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  Referat /protokoll fra møte 28. mars  
Tilstede:  

Jostein Gundersen (visedekan for forskning) 
Johan Sandborg, professor (kunst) - vara for 
Anne-Helen Mydland 
Einar Røttingen, forskningsleder (musikk)  
Viggo Krüger, førsteamanuensis og leder for 
GAMUT (musikkterapi)  
Johan Sagan, forskningsleder (design)  

Vitenskapelige stipendiater: Ingvill Morlandstø 
(musikkteori)  
Kunststipendiater: Ingrid Rundberg, stipendiat 
(design)  
 

  Fra Administrasjonen:   
Synnøve Myhre 
(fakultetsdirektør)  
Karen-Sofie Schjøtt Olsaker 
(ph.d.-koordinator)  
Thomas de Ridder 
(Rådgiver)  
UFF sekretær: Anne-
Len Aase Thoresen 

 

  Godkjent innkalling og saksliste 
  Godkjent møteprotokoll fra møte 21.02.2022 
  Saker 

S 10/22 Orienteringer:  
a. KMD fikk tildelt to post doc stillinger fra EUs Marie Curie Fellowship 

Programmet (EU’ s Exellence Pillar 1): Késia Decoté, fra Brasil: Veileder 
er Jill Halstead, professor på Griegakademiet (Griegakademiet) og 
Budhaditya Chattopadhyay: Veileder er Brandon LaBelle (Kunst) 

Kandidatene har betenkningstid til 6. juni og ansettelsen må skje innen mars 

2023.  

b. Forskningsdagene 21.09-02.10: Påmeldingsfrist 30.04. 22: Om Forsker 

Grand Prix: Forsker Grand Prix 2022 – Forskningsdagene i Bergen 

(forskningsdagenebergen.com) Her er det viktig at instituttene er 

aktive og melder seg på.  

c. Karrieresenteret UIB FERD: UiB Ferd karrieresenter for yngre forskere 

| Universitetet i Bergen Senteret skal tilby både individuelle og 

gruppebaserte karierrelæringssamtaler. I tillegg skal senteret tilby 

selvhjelpsverktøy og kurs som støtter den enkeltes 

karrierekompetanse.  

Kursoversikt i karriereutvikling: Kurs i regi av UiB Ferd karrieresenter | UiB 

Ferd karrieresenter for yngre forskere | UiB 

Møte 3/2022 

Utvalg for forskning og forskerutdanning (UFF)    
Tid: Mandag 28.03.2022, kl 10-12 
Sted: KMD Møllendal- Møterom 303 og zoom 
 

 

 

https://www.forskningsdagenebergen.com/bergen/forsker-grand-prix-2022/
https://www.forskningsdagenebergen.com/bergen/forsker-grand-prix-2022/
https://www.uib.no/ferd
https://www.uib.no/ferd
https://www.uib.no/ferd/150951/kurs-i-regi-av-uib-ferd-karrieresenter
https://www.uib.no/ferd/150951/kurs-i-regi-av-uib-ferd-karrieresenter
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Kurs i regi av eksterne: Kurs i regi av eksterne | UiB Ferd karrieresenter for 

yngre forskere | UiB. Det er viktig at fagmiljøene er orientert og benytter 

aktuelle tilbud.  

d. Forskningsadministrasjonen orienterte kort om Erasmus pluss 

(partnerskapssøknad som var sendt i forrige uke fra GA v/ Jill 

Halstead). UIB søknaden leder sammen med Edinburgh, NTNU, 

Nederland /Groningen, Østerrike, Hellas, Tyskland og Malta. UIB FERD 

er koblet på denne søknaden.  

e. FIA jobber med et et nytt digitalt opplegg /verktøy og KMD blir med i 

en pilot som er ment til å utvikle dette verktøyet. Verktøyet er rettet 

mot EU horisont Europa. FIA kommer på fakultetsbesøk og informerer 

KMD. Piloten har oppstart i medio april.  

f. Avholdte og kommende søkerseminarer: Avholdt: 11. mars generelt 

søknadsseminar i Knut Knaus (13 deltok): 6 fra Kunst, 3 fra musikk og 

4 fra design. Nytt seminar PKU for fakultetsansatte skjer 1. juni kl 9-12. 

