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   INNKALLING/ SAKSLISTE 
Faste 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  
 
 
 
 
 

 

  Godkjent innkalling og saksliste: 
  Godkjent møteprotokoll: 
  Saker 

S 12/21 Oppfølging: Kvalitetsarbeid i ph.d.-utdanning i Kunstnerisk 
Utviklingsarbeid 
Rammer, deltakere og innhold i obligatorisk informasjonsmøte for nye ph.d.-
kandidater. 
Forslag til vedtak: UFF anbefaler at det obligatoriske informasjonsmøtet for nye 
stipendiater avholdes [dato], berammes til [] timer, med følgende deltagere: [] 
 

S 13/21 Obligatorisk veilederopplæring for veiledere i ph.d.-programmet 
 
UFF drøfter rammer og innhold for obligatoriske veilederseminar. 
Vedtak utarbeides i møtet. 
 

S 14/21 Studiehåndbok ph.d. i KU 
Studiesjef Hilde Skare orienterer om prosess 

S 15/21 Orienteringssak: Stipendiatforum fakultet 
Ingrid Rundberg (stipendiat) informerer om utkomme av spørreundersøkelsen 
til stipendiatene og ph.d. kandidatene: PhD Forum. What would we like the PhD 
forum to be? 

Eventuelt et vedtak tas i møte om videre oppfølging. 

S 16/21 Oppfølging: UIB FRAM – Tema: forskningsstøtte  

Fakultetsdirektør gir en kort muntlig presentasjon om 

forskningsadministrasjonens arbeid for forskningsstøtte. 

Eventuelle vedlegg ettersendes eller deles ut i møte.  

Møte 3/2021 

Utvalg for forskning og forskerutdanning (UFF)    
Tid: Mandag 6. desember kl 10-12 
Sted: Presentasjon 2, KMD møllendal  
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Forslag til vedtak: UFF anbefaler at samtlige forskningsledere (institutt, 

gruppeledere) gjøres kjent med forskningsadministrasjonens arbeid og 

kurses jevnlig i søknadsskriving og prosjektledelse. 

 

Faste dokumenter i fakultetets UIB FRAM arbeid er:  

Vedlegg: UIBs rapport, lenke til: uib_fram-rapport.pdf  /papirutgaven  

Vedlegg: Saksforelegg: Forslag til planer – Synnøve M (notat) 

 

S 17/21 Ny forskningsportal for KMD på researchcatalogue .net 
KMD har utarbeidet ny forskningsportal på researchcatalogue.net: 
https://www.researchcatalogue.net/view/1310123/1435694. 
 
Vedlegg 1: Beskrivelse og bruk av ny KMD portalside i RC (NO) 
Vedlegg 2: New KMD Portal Page in RC (ENG) 
 
Vedtak: UFF anbefaler at nye eksposisjoner legges til i portalen fortløpende 

og ber instituttene orientere sine ansatte om portalen. 

 

S 18/21 Oppfølging: Seminar Norheimsund 6 og 7. januar 2022 

Pro- og visedekan har utarbeidet et forslag til program for 6, januar og 

ber UFF gi innspill til det. 

 

Vedlegg 3: Evt. ettersendes eller deles ut i møte 

 

Forslag til vedtak: UFF tar programforslaget til orientering og ber 

Visedekan ta med UFF sine innspill i videre programplanlegging. 

 

  
 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) 

 
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 

 
Forslag til møter i 2022: 24. januar, 21. februar, 28. mars, 2. mai, 
13. juni (med lunsj/middag) 
 

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