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   INNKALLING/ SAKSLISTE  

Faste representanter 
Anne-Helen Mydland, professor og 
forskningsleder(kunst) 
Einar Røttingen, forskningsleder (musikk)  
Viggo Krüger, førsteamanuensis og leder for 
GAMUT (musikkterapi)  
Johann Sagan, førsteamanuensis og 
forskningsleder (design)  

Vitenskapelige stipendiater: Ingvill Morlandstø 
(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, førsteamanuensis, leder for Senter 
for Griegforskning  
Halldóra Ísleifsdóttir, førsteamanuensis (design)  

 
 
 
 

 

  Godkjenning innkalling og saksliste: 
  Godkjenning møteprotokoll: 
  Saker 

S 6/22 Orienteringssaker 
a) Revisjon forskrift ph.d. 
b) Datoer veilederopplæring ph.d. 
c) Mindre justering av sensorveiledning og mal for komitérapport.  
d) Stipendiatforum. 
e) KMDs innspill til porteføljeplaner  

Vedlegg 1: HELSE 
Vedlegg 2: Utdanning og kompetanse 
Vedlegg 3: Velferd, kultur og samfunn 

f) Oppdatert KMD søknadskalender (NB: Meltzer, UIB Idé, relevante 
andre utlysninger). 

g) Utlysning strategiske midler (forskningslederne orienterer om 
hvilke søknader som kommer fra hvert institutt), se potensial i 
tverrfaglige prosjekter. 

h) Ekstra utlysning Meltzer: Vitenskapelig virksomhet og forskning | 
Ansattsider | UiB 

i) Kurs i RC for stipendiater og ansatte 
j) UIB FRAM; Forskningsledelse 
k) Kandidatundersøkelse PKU 
l) BOA handlingsplan: BOA handlingsplan offisiell høst 2021v2.pdf 

(uib.no) 
 

S 7/22 Evaluering av kurstilbud: Nasjonal forskerskole i kunstnerisk 
utviklingsarbeid 

Møte 2/2022 
Utvalg for forskning og forskerutdanning (UFF)    
Tid: Mandag 21.02.2022, kl 10-12 
Sted: KMD Møllendal- Møterom 303 og  
https://uib.zoom.us/j/64602796025?pwd=QmFFbUFZbEpFd1RZWnExSjJlU20rZz09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.uib.no/foransatte/100539/vitenskapelige-reiser-og-forskningstermin
https://www.uib.no/foransatte/100539/vitenskapelige-reiser-og-forskningstermin
https://ekstern.filer.uib.no/kmd/W3-publisering/Handlingsplaner/BOA%20handlingsplan%20offisiell%20h%C3%B8st%202021v2.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/kmd/W3-publisering/Handlingsplaner/BOA%20handlingsplan%20offisiell%20h%C3%B8st%202021v2.pdf
https://uib.zoom.us/j/64602796025?pwd=QmFFbUFZbEpFd1RZWnExSjJlU20rZz09
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Evaluering ble lagt ved i UFF-møte 24. januar. Det forutsettes at alle har lest 
den. Diskusjon om eventuell betydning for KMDs forskerutdanning. 
 
Vedlegg 4: Evaluering av undervisningstilbudet 2020/2021 – Nasjonal 
forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid 
 
Forslag til vedtak: UFF anser forskerskolens kurstilbud som dekkende, og støtter 
forskerskolens tiltak for å styrke kurstilbudet. 
 

S 8/22 Kurs i søknadsskriving med forskningsadministrasjonen 11. mars 
- Diskusjon i møte om innhold.  

 
Forslag til vedtak: Visedekanen tar forslagene til videre bearbeiding med 
forskningsadministrasjonen. 
 

S 9/22  Tiltak for å etablere tverrfaglige forskningsgrupper og prosjekter 
Det legges opp til diskusjon om hva skal gjøres på fakultetsnivå 
 
Vedtak gjøres i møte basert på de innspill som kommer frem. 
 

  
   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://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