Påmelding sendes ut rett etter påske.  

g. Avholdte og kommende veilederseminarer: Siste ph.d. veileder 

seminar.  Kommende: Nasjonal konferanse om sakkyndig vurdering og 

fagfellearbeid i kunstnerisk utviklingsarbeid 20. juni i Aulaen. 

Forskningslederne bes om å melde seg på.  

- Kommende seminardatoer 2022: 2. mai, 3. august. og 4. oktober.  

Kommentar/merknad fra forrige PKU veilederseminar: Gjennomgå 

muligheter for å få sak som angår vitenskapelige stipendiater.  

h. Om Infrastruktur FAIR forskningsdata: Orientering flyttes til neste UFF 
møte i mai.  

i. Status ARIIS søknad: Avslag. Visedekanens forslag: KMD kan søke 
andre infrastruktur søknader og har NFR infrastrukturmidler som kan 
brukes til søknadsskriving og til å utvikle ny testpilot prosjekt mellom 
Juss, Mediecity og KMD.  

j. NEU NOW: KMD går inn i et nytt stort EU søknadsarbeid. Koble KU mot 
næring. Det skal være en egen digital Platform og KMD skal arrangere 
en festival. 4 års prosjekt.  

k. Søknader KMD strategiske midler og søknader til kunstnerisk 
utviklingsarbeid:  
- 22 innkomne søknader, total søknadssum 2616 418,- Søknadskategori 
- strategiske midler: (avsatt 1 mill):  
-Forskningsbasert Undervisning: 6 innkomne søknader: GA 4, Kunst 2, 

Design 0 

- Etablere forskningsgrupper: 3 Innkomne søknader: PPU/GA 1, GA 1: 

Kunst 1, Design 0 

- Forskningsprosjekter: 6 Innkomne søknader: GA 4, Kunst 2, Design 0 

- Publikasjoner: totalt 6: GA 3, Design 1, Kunst 0 

Kunstnerisk utviklingsarbeid (avsatt 2 mill): 3 Innkomne søknader: 

PPU (GA): 1, GA: 1, Design: 1.  

l. Publisering 2021: Vedlegg med oversiktene av KMD publiseringer til 
Cristin og Nasjonalbiblioteket. Listene ettersendes på epost til UFF 

https://www.uib.no/ferd/152453/kurs-i-regi-av-eksterne
https://www.uib.no/ferd/152453/kurs-i-regi-av-eksterne
https://diku.no/arrangementer/nasjonal-konferanse-om-sakkyndig-vurdering-og-fagfellearbeid-i-kunstnerisk-utviklingsarbeid
https://diku.no/arrangementer/nasjonal-konferanse-om-sakkyndig-vurdering-og-fagfellearbeid-i-kunstnerisk-utviklingsarbeid
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medlemmene.  
UFF Kommentarer/ merknader fra møte:  

- Det er ønskelig at det lages en tabell også på nivå 1 og 2.  
- Visedekans foreslo å arrangere en workshop om hvordan 

registrereforskningspublikasjoner i Cristin.  
- Aktuelt å lage en oversikt over hvilken forskningssentre som 

publiserer. Viser til publiseringspraksis ved GAMUT: Har krav til 
hva som skal publiseres hvert semester.  

- Påpekes at det er viktig å operasjonalisere forskningstiden.  
- Utarbeide forslag: Hvordan skal forskningsmiljøene synliggjøres 

bedre.  
- Fakultetsdirektørens (KMD) kommentar til budsjettmodell: Viste til 

diskusjonen som skjer nasjonalt og ved UIB at 
forskningsresultatene tas bort fra finansieringsmodellen, jf. 
KHRONO artikkel:  «Å ta bort forskningsbasert finansiering er et 
feilgrep» (khrono.no) Kortversjonen er at undervisningsmodellen 
skal prioriteres.  

