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Innkalling og saksliste 
Medlemmer 
Jostein Gundersen, visedekan (forskning) 
Anne-Helen Mydland, professor (kunst) 
Einar Røttingen, forskningsleder (musikk) 
Viggo Krüger, førsteamanuensis og leder for GAMUT 
(musikkterapi) 
Johann Sagan, forskningsleder (design) 

Vitenskapelige stipendiater: Ingvill 
Morlandstø, (Griegakademiet) 
Vara: Guro Parr Klyve (Griegakademiet) 
Kunststipendiater: Ingrid Rundberg, 
(design) 
Vara: Tijs Ham, (Griegakademiet) 

Vara 
Johan Sandborg, professor (kunst) 
Hilde Haraldsen Sveen, førsteamanuensis (musikk) 
Arnulf Mattes, førsteamanuensis, leder for senter  
for Griegforskning 
Halldóra Ísleifsdóttir, førsteamanuensis (design) 

Fra administrasjonen:   
Synnøve Myhre,  fakultetsdirektør 
Karen- Sofie Schjøtt Olsaker, ph.d.-
koordinator 
Forskningsrådgivere: Thomas De Ridder og 
Anne-Len Thoresen 

 

Godkjent innkalling og saksliste 
Godkjent møteprotokoll fra møte 28.03.2022 
Saker 

S 15/22 Orienteringer: 
a. Nytt seminar PKU for fakultetsansatte: 1. juni kl 9-12. Påmelding sendes ut i 
begynnelsen av mai.. 
b. Veilederseminarer 2022 
c. Om Infrastruktur: ARiiS og FAIR forskningsdata – Anne-Helen Mydland 
orienterer 
d. Publisering 2021 Oversikter: Vedlegg 1 og 2 (Cristin- og KMD-publikasjoner i 
Nasjonalbiblioteket) sendes ut etter møte. 
e. NOKUT har valgt ut ph.d.-programmet for tilsyn frist 15. September 2022. 

S 16/22 Kvalitetsarbeid ph.d.: Oppfølging av prosess ferdigstilling av ph.d. - 
utdanningsmelding 2021 
Kvalitetsarbeid ph.d.: Oppfølging av prosess ferdigstilling av ph.d.- 
utdanningsmelding 2021 
Sak som skulle på sirkulasjon før 25.4 (jf. s 13/22) ble ikke gjort, men følges opp 
og ferdigstilles (jf. vedtak S 11/22, møte 28.4). Saken med UFF sitt innspill (28. 
mars og 02.05) tas til fakultetsstyret den 5.5.  
 
Oppfølgingsplaner med eventuelt vedtak gjøres i møte 
 

Møte 4/2022 
Utvalg for forskning og forskerutdanning (UFF) 
Tid: Mandag 2. mai. 2022, kl 10-12 
Sted: KMD Møllendal- Møterom 303 og zoom 
https://uib.zoom.us/j/63343077389?pwd=YzZUWlJjbFlIbk92ZVg4emhmQWtOdz09 

https://uib.zoom.us/j/63343077389?pwd=YzZUWlJjbFlIbk92ZVg4emhmQWtOdz09
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S 17/22 Presentasjon og innspill: Kvalitetsarbeid ph.d.: 3-årig evaluering Nasjonal 
forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid 
Visedekan legger frem sitt utkast til KMDs innspill til 3- årig evaluering av 
Nasjonal forskerskole basert på de innspill som kom frem 28.4. 
Vedlegg 3: Utkast til KMD-innspill deles ut i møte. 
 
Oppfølgingsplaner med eventuelt et vedtak gjøres i møte 

S 18/22 European Commission: Orientering om prosess, plan for KMD 
Det ble vedtatt den 28.3 i UFF at Horizon Europe skulle være hovedtema i UFF i 
mai (møte 4). Fakultetskoordinator for forskning (Thomas De Ridder) gir en 
presentasjon av Horizon Europe. 
 
Vedtak for oppfølging fra UFF gjøres i møte 

S 19/22 ERC – fakultetsvise ambisjonsmål: 
FIA har bedt fakultetene melde inn ambisjonsmål for ERC I perioden 2023 til 
2027. UFF skal drøfte grunnlag for ambisjonsmål, og hvordan dette skal følges 
opp på instituttene. 
 
Forslag til vedtak: UFF holdes orientert om fremdrift i saken 

 

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 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

	Innkalling og saksliste
	Godkjent møteprotokoll fra møte 28.03.2022 Saker

