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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, førsteemanuensis 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 og leder for 
(musikkteori) 
Halldóra Ísleifsdóttir, førsteamanuensis (design) 

Fra administrasjonen:  
Synnøve Myhre, fakultetsdirektør 
Karen-Sofie Schjøtt Olsaker, ph.d.-koordinator 
Kjerstin Tønseth, rådgiver 
Thomas De Ridder, rådgiver 

 

Godkjenning innkalling og saksliste: 
Godkjenning møteprotokoll: 
Saker 

S 10/22 Orienteringer: 
a. To EU-søknader innvilget til KMD: MCSA Postdoctoral Fellowships 
b. Forskningsdagene 21.09-02.10: Påmeldingsfrist 30.04 

https://www.uib.no/foransatte/17362/forskningsdagene  
c. Karrieresenter UiB Ferd 

https://www.uib.no/ferd og https://pahoyden.no/karrieresenter-uib-ferd- 
yngre-forskere/se-apningen-av-karrieresenter-for-yngre-forskere/117203 
Be forskningsledere og stipendiater vurdere tilbudene og hvem de er aktuelle 
for. 

d. Erasmus+ søknad GRS/Jill Halstead 
e. KMD pilot for nytt Horisont Europe-verktøy fra FIA. 
f. Avholdte og kommende søkerseminarer. 
g. Avholdte og kommende veilederseminarer. 
h. Infrastruktur FAIR forskningsdata: Innspill UHR-KDA. 
i. Avslag ARIIS. 
j. NEU NOW: Creative Europe-søknad med KMD og 4 andre partnere. 
k. Søknader KMD strategiske midler - vedlegg 1: Oversikt søknadsliste 
l. Publisering 2021 

Møte 3/2022 
Utvalg for forskning og forskerutdanning (UFF) 
Tid: Mandag 28.03.2022, kl 10-12 
Sted: KMD Møllendal- Møterom 303 og 
https://uib.zoom.us/j/61641026887?pwd=RXZtMVdONnpTbVRLWnY0Q1Zabjladz09 

https://www.uib.no/foransatte/17362/forskningsdagene
https://www.uib.no/ferd
https://pahoyden.no/karrieresenter-uib-ferd-yngre-forskere/se-apningen-av-karrieresenter-for-yngre-forskere/117203
https://pahoyden.no/karrieresenter-uib-ferd-yngre-forskere/se-apningen-av-karrieresenter-for-yngre-forskere/117203
https://uib.zoom.us/j/61641026887?pwd=RXZtMVdONnpTbVRLWnY0Q1Zabjladz09
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S 11/22 Kvalitetsarbeid ph.d.: Prosess ferdigstilling av ph.d.-utdanningsmelding 
2021 
Se vedlagt skriv fra FIA, 09.12.21. KMD har frist til å levere Ph.d.- 
utdanningsmelding 20.05. Det er ønskelig at fakultetsstyret får se meldingen 
før den sendes til videre behandling av FU og til slutt universitetsstyret. 
Forslag til prosess: 
28.03, UFF: Orientering om tallgrunnlag, årsrapporter og eventuelle punkter 
fra medarbeidersamtaler. Diskusjon om evt. tiltak. 
21.04: Ph.d.-utdanningsmelding sendes på sirkulasjon. 
Frist kommentarer UFF: 25.04 
28.05: Ph.d.-utdanningsmelding sendes Fakultetsstyret 
02.05: Ph.d.-utdanningsmelding til orientering, UFF 
05.05: Ph.d.-utdanningsmelding behandles av Fakultetsstyret 
20.05: Ph.d.-utdanningsmelding sendes til FIA med evt. justeringer etter 
behandling i fakultetsstyret 
 
Forslag til vedtak: UFF vedtar prosessen for ferdigstilling av utdanningsmelding 
som skissert i sakspapirene. 

S 12/22 Kvalitetsarbeid ph.d.: Diskusjon og innspill til ph.d.-utdanningsmelding 
2021 
Ph.d.-utdanningsmeldingen omfatter både vitenskapelige og kunstneriske 
stipendiater. Grunnlag for diskusjon: Karen-Sofie og forskningsledere 
orienterer om: Opptak (inkl. tall for eksterne og BOA-finansierte), 
midtveisevalueringer, disputaser, underkjenninger, frafall 2021. 

• Årsrapporter stipendiater og veiledere 
• Pandemiens påvirkning: forlengelser, forsinkelser, utsettelser, 

omlegginger og finansielle konsekvenser 
• 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. 

 
Forslag til vedtak: UFF ber visedekan om å lage utkast til Ph.d.- 
utdanningsmelding 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. 
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 Forslag til 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 diskuterer hva som er ønsket prosess ved KMD, 
inkludert hvem som kan bes/forventes komme med innspill. 
 
Forslag til vedtak: Utarbeides i møtet. 

Eventuelt  

 

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
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