S 11/22 Kvalitetsarbeid ph.d.: Prosess ferdigstilling av ph.d. – utdanningsmelding 
2021 
Visedekan sender sak på sirkulasjon før 25.04 for UFF sine Kommentarer til 
planen skissert i saken. 
Vedtak: UFF vedtar/godtar prosessen for ferdigstilling av utdanningsmelding 
som skissert i sakspapirene. 

S 12/22 Kvalitetsarbeid ph.d.: Diskusjon og innspill til ph.d.-utdanningsmelding 
2021 
Kvalitetsarbeid ph.d.: Diskusjon og innspill til ph.d.-utdanningsmelding 2021 
Ph.d.-utdanningsmeldingen omfatter både vitenskapelige og kunstneriske 
stipendiater. Grunnlag for diskusjon: Ph.d. koordinator og forskningsledere 
institutt orienterte om: 

• Opptak: 3 stk 

o KMD: 2 på Griegakademiet 

• Eksterne/BOA-finansierte: 1 på Griegakademiet 

• Midtveisevalueringer: 5 

o Design: 3 

o Kunst: 2 

• Disputaser: 4 

o 2 vitenskapelige 

o 2 KU (hvorav 1 fra det eldre nasjonale stipendiatprogrammet)  

• Underkjenninger: 0 

• Frafall: 0 

• Annulleringer: 0 (grunnet saksbehandlingsfeil) 

• Årsrapporter stipendiater og veiledere: 

o 27 har rapportert (av 35). De som ikke har rapportert har vært 

ansatt etter 1.7.21 eller har vært i sluttfasen 

o 3 har bedt om samtale 

o Flere melder at de har måttet endre prosjektbeskrivelse 

grunnet covid da fokus har endret seg (fra samarbeid til mer 

individuelt) 

o Ett tilfelle avvik i oppfatning av godt samarbeid 

veileder/kandidat 

https://khrono.no/a-ta-bort-forskningsbasert-finansiering-er-et-feilgrep/672785
https://khrono.no/a-ta-bort-forskningsbasert-finansiering-er-et-feilgrep/672785
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o 1 sier at pliktarbeid ikke er godt tilrettelagt av arb. giver, 1 vet 

ikke 

o Koronarestriksjonene har begrenset arbeid med fysiske 

samarbeidspartnere 

o Internasjonal forankring var vanskelig under korona 

• Pandemiens påvirkning: 

o Forlengelser, forsinkelser, utsettelser, omlegginger og 

finansielle konsekvenser 

o 6 (av 20) har så langt søkt og fått innvilget forlengelse av 

ansettelsesperioden (fra 3 – 6,5 mnd.) 

o Ytterligere 6 har fått forlenget studieperioden (fra 2 mnd. til 5 

mnd.) 

• Gjennomføring av medarbeidersamtaler og oppfølgingssamtaler 

(eksterne). Innholdet i samtalene er konfidensielt og skal ikke deles 

med UFF, men vi vil vite om samtaler er gjennomført og om det er noe 

fra disse samtalene som indikerer behov for strategiske grep på 

fakultetet. 

o Griegakademiet: 18 samtaler hvorav 4 eksterne, ingenting 

spesielt å melde 

o Design: 0 (midlertidig instituttleder x2 siden 11.11.19) 

o Kunst: 0 

Vedtak: UFF ber visedekan om å lage utkast til Ph.d.-utdanningsmelding basert 
med utgangspunkt i tallgrunnlaget og innspillene i møtet. 

