
Prosessbeskrivelse: Stipendiater –oppmelding og disputas – Ny ordning Prosesseier: Stip admin       Dato: 10.6.2016 

 
Basert på retningslinjene  http://artistic-research.no/wp-content/uploads/2012/04/Retningslinjer-SP-150915.pdf 

 
Tid/ 
Frist 

Ansvarlig  
 

Aktivitet Beskrivelse  

Senest 5 
mnd. før 
planlagt 
avslutning 

Hovedveileder/
Stipendiat 

Oppmelding sendes til avdelingen - Oppmeldingsbrev fra stipendiat 
- Anbefalingsbrev fra hovedveileder 
- Forslag til medlemmer til bedømmelseskomite, jfr § 14 i retningslinjene 

 
Krav til innhold i oppmeldingen: § 13.1 i retningslinjene     
 
 

 Dekan Foreslå bedømmelseskomite Kontakte foreslåtte, informere om oppdraget og få bekreftelse på deltakelse «under 
forutsetning av at de godkjennes av PKU.  Bekrefte tidspunkt.  

 Rektorat Institusjonell godkjenning  Institusjonell godkjenning av forslag, oversendes PKU 

 Dekan/Rektor   
 

Søke PKU om godkjenning av 
bedømmelseskomite  

Med assistanse fra KUF-rådgiver: 
- Anbefaling med forslag til bedømmelseskomite oversendes Programstyret for 

kunstnerisk utviklingsarbeid. (http://artistic-research.no/wp-
content/uploads/2012/04/Fullmaktsvedtak-styreleder-190515.pdf)  

- CV for de foreslåtte skal følge med 
 

 Dekan Bedømmelseskomiteen 
oppnevnes 

Med assistanse fra økonomiseksjonen: 
- Kontrakt 

- Timelister 
 

 
Senest 4 
uker før 

 

Dekan  Sende materiale til 
bedømmelseskomiteen 

Med assistanse fra stip.admin. 
Oversendelse til bedømmelseskomiteen: 

- Se § 15 - § 15a 

- Tidslinje for bedømmelse (http://artistic-research.no/wp-
content/uploads/2012/04/Tidslinje-bedømmelse.pdf ) 
Se også <Huskeliste for disputas> 

 

 
DAGEN 

 

Rektor/Dekan Oppstartsmøte og bedømmelse Med assistanse fra stip.admin 
- Gjennomgå retningslinjer for programmet, tidslinje og presisering av komiteens 

oppdrag  - se brev av 3.11.2015, sak 15_00478 Institusjonenes kontakt med 
bedømmelseskomiteene og behandling av komiteens innstillinger 

 
- Se/overvære og bedømme kunstnerisk resultat 

 
- Bedømmelseskomiteen arbeider 

 

 

8 uker 

etter 

Dekan og 

rektorat 

Bedømmelseskomiteens 

innstilling 

Bedømmelseskomiteens innstilling vurderes, sendes kandidaten, med hjelp av stipadmin, evt. 

retur til komite  

http://artistic-research.no/wp-content/uploads/2012/04/Retningslinjer-SP-150915.pdf
http://artistic-research.no/wp-content/uploads/2012/04/Fullmaktsvedtak-styreleder-190515.pdf
http://artistic-research.no/wp-content/uploads/2012/04/Fullmaktsvedtak-styreleder-190515.pdf
http://artistic-research.no/wp-content/uploads/2012/04/Tidslinje-bedømmelse.pdf
http://artistic-research.no/wp-content/uploads/2012/04/Tidslinje-bedømmelse.pdf


8 uker 
etter 

Øk.seksj/stipam
din 

Oppgjør til komite Endelig utbetaling av honorar til komite, etter ferdig oppdrag 

8 uker 
etter 

Stipendiaten  Stipendiaten forbereder seg til disputas (om 8 uker) 

10 uker 
etter 

Stipendiaten/ 
Dekan og 
rektorat 

Kandidatens kommentar Kandidatens kommentar til institusjonen.  

12 uker 
etter 

Dekan og 
rektorat 

Dekan og Rektorat Institusjonen godkjenner og oversender PKU. med hjelp av stipadmin  

14 uker 
etter 

PKU Til behandling Kandidaten godkjent for disputas 

16 uker 

etter 

Dekan/Rektor Godkjenning Institusjonell godkjenning for disputas. 

18 uker 
etter 

Stipendiat Disputas Se egen huskeliste for oppkjøring til disputas og kjøreplan 

20 uker 
etter 

PKU/FS Diplom og vitnemål Utstedelse av Diplom og Vitnemål 

 

Ved valg av 15b – vil bedømmelseskomiteens innstilling foreligge 8 uker etter oppstartsmøtet og bedømmelse av det kunstneriske 

resultatet og bli 8 uker senere enn ved 15 a. 


