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LISTE OVER REPRESENTANTER for UFF 

Faste representanter  

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

Vitenskapelige stipendiater: Frode Aass 
Kristiansen, stipendiat (musikkterapi)  
Kunststipendiater: Marieke Verbiesen, 
stipendiat (design)  
Vara: Marte Stadheim Teigen (kunst/design)  

Vara Fra administrasjonen 

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

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

 

 

Faste orienteringer 
 
Søknader og søknadsfrister. KMD sin 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 
 

 

 

 

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


UNIVERSITETET I BERGEN 

Fakultet for kunst, musikk og design  

 

INNKALLING TIL Utvalg for forskning og forskerutdanning 
(UFF), 9/2022 

 

I. Godkjenning av innkalling og saksliste  

 

II. Godkjenning av møteprotokoll fra 17.10.2022 
 

III. Saker  
 

S 43/22 Revisjon av rutinebeskrivelse for midtveisevaluering for ph.d.-
programmet i kunstnerisk utvklingsarbeid 

 
S 44/22  Rapport og forslag til tiltak etter gjennomgang av Kunstakademiets 

håndtering av ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid. 
(Oppfølging av sak 32/22) 

 
S 45/22 Hvordan kan Grieg Research School ved Griegakademiet være en ressurs 

for hele KMD 
 

S 46/22  Opplæring forskningsetikk  
 

 

IV. Orienteringssaker 

 
a) Rutinebeskrivelse for obligatorisk sluttseminar for ph.d.-kandidatene i kunstnerisk 

utviklingsarbeid ved fakultetet er godkjent av institutt- og fakultetsledelsen 
b) Revidert søknad om bedømmelse av kunstnerisk ph.d.-resultat er godkjent av 

institutt- og fakultetsledelsen  
c) Oppdatering anbefalte arbeidsoppgaver for forskningsledere ved instituttene 
d) Oppfølging incentivordninger for BOA 
e) Orienteringer fra UiB sitt forskningsutvalg  
f) Den nye Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2023–2032 (Meld. St. 5).  
g) KU-millioner blir lyst ut (2 millioner for 2023).  
h) Utsatt søknadsfrist for interne midler som Meltzer og diverse fond og legater  
i) Orientering om tiltak rundt åpen forskning 
j) Avslagsseminar 9. desember  

 

 

 

 

 

Jostein Gundersen   Karen-Sofie Schjøtt Olsaker  Thomas De Ridder 
Førsteamanuensis   Seniorkonsulent   Seniorrådgiver 
Visedekan for forskning Ph.d.-koordinator   Sekretær for UFF 

 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-5-20222023/id2931400/?ch=1

