Avtale om deltagelse i Stipendiatprogrammet
Avtale inngått mellom
Institusjon (fakultet/faggruppe/…):
og Program for kunstnerisk utviklingsarbeid.
Stipendiatprogrammet er en del av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid med formål å
stimulere til og legge til rette for at det gis utdanning innen kunstnerisk utviklingsarbeid på
høyeste nivå (tilsvarende Ph.D.), og at fagmiljøene styrker sin kompetanse i kunstnerisk
utviklingsarbeid. Gjennom denne avtalen forplikter Programstyret og institusjonen seg til å
bidra til at dette formålet blir oppfylt.
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Rammeverket for deltakelse
Gjennom deltakelse i Stipendiatprogrammet forplikter institusjonen seg til å følge de til
enhver tid gjeldende Retningslinjer for Stipendiatprogrammet, fastsatt av styret for
Program for kunstnerisk utviklingsarbeid.
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Finansiering av stipendiatstillinger
Finansieringen fra programmet til institusjonen for en stipendiatstilling er fastsatt til tre
år, fra 01.10. opptaksåret og vil dersom annet ikke blir avtalt utløpe 30.09. tre år
senere. Stipendiatstillingen med tilhørende finansiering går tilbake til programmet uten
ytterligere melding når den treårige stipendperioden er over.
Finansieringen til institusjonen gis i form av et årlig rammetilskudd. Tilskuddet er et
bidrag til institusjonen for å dekke kostnader knyttet til gjennomføring av prosjektet,
herunder veiledernes og stipendiatens deltakelse i seminar og samlinger arrangert av
Programstyret.
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Programstyrets forpliktelser
Programstyret
-

lyser ut stillinger og gir informasjon til institusjoner og søkere om søknadsprosedyre og
opptak
foretar opptak til Stipendiatprogrammet i samsvar med den prosedyren som er
beskrevet i Retningslinjer for Stipendiatprogrammet
godkjenner institusjonenes forslag til oppnevning av veiledere i samsvar med PKUs
vedtekter
er ansvarlig for å arrangere den felles obligatoriske del av Stipendiatprogrammet
godkjenner institusjonenes forslag til oppnevning av bedømmelseskomite i samsvar
med PKUs vedtekter
innstiller overfor institusjonen om godkjenning, evt. ikke godkjenning, av
sluttvurdering av den enkelte stipendiats prosjekt i samsvar med PKUs vedtekter
godkjenner institusjonenes årsrapporter
avholder et årlig møte med institusjonene samlet for dialog og erfaringsutveksling
vedrørende stipendiatprogrammet
kan avholde separate møter med hver enkelt institusjon eller en gruppe institusjoner

The Research Catalogue i regi av Society for Artistic Research er programmets
institusjonelle arkiv for kunstnerisk utviklingsarbeid. Programstyret skal legge til rette for
at denne portalen er tilgjengelig for institusjonene og stipendiatene i programmet.

Program for kunstnerisk utviklingsarbeid
c/o Kunst- og designhøgskolen i Bergen, Strømgaten 1, 5015 Bergen
Telefon 55 58 73 00 Telefaks 55 58 73 10

www.artistic-research.no

4

Institusjonens forpliktelser
Institusjonen
-

-

-

-

-

fremmer kandidater for opptak i Stipendiatprogrammet slik opptaksprosedyren er
beskrevet i Retningslinjer for Stipendiatprogrammet.
har arbeidsgiveransvar og inngår arbeidsavtale med de stipendiater som styret tar opp
i Stipendiatprogrammet.
har det faglige ansvaret for stipendiaten og dennes prosjekt.
har arbeidsgiveransvaret knyttet til veiledning og sluttbedømmelse for stipendiaten.
skal legge til rette for at prosjektet skal kunne gjennomføres til avtalt tid og at
stipendiaten har til disposisjon nødvendig infrastruktur for gjennomføring av
prosjektet.
skal legge til rette for at stipendiaten gjennomfører den obligatoriske fellesdelen av
programmet.
har ansvaret for gjennomføringen av den fag- og prosjektspesifikke delen av det
obligatoriske programmet (10 studiepoeng), utarbeidet spesielt for den enkelte
stipendiat.
skal planlegge, legge til rette for og følge opp at stipendiaten bidrar til institusjonens
fagmiljø gjennom faglig aktiviteter relevante for stipendiatprosjektet.
er ansvarlig for at opplysninger om stipendiaten er registrert i Felles studentsystem og
at disse opplysningene er oppdaterte og rapporteres i henhold til retningslinjer gitt av
departement.
har ansvaret for å gjøre stipendiatenes prosjektbeskrivelse tilgjengelig for
offentligheten gjennom institusjonens websider i norsk og engelsk versjon, samt bidra
til at PKU kan gjøre tilsvarende.
er forpliktet til å arkivere og gjøre stipendiatens arbeid tilgjengelig i eget vitenarkiv,
samt bidra til at arbeidet kan arkiveres i PKUs institusjonelle arkiv som er PKUs portal i
the Research Catalogue.
Hvert år, innen 30 november, skal institusjonen rapportere til Programstyret om
institusjonens stipendiater per årskull. Rapporten skal gi en status for stipendiatenes
prosjekt og fremdriften i arbeidet, mottatte årsrapporter fra stipendiater og veiledere,
eventuelle revisjoner av prosjektbeskrivelser. Rapporten skal også gi en status for
sluttbedømmelser: oppmeldinger, innleveringer og disputaser, status for arkivering og
tilgjengeliggjøring av stipendiatenes arbeider. Institusjonen skal i årsrapporten også en
samlet vurdering av sterke og svake side ved stipendiatenes fremdrift og institusjonens
oppfølgning av disse, samt en vurdering av gjennomstrømningstall.
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Endringer i avtalen
Programstyret kan gjøre endringer i programmets retningslinjer. Etter bekjentgjøring vil
disse normalt være gjeldende for alle institusjonene i programmet.

6 Signatur
Denne avtalen er skrevet ut i to eksemplarer, hvorav hver av partene beholder ett sett.
Bergen, den____________.
________________________
For institusjonen
_________________________
For Program for kunstnerisk utviklingsarbeid
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