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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), Frode Aass Kristiansen, stipendiat 
(musikkterapi), Marieke Verbiesen, stipendiat (design)  

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

 
 

I. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Saksliste ble godkjent.  

 

II. Godkjenning av møteprotokoll fra 16.09.2022 

Møteprotokoll fra 16.09.2022 er godkjent; ingen kommentar på vedtakene.  

 
 

III. UFF-saker  
 

 
S37/22 Utvikling av obligatorisk sluttseminar ph.d. [oppfølging av sak 33/22] 

Vedtak: UFF ber programledelsen for ph.d.-programmet om å ferdigstille rutinebeskrivelsen for 
obligatorisk sluttseminar med de innspillene som kom i møtet. Rutinebeskrivelsen legges 
deretter frem for instituttlederforum.  
 
S38/22 Revisjon av skjema for søknad om bedømmelse av kunstnerisk ph.d.-resultat - 
hovedveileders anbefaling av søknad om bedømmelse 

Vedtak: UFF ber visedekan om å legge frem skjemaet for instituttlederforum og anbefaler at 
KMD deretter tar i bruk revidert Skjema 3.1.1 Søknad om bedømmelse av kunstnerisk ph.d.-
resultat. 
 



UNIVERSITETET I BERGEN 

Fakultet for kunst, musikk og design  

 
S39/22 Research Catalogue-kurs for ph.d.-stipendiater 

Vedtak: UFF ber programledelsen justere utkastene for de to Research Catalogue-emnene i 
henhold til innspillene som kom i møtet og sende dem videre til studieadministrasjonen for 
kvalitetssikring. 
 
S40/22 Evaluering av nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid 

Vedtak: UFF ber programledelsen ta innspill i møtet med i institusjonens tilbakemelding til 
forskerskolen, og legge det frem for fakultetsledelsen.  
 
S41/22 Anbefaling av arbeidsoppgaver og myndighet (mandat) til forskningsledervervet 
ved instituttene 

Vedtak: UFF stiller seg bak forslaget til mandat for forskningsledere på instituttene med de 
tilføyelser som kom i møtet, og ber visedekan om å ferdigstille forslaget og presentere det for 
fakultetsledelse og instituttledelse. 
 
S42/22 Incentivordninger for BOA (innspill hva gjøres per dags dato og hva kan man 
tenke seg innføres) 

Vedtak: UFF-medlemmene bes presentere hvilke ordninger de kjenner til på instituttene, samt 
komme med innspill til hvilke typer tiltak man kunne tenke seg innført på KMD. 
 
 
 

IV. Orienteringssaker 
 

a. Kunstakademiets evaluering av instituttets håndtering av ph.d.-programmet. 
Statusoppdatering ved Anne-Helen Mydland  

b. BEK og BAS arbeidsgrupper  
c. Tildeling NFR til prosjektet “Sounding Relation”, Claire Ghetti, Griegakademiet  
d. NOKUT-besøk og formøter  
 

 
 
 

 

 
 

 

Jostein Gundersen   Karen-Sofie Schjøtt Olsaker  Thomas De Ridder 
Førsteamanuensis   Seniorkonsulent   Seniorrådgiver 
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