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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), - digitalt på Teams, Frode Aass 
Kristiansen, stipendiat (musikkterapi), Marieke Verbiesen, stipendiat (design)  
 
Fra administrasjonen: Thomas De Ridder, forskningskoordinator og UFF-sekretær, Anne-Len 
Thoresen, forskningsrådgiver Karen-Sofie Schjøtt Olsaker, ph.d.-koordinator. 
 
Som observatør: Marte Stadheim Teigen, stipendiat (kunst/design) – nytt varamedlem 
 
FRAFALL: 

Faste representater:  
Anne-Helen Mydland, professor og forskningsleder (kunst) 

 
 

I. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Saksliste ble godkjent.  

 

II. Godkjenning av møteprotokoll fra 22.08.2022 

Møteprotokoll fra 22.08 er godkjent; ingen kommentar på vedtakene.  

 
 

III. UFF-saker  
 

 
S32/22 Utarbeiding veileder for Kunstakademiets evaluering av instituttets håndtering 
av ph.d.-programmet 

Vedtak: UFF ber visedekan og ph.d.-koordinator ferdigstille utkastet til veileder og presentere 
dette for dekanatet 20. september. Kunstakademiet mottar endelig versjon av veilederen 26. 
september. Kunstakademiet bes presentere midlertidige funn og forslag til tiltak for UFF i neste 
møte, 17. oktober. Endelig rapport legges frem for UFF 7. november. 
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S33/22 Obligatorisk sluttseminar ph.d. 

Vedtak: UFF anbefaler at et obligatorisk sluttseminar innføres for alle kandidater på 
programmet, og ber visedekan for forskning og ph.d.-koordinator om å utarbeide et utkast til 
rutine til neste møtet (17. oktober). 
 
S34/22 UiB Ferd og MOMENTUM: Hvordan kan vi bruke dette tilbudet bedre og hva kan 
KMD gjøre for å få flere interessert i tilbudene 

Vedtak: UFF ber instituttledelse om å vurdere hvilke ansatte som er aktuelle for UiB Ferd og 
MOMENTUM. 
 
S35/22 Mandat til forskningsledervervet ved instituttene 

Vedtak: UFF ber visedekan og forskningslederne ved instituttene om å utarbeide et forslag til 
anbefalt felles mandat for forskningsledervervet på instituttene. 
 
S36/22 Incentivordninger for BOA 

Ingen vedtak. Sak utsatt til neste UFF-møte 17.10 
 
 

IV. Orienteringssaker 
 

a) Tildeling Jill Halstead «Music4Change»  
b) NOKUT-tilsynet: status 
c) Status NFR-tildelinger  

 
 
 
 

 
 

 

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

 

 

  
 
 
 


