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  Protokoll og referat fra 6. desember 2021 

Tilstede 
Jostein Gundersen, visedekan for forskning 
Anne-Helen Mydland, professor og 
forskningsleder (kunst) 
Hilde Haraldsen Sveen, førsteamanuensis 
(musikk), vara 
Viggo Krüger, førsteamanuensis og leder for 
GAMUT (musikkterapi)  
Johann Sagan, forskningsleder (design)  

Vitenskapelige stipendiater: Ingvill Morlandstø 
(musikkteori)   
Kunststipendiater: Ingrid Rundberg, (design)  
Vara var tilstede: Tijs Ham, (musikk)  
 

 Fra administrasjonen 
Synnøve Myhre, fakultetsdirektør 
Karen- Sofie Schjøtt Olsaker, ph.d. -koordinator 

 

  Godkjent innkalling og saksliste: Ja 
  Godkjent møteprotokoll: Ja 
  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.   
 
Vedtak: UFF anbefaler at det obligatoriske informasjonsmøtet for nye 
stipendiater avholdes innen to uker etter oppstart, berammes til maksimalt 2 
timer, med følgende deltagere: Stipendiat, hovedveileder, ph.d.-koordinator, 
nærmeste forskningsleder, ev. gruppeleder 

S 13/21 Obligatorisk veilederopplæring for veiledere i ph.d.-programmet 
 
Vedtak: UFF ber visedekan om å jobbe videre med utkast til kurspakke basert på 
de innspill som kom i møtet  

S 14/21 Studiehåndbok ph.d. i KU 
Ph.d. koordinator Karen Sofie Schjøtt orienterte om arbeid med håndbok for 
alle som medvirker gjennom programmet, i studieløpets ulike fase. 
Presentasjon og notat om arbeidsprosess ble ettersendt på epost til UFF 
medlemmene.  

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? Undersøkelsen viste at stipendiatene ønsker å treffes 2 ganger i 
semesteret for sosiale treff med presentasjoner. To av stipendiatene er villige 
til å organisere. Fakultetet melder at det ikke er et fast budsjett i 
stipendiatforum, men stipendiatene kan melde sine ønsker til fakultetet. 
 
Vedtak: Stipendiatene bes utarbeide forslag til stipendiatforum. Fakultetet 
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ønsker at organiseringer av stipendiatforum kan godkjennes som pliktarbeid 
 

S 16/21 Oppfølging: UIB FRAM – Tema: forskningsstøtte  
Fakultetsdirektør ga en presentasjon om forskningsadministrasjonens 
arbeid for forskningsstøtte. Presentasjonen ble ettersendt i epost til 
medlemmene.  
Vedtak: UFF anbefaler at samtlige forskningsledere (institutt, 
gruppeledere) gjøres kjent med forskningsadministrasjonens arbeid og 
kurses jevnlig i søknadsskriving og prosjektledelse. 

S 17/21 Ny forskningsportal for KMD på Research Catalogue.net 
Visedekan presenterte ny forskningsportal utarbeidet av Jonas Sjøvaag 
og Anne-Len Thoresen 
 
Vedtak: UFF tar programforslaget til orientering og ber visedekan ta med 
UFF sine innspill i videre programplanlegging 

S 18/21 Oppfølging: Seminar Norheimsund 6 og 7. januar 2022 
Pro- og visedekan har utarbeidet et forslag til program (i teams) for 6, januar.  
UFF melder sine innspill til programutkastet for Norheimsund på epost innen 
fredag 10.12. 
 
Vedtak: UFF tar programforslaget til orientering og ber visedekan ta med 
UFF sine innspill i videre programplanlegging. 

  
   Eventuelt 

  

Meldt inn av Tijs Ham: Ph.d – kandidater fra land utenfor EU får ikke tillatelse til 
å tjene penger andre steder enn hos hovedarbeidsgiver. De kan f.eks ikke starte 
firma eller fakturere.  
 
Synnøve Myhre svarte at dette er et lovgivningsspørsmål som KMD ikke kan 
løse. Fakultetet sjekker med FIA, og hører deretter eventuelt med KHIO, NTNU, 
NMH, HKDIR om de har lignende erfaringer. Vi må i alle tilfeller skille mellom 
lønn, ekstern finansiering av stipendiatprosjekt, sidegjøremål, frilansinntekter 
osv.  
 
UFF møter våren 2022: 24. januar, 21. februar, 28. mars, 2. mai og 13. juni (med 
lunsj/middag).  Medlemmene ble bedt om å godkjenne forslag til møtedatoer 
2022 innen 15. desember 
 
Medlemmene ble bedt om å komme med innspill til handlingsplan for 
infrastruktur innen 8. desember 
Medlemmene ble bedt om å komme med forslag til seminarprogram 
Norheimsund 

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