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Representanter 

Anne-Helen Mydland, professor (kunst) 
Thomas Dahl, forskningsleder (musikk)  
Viggo Krüger, førsteamanuensis og leder for 
GAMUT (musikkterapi)  
Johan Sagan, forskningsleder (design)  

Vitenskapelige stipendiater: Ingvill Molandstø 
(musikkteori)  
Vara: Guro Parr Klyve, stipendiat (musikkterapi)  
Kunststipendiater: Ingrid Rundberg, stipendiat 
(design)  
Vara: Tijs Ham, stipendiat (musikk)  
 

Vara 
Johan Sandborg, professor (kunst) 
Hilde Haraldsen Sveen, førsteamanuensis 
(musikk)  
Arnulf Mattes (musikkteori) 
Halldora Isleifsdottir, førsteamanuensis (design)  

Sekretær 
Anne-Len Thoresen 
Synnøve Fluge 

 

  Godkjent innkalling og saksliste: 
  Godkjent møteprotokoll: 
  Saker 

S 1/21 Gjennomgang av UFF sitt mandat og virkeområder i henhold til endret 
regelverk fra 9. september 2021.   

- Visedekanens ambisjoner for UFF og legger opp for drøfting i møte.  
-  UFF webside: https://www.uib.no/kmd/148393/utvalg-forskning-og-

forskerutdanning 
 
Mandat:  
§ 6 Utvalg for forskning og forskerutdanning 
Utvalg for forskning og forskerutdanning oppnevnes av fakultetsstyret. 
Utvalget er rådgivende organ for fakultetsstyret i saker som gjelder fakultetets 
forskning og kunstneriske utviklingsarbeid, forskerutdanning og rapporterer 
til fakultetstyret.  
 
Utvalget skal:  
• ha ansvar for utvikling og oppfølging av fakultetets strategi, handlingsplan for 
ekstern finansiering, forskerutdanning, studieplan og kvalitetsarbeid innen 
forskerutdanning.  
• ha ansvar for å utarbeide og vedlikeholde utfyllende regler for ph.d. -
programmet  
• bidra til å styrke veilederkompetansen ved fakultetet  
• bidra til å styrke samarbeide med den nasjonale forskerskolen for 
Kunstnerisk utviklingsarbeid og Grieg Research School • fremme kunstnerisk 
utviklingsarbeid og forskning ved fakultetet, og se til at all forskning ved 
fakultetet har likeverdige ressurser og støttefunksjoner  
• være rådgivende organ for fakultetsstyret i forskningspolitiske saker  

Møte 1/2021 

Utvalg for forskning og forskerutdanning (UFF) 
Mandag 11.oktober kl 10-12 

Sted: KMD Møllendal, Presentasjon 1, 4 etg - Zoom (for de som ikke kan møte fysisk) 
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• bidra til utforming av fakultetets forskningsstrategi  
• være pådriver for kvalitet i fakultetets forskning og forskerutdanning  
• bidra til faglig forankring av verkstedene  
• følge opp krav til rapportering og dokumentasjon 
• følge opp forskningsetiske spørsmål  
• følge opp kunstnerisk og akademisk formidlingsaktivitet ved fakultetet 
Dekanen kan pålegge utvalget oppgaver.  
 
Forslag til vedtak: Plan tas til orientering med de innspill som kom i møte.  

S 2/21 Om UIB FRAM : Om høring og om rapportering (Jf. Sak 4/21 i FFU). 

UFF jobber videre med UIB FRAM rapporten. Jostein gir en muntlig 

orientering og ber UFF om innspill til prosess og ber derfor utvalget om å 

lese rapporten og grunnlagsdokumentene nedenfor:   

Vedlegg 1: UIBs rapport: uib_fram-rapport.pdf  

Vedlegg 2: Saksforelegg: Forslag til planer – Synnøve M.  

Vedlegg 3: Ramme for kvalitet (vedlegg til rapport) for KMD 

Vedlegg 4: UiB FRAM - innspill fra Fakultet for kunst, musikk og design 

S 3/21 Kvalitetsarbeid i Ph.d utdanningen 
Hilde Skare orienterer.  
Kort drøfting i møte og eventuell vedtak for oppfølging.   

S 4/21 Stipendiater på PHD- programmet 
Vedlegg 5: Notat 

S 5/21 Oppfølgingsak: Forskningsseminar 6 og 7. januar 2022 

UFF følger opp vedtak jf. Sak 6/21 vedtatt i FFU 14/6.  

Det legges opp til tid for drøfting og innspill til programutkast. UIB FRAM 

rapporten er et grunnlagsdokument i utforming av program.  

Forslag til vedtak: Forslag tas til orientering med de innspill som kom i 

møte.  

  
  Faste orienteringer 
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• Søknader og søknadsfrister. KMD søknadskalender: Relevante midler 
og søknadsfrister for KMD ansatte | Fakultet for kunst, musikk og 
design | UiB (KJT/TRD) 

• UIB Fond og Legater: søknadsportalen åpner 15. oktober med frist 1. 
desember: Fond og legater ved UiB | Ansattsider | UiB (AL) 

• RC fremdrift - en løypemelding ( AL) 
• Oppfølging av LTP:  Innspill til Langtidsplan (LTP) for forskning og 

høyere utdanning 2023 – 2033  (KJT), Vedlegg 6 
• Samleside over råd og utvalg: https://www.uib.no/kmd/106134/styre-

og-utvalg-ved-fakultet-kunst-musikk-og-design 
• Nye møtedatoer høsten: Mandag 15. november, Mandag 13. 

desember 
 

  
   Jostein Gundersen 
   Visedekan for forskning 
                                                                                                                                Anne-Len Thoresen 
                                                                                                                                Sekretær 
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