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TIL STEDE: 

Faste representater: Jostein Gundersen, førsteamanuensis og Visedekan for forskning, KMD  
Anne-Helen Mydland, professor og forskningsleder (kunst), Einar Røttingen, professor og 
forskningsleder (musikk), Viggo Krüger, førsteamanuensis og leder for GAMUT (musikkterapi) , 
Johann Sagan, førsteamanuensis og forskningsleder (design), Frode Aass Kristiansen, stipendiat 
(musikkterapi), Vara: Tijs Ham, stipendiat (musikk) 
 
Fra administrasjonen: Thomas De Ridder, forskningskoordinator og UFF-sekretær, Anne-Len 
Thoresen, forskningsrådgiver Karen-Sofie Schjøtt Olsaker, ph.d.-koordinator. 

 
 

I. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Saksliste ble godkjent. Det var kort frist til å sette seg inn i sakspapirene. Dette skyldtes 

forsinket utsendelse av sakspapirene grunnet ferieavvikling.  

 

II. Godkjenning av møteprotokoll fra 13.06.2022 

Møteprotokoll fra 13.06 er godkjent, men med noen mindre justeringer. 
 
 

III. Orienteringssaker 
 

a. Søkerseminarer høsten 2022 
b. Venteliste Erasmus samarbeidsprosjekt Jill Halstead: kan få ettertildeling. 
c. NOKUT-tilsyn ph.d. 
d. Veilederseminar torsdag 25. August kl. 10-12:30 
e. Ph.d.-forum 5. september 
f. Research Catalogue-kurset 
g. ERC-deltakelse fra KMD fremover 
h. Nina Malterud sin finissage og samtale om KU i samarbeid med KODE 
i. Justert UFF-møteplan for høsten 2022 og våren 2023 
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IV. UFF-saker  
 

 
S27/22 Utarbeiding veileder for Kunstakademiets evaluering av instituttets håndtering 
av ph.d. programmet 

Vedtak: UFF ber visedekan for forskning og ph.d.-koordinator å ferdigstille forslag til veileder 
basert på innspill i møtet. 
 
S28/22 Endring av ph.d.-forskrift for kunstnerisk utviklingsarbeid – høring 

Vedtak: UFF stiller seg bak forslaget og de foreslåtte endringene i Forskrift for ph.d. i 
kunstnerisk utviklingsarbeid. Det vil senere vurderes i hvilken grad det er behov for å 
tydeliggjøre veilederens ansvar i programbeskrivelsen. Dette for å sikre at ansvar er tydelig nok 
definert. 
 
S29/22 Egenevaluering UFF 

Vedtak: UFF-sakspapirer og UFF-protokoller utformes på en slik måte at de er bedre lesbare for 
eksterne personer. Videre er det ønskelig at varamedlemmene holder seg godt orientert om 
UFF-sakene, og setter seg inn i protokollen.  
 
 
S30/22 Finansieringsmuligheter fremover for fagmiljøene ved KMD grunnet varslede 
kutt og utsettelse av utlysninger hos NFR 

Vedtak: UFF ber Griegakademiet og GAMUT om å vurdere muligheter rundt ERC og Pillar 2 
innen Horisont Europaprogrammet og melde fra til fakultetet dersom konkrete prosjekt meldes 
inn.  
 
 
S31/22 UiB Ferd og MOMENTUM: Hvordan kan vi bruke dette tilbudet bedre og hva kan 
KMD gjøre for å få flere interessert i tilbudene 

Ingen vedtak. Sak 31/22 ble utsatt til neste UFF-møtet da det ikke var tilstrekkelig med tid til å 
diskutere saken. Saksframlegget vil bli oppdatert, og får et nytt saksnummer til neste møte 19. 
september. 
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