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   PROTOKOLL fra møte 24.01.2022 

Til stede:  
Jostein Gundersen, visedekan for forskning 
Frafall: Anne-Helen Mydland, professor (kunst) 
Frafall: Einar Røttingen, professor (musikk) 
Vara Hilde Haraldsen Sveen, førsteamanuensis 
stilte som stedfortreder 
Viggo Krüger, professor (musikkterapi)  
Johann Sagan, førsteamanuensis (design)  

Vitenskapelige stipendiat 
Meldt frafall: Ingvill Morlandstø (musikkteori), 
Vara Guro Parr Klyve (musikkterapi) stilte som 
stedfortreder 
Kunststipendiat: Ingrid Rundberg, stipendiat 
(design)  
 

  Fra administrasjonen:  
Synnøve Myhre, fakultetsdirektør 
Karen-Sofie Schjøtt Olsaker, ph.d.-koordinator 
Anna Svingen-Austestad, (PPU) 

 

  Godkjenning innkalling og saksliste:  
  Godkjenning møteprotokoll:  
  
  Saker 

S 1/22 Orienteringssaker 
a) Obligatorisk samtale stipendiat og hovedveileder: Første samtale 

avholdt, 1 time var tilstrekkelig. 
b) Mulig NOKUT-tilsyn av Ph.d.-program ved KMD.  

KMD må sørge for at et fungerende kvalitetssystem er på plass.  
c) Evaluering kurstilbud Nasjonal forskerskole i kunstnerisk 

utviklingsarbeid 
Vedlegg 1: Evaluering av undervisningstilbudet 2020/2021 - Nasjonal 
forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid.    

d) Ph.d.-utdanningsmelding 2021 
Vedlegg 2: a) Ph.d.-utdanningsmelding 2020 b) Om: Utdanningsmelding 
2021. Fristen for innlevering av KMD utdanningsmelding er satt til 20. 
mai 2022. Den må innom fakultetsstyret for godkjenning før det.  Tas 
som egen sak på neste UFF-møte (februar).  

e) Mindre justering av Guidelines for the assessment for the PhD 
Vedlegg 3: Guidelines for the assessment for the PhD 
Justering: discussed erstatter defended. KMD setter i gang sin justering 
og gjennomgang i september. FIA har begynt sin vurderingsprosess og 
spm om samkjøring kom opp. Punktet tas opp som sak i neste UFF-
møte (februar).  

f) Revisjon av forskrift ph.d.-program i KU 
- Om prosess og saksbehandling 

g)  Utlysning av strategiske midler ved KMD: To utlysninger: En fra KMD 
og en tildelt fra UIB sentralt på 2 mill.   
Jostein og forskningsadministrasjonen jobber med utlysningsteksten  
med søknadsfrist februar/mars.   

h) Det er planlagt RC-kurs for Ph.d. kandidatene våren 2022 

Møte 1/2022 
Utvalg for forskning og forskerutdanning (UFF)    
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S 2/22 Veilederopplæring: Utkast til plan og datoer. 
Vedtak: UFF ber fakultetet iverksette opplæring i tråd med planen som ble 
utarbeidet i møte. 
 

S 3/22 Plan for opplæring av forskningsledere våren 2022 (oppfølging UIB 
FRAM). Viktige datoer:  
- 24.mars: Det planlegges to møter som retter seg mot tverrfaglighet; ett for 
ledere fra kl 10-12 og ett for veiledere fra kl 13-15.   
- 20. april: Nasjonal konferanse om KU i Aulaen. Det utarbeides nå et program. 
   
Vedtak: Forskningsadministrasjonen kaller inn til møter fortløpende. 
 

S 4/22  Revisjon av Handlingsplan for forskerutdanning  
Vedtak: UFF anbefaler at de innspill som kom frem i møtet prioriteres til en 
revidert handlingsplan for forskerutdanning.  
 
Visedekan for forskning gis fullmakt til å gjøre nødvendige tilpasninger av  
planen, før den legges frem for fakultetsstyret 
 

S 5/22 Porteføljeplaner NFR  
Vedtak: UFF jobber med de innspill som kom frem i møte  
  

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


