres etablerte 
skrivekonvensjoner og ansvar for valg i forhold til dette, samtidig som 
det kunstneriske perspektivet ivaretas.  . Aslaug Nyrnes sine 
tekstkurs  for ph.d.-kandidater ved KMD i de senere årene brukes 
som referanse, og UiBs/HFs tilbud for vitenskapelig ansatte og 
stipendiater vurderes. 

 
3)  Prosjektledelse/etisk ansvar for ledere av forskningsprosjekt og 

ph.d.-kandidater. Omfang: ca 2 dager. I tilknytning til dette etableres 
rutiner for identifisering av etiske utfordringer ved oppstart av 
forskningsprosjekt, inkludert ph.d.-prosjekt, ved KMD.  

 
 

S 2/21 Oppfølging av handlingsplaner vedtatt i fakultetysstyret 10. desember: 
- Forskerutdanning, infrastruktur og BOA, les her: Handlingsplaner ved KMD 
2018- 2022 | Fakultet for kunst, musikk og design | Universitetet i Bergen 
(uib.no) 
 

- Hva er nytt og hva skal følges opp i instituttene?  
 

- Til forskningsledere: Se saksfremleggene og de forslag til de 
styresgodkjente planene. Det er ønskelig at dere orienterer kort i 
møte om instituttenes innspill. 

Vedlegg 4: Saksfremlegg: Revisjon av BOA handlingsplan 
Vedlegg 5: Saksfremlegg: Revisjon av Infrastruktur 
Vedlegg 6: Saksfremlegg: Revisjon av Forskerutdanning 
 

Forslag til vedtak:  

FFU lager en plan på hvordan handlingsplanene følges opp av 

utvalget. 

 

https://www.uib.no/kmd/125526/handlingsplaner-ved-kmd-2018-2022
https://www.uib.no/kmd/125526/handlingsplaner-ved-kmd-2018-2022
https://www.uib.no/kmd/125526/handlingsplaner-ved-kmd-2018-2022
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Orientering  Kort muntlig orientering (AL):  

Strategiske midler 2021: Om søknader, vurderingar fra ekstern komité 

og resultat.  

NFR nytt 

Status for fakultetets og UiBs forskingsaktivitet i koronatid 

Fakultetets nye forskningsrådgiver: Thomas de Ridder 

Kommer snart! Ny intern utlysning om midlar til styrking av fakultetets 

kunsteriske og tverrfaglige forskning.  

Annet 

   

 
 Anne-Helen Mydland 

 Prodekan                                                  

                                                                                          Anne-Len Thoresen 

                                                                                          sekretær 