S 13/22  Kvalitetsarbeid ph.d.: 3-årig evaluering nasjonal forskerskole i 
kunstnerisk utviklingsarbeid  
Evaluering av kurstilbudet til Nasjonal forskerskole i kunstnerisk 
utviklingsarbeid ble gjort i forrige møte. Forskerskolen har nå invitert 
fakultetet til å komme med innspill til treårig evaluering. Innspillet skal være 
kort (1-3 sider) og svare på spørsmål i brev fra forskerskolen (se vedlegg). 
KMDs frist er 25.05. Vi behandler saken 28.03 og 02.05.  
Vedlegg 2: Evaluering – invitasjon forskerskolen 
Vedlegg 3: Nasjonal forskerskole i KU 
Vedlegg 4: Nasjonal forskerskole i KU kursplan 
Vedlegg 5: Evaluering – notat forskerskolen  
UFFS medlemmer bes lese alle vedlegg og forberede innspill til saken.  
Innspill, spørsmål og kommentarer som kom frem i møte:  

- UFF kommentarer til vedlegg 2: Det er mange spørsmål å svare på og 
det er ønske om å samle spørsmålene og besvare dem i et ferdiglaget 
utfyllingsskjema.  

- Undervisningstilbud bør sees nærmere på og planlegges mer detaljert 

hvordan den skal gjennomføres.  

- Opplevelser i etterkant av insolasjon og endringer av møteform under 

pandemien: Covid tilretteleggelsen der møtene er mer digitale gjør at 

stipendiatene mister kontakt med hverandre.  

-  Felles pensumet for ph.d. kandidatene er musikktungt og bør 

oppdateres. Pensumet som tilbys institutt for design blir feil eller 

mangelfullt og dekker ikke det behovet kandidatene trenger. 
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Fellespensum bør balanseres slik at den omfatter alle ph.d. 

kandidatenes fagområder.  

- Viktig å presisere: Det er stor forskjell/ uklart mellom Vitenskapelig og 

KU forskning.  

- Spørsmål om mer tverrfaglighet og tverrsektorielt samarbeid? 

Vurderer nasjonal forskerskole å trekke dette mer inn?  

- Spørsmål som kom i møte: Hvordan bidrar forskerskolene til NGOer?  

- Kan forskerskolen tilføre faglig kompetanse fra det frie kunst/musikk 

feltet? NGO’ere og næringslivet.  

-  Det er viktig at kontakten om utvikling av faglig arbeid opprettholdes 
og at det følger oppfølgingsplaner knyttet til dette arbeidet.  

- De nasjonale innlederne er internasjonale. Fint å få flere internasjonale 
innledere.  Innspill fra stipendiatene må komme uken før neste UFF-
møte (2. mai). Det ble oppfordret å sende innspill til visedekan og ph.d. 
koordinator per epost.  

Vedtak: UFF ber visedekan om å lage utkast til KMDs innspill til 3-årig evaluering 
av Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid basert på innspillene i 
møtet. Utkast legges frem for UFF 02.05.  

S 14/22 Høringsutkast fra European Commission: Orientering om prosess, plan 
for KMD  
Orientering om prosess. Når kommer utkastene, hva er vanligvis frist for 
innspill, hvilke typer innspill kan man komme med, hvordan skal innspillene 
koordineres og sendes inn. UFF diskuterte hva som er ønsket prosess ved KMD, 
inkludert hvem som kan bes/forventes komme med innspill.   
Innspill som kom frem i møte:  

• Ha en beredskap klar. Gjerne sitater/ ferdige tekster når UIB sender 
planer på innspillsrunder til fakultetene og til fagmiljøene ved 
instituttene.  

Horizon Europe er tema på neste UFF møte 2. mai.  
Vedtak: Horizon Europe er hovedtema for neste UFF møte 2. mai. Agenda sendes 
med neste innkalling.  

Eventuelt Viktig prioritering: New European Bauhaus 9-11. juni 2022: THE FESTIVAL of 
the New European Bauhaus (new-european-bauhaus-festival.eu) 

 
   Faste orienteringer 

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 

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

https://new-european-bauhaus-festival.eu/join
https://new-european-bauhaus-festival.eu/join
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/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

