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Sammenslåing av forskningsutvalget (FFU) og forskerutdanningsutvalget 
(FUU)  

 
Bakgrunn 
Fakultetets forskningsutvalg (FFU) ble opprettet 1.1.2017 i og med 

virksomhetsoverdragelsen da KMD ble nytt fakultet på UiB. UiB opprettet en ph.d.-grad i 

kunstnerisk utviklingsarbeid året etter (2018), og det ble som følge av dette opprettet et 

forskningsutdanningsutvalg (FUU). De to utvalgene FFU og FUU har fungert separat med 

ulike sekretærer fra administrasjonen.  I tillegg til dette fungerte det tidligere 

Forskerutdanningsutvalget (FUU) også som programstyre for forskerutdanning for ph.d. i 

kunstnerisk utdanningsarbeid.  

 

Det er utfordringer med å opprettholde de to utvalgene: For det første berører ofte sakene i 

de to utvalgene hverandre på et overordnet nivå. Diskusjonene i det ene utvalget kan og bør 

ofte ses i lys av diskusjonene i det andre utvalget. For det andre er det overlapp mellom 

medlemmene i FFU og FUU. Medlemmene som sitter i begge utvalg får da en unødig 

belastning med dobbelt så mange møter for å diskutere saker som kunne vært drøftet i ett 

utvalg. Det nye dekanatet ønsker derfor å slå sammen de to utvalgene til et utvalg for 

forskning- og forskerutdanning. Forslaget har blitt presentert for instituttlederne, som slutter 

seg til forslaget.  

 

Sammenslåingen krever en regelendring, se sak 57/21. 

 

Visedekan for forskning har i samråd med utvalgenes sekretærer laget et forslag til 

sammensetning av medlemmer i det nye utvalget. I forslaget er det blitt tatt hensyn til roller, 

faglig representasjon og kjønnsbalanse.  

 

Forslag til medlemmer av fakultetets utvalg for forskning- og forskerutdanning 
Vi tar utgangspunkt i sammensetningen av Forskningsutvalget (FFU) og 
Forskerutdanningsutvalget (FUU). Kravene til sammensetning er identisk for de to utvalgene. 
Det nye utvalget vil fortsatt fungere som programstyre for forskerutdanning i de sakene der 
det kreves særskilt behandling. 
 
Sammensetning i et nytt felles utvalg skal ledes av visedekan for forskning og skal ha minst 
7 medlemmer og følgende sammensetning: 
 
Visedekan  
Tre representanter ansatt på grunnlag av kunstnerisk kompetanse – en fra hvert institutt 
En ansatt på grunnlag av vitenskapelig kompetanse 

En stipendiat knyttet til fakultetets ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid  

En stipendiat knyttet til ph.d.-programmet ved Det humanistiske fakultet  
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Forslaget har i tillegg følgende kriterier: 
-Instituttenes forskningsledere bør normalt være medlemmer i utvalget 
-Alle medlemmer må kunne lese norsk og engelsk 
-Det skal tilstrebes kjønnsbalanse 
Sekretærer for det nye utvalget for forskning og forskerutdanningsutvalg er Synnøve Fluge 
og/eller Anne-Len Thoresen  
 
Forslag til vedtak 
Fakultetstyret vedtar å slå sammen Forsknings- (FFU) og Forskerutdanningsutvalget (FUU) 

til et felles utvalg, Utvalg for forskning- og forskerutdanning. Vi ber fakultetstyret om fullmakt 

til å oppnevne medlemmer til det nye felles utvalget. 
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