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   INNKALLING/ SAKSLISTE 

Faste representanter 
Jostein Gundersen, Visedekan (forskning) 
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 (musikkteori) 
Halldóra Ísleifsdóttir, førsteamanuensis (design)  

Fra administrasjonen: 
Synnøve Myhre, fakultetsdirektør 
Thomas De Ridder, forskningsrådgiver 
Karen-Sofie Schjøtt Olsaker, ph.d.-koordinator 
Hilde Skare, seksjons- og studiesjef 

 

  Godkjenning innkalling og saksliste: 
  Godkjenning møteprotokoll fra 02.05.2022 
  Saker 

S 20/22 Orienteringer:   
a) Tildelinger/avslag strategiske midler og KU (Vedlegg 1)  
b) Gjennomført PKU søknadsseminar 2. juni  
c) Oppdatering: NOKUT tilsyn. Oppretting av arbeidsgruppe og 

innsending av førsteutkast.  
d) Dialogmøte Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid.   
e) Konferanse ELIA  
f) New European Bauhaus  

S 21/22 Ph.d. programmet i KU: Tiltaksliste etter underkjenninger  
• Hyppigere frekvens på veilederseminarer  
• Obligatorisk sluttseminar på alle institutter  
• Mal for hovedveileders anbefaling for sluttbedømmelse  
• Kurs for stipendiater om refleksjonsarbeid og skriving  
• Skjerpe krav om tilknytning til fagmiljø  

 
Vedtak utarbeides i møte 
 

S 22/22 Forskningsadministrasjonens kurstilbud 2022/2023:   
Visedekanen foreslår forskningsadministrasjonen planer for kurs høst 
2022/vår 2023 og ber UFF diskutere innretning og innhold.   
 
Forslag til vedtak: Forskningsadministrasjonen videreutvikler planer for kurs og 
seminar for fagstaben i tråd med UFFs innspill i møte  

Møte 5/2022 
Utvalg for forskning og forskerutdanning (UFF)    
Tid: Mandag 13.06.2022, kl 10-12  
Sted: KMD - Møterom 303 og zoom 
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S 23/22  Mandat for forskningsledere ved institutter   

Forskningslederne ved instituttene melder om ulike forventninger til 
arbeidsoppgaver og uklare mandater. UFF ønsker tydelige mandater og klar 
delegasjon av arbeidsoppgaver til forskningslederne. Videre er det ønskelig at 
oppgavene er noenlunde like ved hvert institutt. I møtet vil UFF diskutere hva 
som er hensiktsmessige arbeidsoppgaver for en forskningsleder på institutt.  
  
Vedtak utarbeides i møtet.  
 

S 24/22 Egenevaluering UFF:   
UFF evaluerer sitt eget arbeid fra oppstart oktober 2021 til i dag og vurderer 
behov for endringer i type saker og arbeidsformer.   
  
Vedtak utarbeides i møte.  
 

S 25/22 UFF Møteplan for høsten 2022 og våren 2023:  
Planlagte møtedatoer (jf. S12/22 Årshjul og møteplan vedtatt i fakultetstyret 
10/2- 2022). 
2022: 29. august, 26. september, 24. oktober og 28. november.  
2023: 30. januar, 20. februar, 27. mars,  
 
Vedtak utarbeides i møte 
 

S 26/22 Tilbakemeldinger fra seminaret i Norheimsund:  
Forskningsadministrasjonen har samlet de innspill som kom frem på de ulike 
bordene.  Thomas de Ridder orienterer og oppsummerer: 
Vedlegg 2: Tilbakemeldinger fra seminaret i Norheimsund 
Vedlegg 3: Evaluering Norheimsund-seminar  
 
UFF oppfølging og eventuelt et vedtak utarbeides i møte 
 

  
   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  
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