
KMD forskningsutvalg FFU – dagsseminar 07.05.2019  kl 09:30-16:00 

Sted: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, møterom læringslab 3. etg,  
Deltakere: FFU + Aslaug Nyrnes, Anne-Len Thoresen og Dagfinn Bach, Øivind Skaar i første del. 
 
 
 
Tema: 

Hvordan kan FFU bidra til å styrke faglig kvalitet og konkurransedyktighet i 
KMDs forskning? 
 
Bakgrunnsmateriale: 
FFUs mandat  https://www.uib.no/kmd/106143/forskningsutvalget-ffu#mandat 
KMDs strategi https://www.uib.no/kmd/119495/strategi-fakultet-kunst-musikk-og-design-2018-
2022 
KMDs handlingsplan BOA  https://www.uib.no/kmd/125526/handlingsplaner-ved-kmd-2018-
2022#handlingsplan-for-boa-og-eksternfinansiert-aktivitet 
 
 
9:40 - 10:00 Kort innledning ved prodekan 
 
10:00 – 10:45  Fakta om forskningsøkonomien ved KMD  
Kort intro om interne/eksterne midler ved Øivind Skaar 
Materiale sendes ut på forhånd  
 
11:00 – 12:00 Hvordan ser status forskning ut fra instituttenes side?  
Innlegg max 15 min hver fra Geir-Harald, Thomas, Ashley  
- Største pågående satsninger (prosjekt, navn) søknader/frikjøp 

- Hvordan følges disse opp? Langsiktige planer? 
- Viktigste forskningsnettverk for instituttet, nasjonalt og internasjonalt?  

- Hva gir disse, og hvordan bidrar instituttet? 
- Formidling av forskningen (prosess og resultat): Publisering? Eksposisjon? Presentasjon/papers? 
- Vurdering av sterke og svake sider ved forskningen på instituttet, i henhold til KMDs strategi 
 
Evt spørsmål/respons 
 
12:15- 13:00 Lunsj i MCB kafe  
 
13:00 – 13:20 Presentasjon av Centre for Grieg Research –Arnulf Mattes, førsteamanuensis og leder 
av senteret 
https://www.uib.no/en/griegresearch 
 
13:25 – 13:55 Presentasjon av GAMUT – Brynjulf Stige, professor og leder av senteret 
https://www.uib.no/fg/gamut 
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14:15 – 16:00 Diskusjon:  
Forskningsmiljø, kvalitet og evne til å innhente eksterne midler – status og tiltak 
NB: Diskusjonen må omfatte både vitenskap og kunstnerisk utviklingsarbeid  
 
Momenter: 
KMD forskningskultur  
- Hvilke stillingstyper og miljø skal vi forvente mest god forskning av? 
- Hva har vi av møtesteder for forskningskultur? 
- Forskningsbasert undervisning, hvordan forstås dette? 
- KMDs strategiske midler: er rammene for utlysingene konstruktive? (kategorier, vilkår) 
- Innføre flere individuelle insentiver, f.eks. belønning presentasjon/paper/eksposisjon? 
- Skal FFU selv arrangere noe (møtesteder/seminar), eller fordele ut oppgaver? 
 
Eksterne midler vurderinger ut fra oversikt og erfaring 
- Hvor har vi sjanser til å få – og hvem ved KMD?  

 
Rammer for gode søknadsprosesser – systematisere modeller? Hvem gjennomfører? 
- Prioritering fra fagfelt og institutt 
- Tid og rom for søknad 
- Faglig og adm støtte 
- Referansegrupper/fagteam/fagfellevurderinger 
- Flerfaglige tilbakemeldinger 
- Kontroll før innsending 
- Hvordan løfte fram gode eksempler? 
 
Formidling, arkivering, dokumentasjon 
- Hva med forpliktelsen til deling av prosess og resultat, innen KMD? (jf «den norske modellen» - 

hva ligger igjen etter et prosjekt)  
- Research Catalogue – oppfølging av diskusjon i FFU 1. april. Forslag om avsetning av midler for å 

styrke RC på KMD? Eget vedlegg på dette, oppsummering fra 1. april. 
 

Deltakelse i internasjonale forskningsnettverk  
- Hvilke nettverk bør prioriteres? 
- Hvem bør representere? I hvor stor grad deltar også faglig ansatte? Presentasjoner/papers? 

Fungerer dette godt nok? 
 
Overordnet: 
- Hva er mest og minst sannsynlig at vi kan lykkes med å styrke? 
- Reell kapasitet vs kritisk masse 
- KVALITET 
 
 
Momenter fra diskusjonen oppsummeres skriftlig til vårens siste FFU-møte 3. juni. 


