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Møte 1/2019 

Møte i Forskningsutvalget (FFU) 
 

Mandag 28/1 2019 kl 11:00 – 13:30 på møterom 301, Møllendalsveien 61 

 
I  Godkjenning av innkalling og dagsorden 
   
II  Protokoll: utgår denne gangen siden det er så lenge siden siste møte 
   
III  Saker 
 01/19 Utvalgets funksjon. Oppnevning av nestleder. Orientering om nytt 

forskerutdanningsutvalg FUU  
I reglement for fakultetet ble utvalgets mandat justert (fakultetsstyret 
25.10.2018) som følge av at Forskerutdanningsutvalget ble opprettet. 
Se mandat og sammensetning for begge utvalg i saksfremlegg. Denne 
informasjonen, samt møteplan og medlemmer for begge utvalg, finnes 
også på https://www.uib.no/kmd/106134/styre-og-utvalg-ved-fakultet-
kunst-musikk-og-design 

   
 02/19 KMDs handlingsplan bidrags- og oppdragsaktivitet og 

eksternfinansiering – utvalgets rolle  
  Fakultetsstyret vedtok 13.12.2018 fire handlingsplaner som konkretiserer 

KMDs overordnete strategi. Utvalget må se på hvordan det kan bidra til å 
oppfylle BOA-planen, se vedlegg. 
 

 03/19 
 
 
 
04/19 
 
 

KMD og Research Catalogue (RC)  
KMD er portalpartner i RC. Bakgrunn, status og utfordringer er beskrevet 
i saksfremlegg. 
 
Rapportering for tildelte forskningsmidler – forslag til skjema 
For å forbedre arbeidsflyt mellom prosjektleder og de administrative 
enhetene (forskningskoordinator og økonomi) foreslås et enkelt 
tilbakemeldingsskjema etter prosjektslutt, etter mønster fra andre 
fakultet. Forslag til skjema i saksfremlegg. 

https://www.uib.no/kmd/106134/styre-og-utvalg-ved-fakultet-kunst-musikk-og-design
https://www.uib.no/kmd/106134/styre-og-utvalg-ved-fakultet-kunst-musikk-og-design
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IV 

  
Referat- og orienteringssaker 

 a Advancing Supervision for Artistic Research Doctorates 
KMD er partner i Erasmus+ prosjekt 2018-2021. Se vedlegg for 
informasjon. 
 

 b Arbeidsgruppe for vurdering av behov for særskilte etiske 
retningslinjer for kunstnerisk utviklingsarbeid ved KMD – FFU-sak 
11/18, vedtatt på sirkulasjon 
Se saken i vedlegg. Kan bli god synergieffekt med Advancing 
Supervision, men igangsetting av denne gruppen må vente noe, av 
kapasitetshensyn. 
 

 c Tildeling fakultetets strategiske forskningsmidler - status 

 d Grieg Research Centre lokalisert til KMD 
  

e 
 
UiB forskningsutvalg 
Til orientering, se saker 24.01: 

https://www.uib.no/fa/123741/m%C3%B8tet-24-januar 
   
V  Eventuelt 
   

   
 

 
  Anne-Helen Mydland        
  Prodekan  
         Nina Malterud 
         sekretær 
 
           

  

https://www.uib.no/fa/123741/m%C3%B8tet-24-januar

