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Faste representanter 
Jostein Gundersen, visedekan for forskning 
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  
 
 
 
 
 

 

  Godkjent innkalling og saksliste: 
  Godkjent møteprotokoll: 
  Saker 

S 6/21 KMD Infrastruktur - prioriteringer og planer 2022 
Seksjonsleder for verkstedene presenterer muntlig en oppsummering av de 
tilbakemeldingene som kom fra de fagansvarlige på verkstedene sammen med 
teknikerne. Instituttlederne har vært orientert om prosessen. UFF blir bedt om 
å ta stilling til og skal drøfte de anbefalinger som legges frem frem. UFF skal 
lage et vedtak i møte og som tas videre til fakultetsstyret i desember i 
budsjettforslag 2022.   
 
Vedlegg 1: Utstyrsbehov på KMD verksteder  
 
Forslag til vedtak: UFF gir følgende forslag til infrastruktur prioriteringer til 
budsjettforslag 2022;  
 

S 7/21 Oppfølging: UIB FRAM - Rammer for forskningsledelse 
UFF jobber videre med UIB FRAM rapporten. Rapporten deles ut i møte.  
Jostein ber UFF å lese UIB FRAM rapporten og særlig kapitell 5.9 
Rammer for forskningsledelse, (s 60). 
Det blir lagt opp til spørsmål, drøfting og innspill basert på 
saksfremlegget til Jostein.   
 
Vedlegg 2: Jostein innleder og presenterer et notat (ettersendes) 
 
 

Møte 2/2021 Saksliste 
Utvalg for forskning og forskerutdanning (UFF)    
Tid: Mandag 15. november kl 10-12 
Sted: Griegakademiet, rom 110 og  Zoom (for de som ikke kan møte fysisk) 
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Faste dokumenter i fakultetets UIB FRAM arbeid er:  
Vedlegg 3: UIBs rapport, lenke til: uib_fram-rapport.pdf  /papirutgaven  
Vedlegg 4: Saksforelegg: Forslag til planer – Synnøve M  (notat) 
 
Vedtak: UFF skal følge opp prosessen tematisk som skissert i saksforelegg  
 

S 8/21 Oppfølging: Kvalitetsarbeid i Ph.d utdanningen 
Som et ledd for å styrke kvalitetsarbeidet i ph.d., vil UFF vurdere en 
obligatorisk innføring for stipendiater ved KMD og HF, i forskrift,  
programbeskrivelse og rutiner. 
 
UFF utarbeider forslag til deltakere og innhold i møte.  
 
Forslag til vedtak: UFF anbefaler obligatorisk innføring for Fakultetets 
stipendiater som spesifisert i referat  
 

9/21 Obligatorisk veileder opplæring i Ph.d utdanningen 
Erfaring med stipendiatanes arbeid viser til dels manglende strukturell 
oppfølging fra veilederne. Visedekan ønsker å innføre obligatorisk 
veilederopplæring ved KMD. I møte diskuterer vi rammer, form og innhold i en 
eventuell obligatorisk veilederopplæring.  
 
Forslag til vedtak: UFF anbefaler obligatorisk veilederopplæring med rammer og 
innhold som spesifisert i referatet 
 

S 10/21 Ph.d komité og sensorveiledning - nye maler 
Se vedlagt utkast til nye maler som skal brukes iforbindelse med ph.d 
rapportering. En mal er for komiteens rapportering og den andre er ph.d 
sensorveiledning  Visedekan ber UFF om å godkjenne de nye malene  evt. ber 
om innspill til endringer.  
 
Vedlegg 5: nytt utkast: Mal til komiterapportering (ettersendes) 
Vedlegg 6: nytt utkast: Mal til sensorveiledning (ettersendes) 
 
Forslag til vedtak: UFF anbefaler at ny mal for komitèrapport og 
sensorveiledning tas  i bruk   
 

  
S 11/21 Oppfølging: Forskningsseminar 6 og 7. januar 2022 

Det legges opp til tid for drøfting og innspill til programutkast  (jf. vedlagt 
referat fra møte i oktober). UIB FRAM rapporten er et 
grunnlagsdokument i utforming av program.  
 
Vedlegg 7: Referat fra UFF møte 11. oktober 
 
Forslag til vedtak: Forslag tas til orientering med de innspill som kom i 
møte. UFF utarbeider et program til  seminar dag 1 om forskning 
 

  

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/uib_fram-rapport.pdf
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 Faste orienteringer 
 

  

 
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 er open med frist 1. desember: 
Fond og legater ved UiB | Ansattsider | UiB (AL) 

 
Samleside over råd og utvalg: 
https://www.uib.no/kmd/106134/styre-og-utvalg-ved-fakultet-kunst-
musikk-og-design 
 
UFF Nettside:  Utvalg for forskning og forskerutdanning | Fakultet for 
kunst, musikk og design | UiB 

 
Møtedatoer høsten 2021: Mandag 15. november, Mandag 6. desember 
 
Forslag til møter i 2022: 24. januar,  21. februar, 28. mars, 2. mai, 13. 
juni 
 

  
   
  Jostein Gundersen 
  Visedekan for forskning 
                                                                                                                                Anne-Len Thoresen 
                                                                                                                                Rådgiver  
                                                                                                                                Sekretær for UFF  

https://www.uib.no/kmd/118466/relevante-midler-og-s%C3%B8knadsfrister-kmd-ansatte
https://www.uib.no/kmd/118466/relevante-midler-og-s%C3%B8knadsfrister-kmd-ansatte
https://www.uib.no/kmd/118466/relevante-midler-og-s%C3%B8knadsfrister-kmd-ansatte
https://www.uib.no/foransatte/100535/fond-og-legater-ved-uib
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
https://www.uib.no/kmd/106134/styre-og-utvalg-ved-fakultet-kunst-musikk-og-design
https://w3.uib.no/nb/kmd/148393/utvalg-forskning-og-forskerutdanning
https://w3.uib.no/nb/kmd/148393/utvalg-forskning-og-forskerutdanning

