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TIL STEDE: 

Faste representater: 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) [forsinket], Frode Aass Kristiansen, 
stipendiat (musikkterapi), Marieke Verbiesen, stipendiat (design) [forsinket] 

 
Fra administrasjonen: Thomas De Ridder, forskningskoordinator og UFF-sekretær, Anne-Len 
Thoresen, forskningsrådgiver, Karen-Sofie Schjøtt Olsaker, ph.d.-koordinator. 
 

 
 

I. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Saksliste ble godkjent.  

 

II. Godkjenning av møteprotokoll fra 17.10.2022 

Møteprotokoll fra 17.10.2022 er godkjent; ingen kommentar på vedtakene.  

 
 

III. UFF-saker  
 

 
S43/22 Revisjon av rutinebeskrivelse for midtveisevaluering for ph.d.-programmet i 
kunstnerisk utviklingsarbeid 

Vedtak: UFF ber visedekan og ph.d.-koordinator om å utarbeide utkast til ny rutinebeskrivelse 
for midtveisevaluering basert på innspillene i møtet.   
 
S44/22 Rapport og forslag til tiltak etter gjennomgang av Kunstakademiets håndtering av 
ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid. (Oppfølging av sak 32/22) 

Vedtak: Kunstakademiet sin rapport ettersendes til UFF-medlemmene og innspill på rapporten 
fra UFF tas med i forberedelse til fakultetsstyresak til neste fakultetsstyremøte 8. desember. 
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S45/22 Hvordan kan Grieg Research School ved Griegakademiet være en ressurs for hele 
KMD 

Saken ble presentert og lagt frem for diskusjon.  
 
S46/22 Opplæring forskningsetikk  

Vedtak: UFF bes komme med innspill til seminarer om forskningsetikk for staben, som skal 
kunne igangsettes våren 2023. Innspill sendes til UFF-sekretær. 
 
 
 

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

