Vedlegg 2:
Matrise for læringsutbytte og for ansvarsfordelingen i Stipendiatprogrammet, med
utgangspunkt i Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk
KUNNSKAP
Hovedpartner for
utviklingen
Kandidaten ...
– er i kunnskapsfronten innenfor sitt
fagområde og
behersker
fagområdets
kunstneriske
problemstillinger og
metoder
- kan vurdere
hensiktsmessigheten
og anvendelsen av
ulike metoder og
prosesser i
kunstneriske
utviklingsprosjekter
– kan bidra til
utvikling av ny
kunnskap, nye
teorier, metoder,
fortolkninger og
dokumentasjonsform
er innenfor
fagområdet

Veileder

Institusjon

Stipendiatprogrammet

Veiledningssamtaler og
prosjektgjennomganger

Kunstnerisk praksis Seminarer – Kurs
Deltagelse i lokalt
fagmiljø – Møter med
internasjonale nettverk
Ad-hoc tilbud i kurs,
konferanser, seminar etc.

Plassering av Artistic
Research
Diskursiv artikuleringsevne

Veiledningssamtaler og
prosjektgjennomganger

Kunstnerisk praksis Seminarer – Kurs
Deltagelse i lokalt
fagmiljø – Møter med
internasjonale nettverk

Metodediskusjoner –
Erfaringsoverføring

Veiledningssamtaler og
prosjektgjennomganger

Seminarer – Deltagelse i
lokalt fagmiljø – Møter
med internasjonale
nettverk
Fokus på dokumentasjon
av kunstneriske resultater

Metodediskusjoner –
Erfaringsoverføring

Stipendiatseminar 1
Stipendiatsamlinger

Stipendiatseminar 1 og 4
Stipendiatsamlinger

Stipendiatseminar 2
Stipendiatsamlinger
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FERDIGHETER
Hovedpartner for
utviklingen
Kandidaten ...
– kan formulere
problemstillinger for,
planlegge og
gjennomføre
kunstnerisk
utviklingsarbeid

– kan drive
kunstnerisk
utviklingsarbeid på
høyt internasjonalt
nivå

Veileder

Institusjon

Realitetsvurdering
av plan for
gjennomføring av
prosjektet og
refleksjonsarbeidet

Prosjektstyring
Tilrettelegging for
prosjektaktiviteter
Realitetsvurdering av
gjennomføringsplaner
Produksjonsansvar

Realitetsvurdering
av gjennomføring
av prosjektet og
refleksjonsarbeidet
Internasjonalt
nettverk

- kan håndtere
komplekse faglige
spørsmål og utfordre Kontekstualisering
etablert kunnskap
av prosjektet
og praksis på
fagområdet

Ansvar for veiledervalg
Kontakt med veiledere
Kvalitetssikring underveis
Vurdering av
sluttoppmeldingen
Synliggjøring av prosjekt

Tilrettelegge for
deltagelse i
internasjonale fora

Stipendiatprogrammet

Presentasjoner av eget
prosjekt
Aktiv deltakelse i drøfting av
andres prosjekt
Stipendiatseminar 4
Stipendiatsamlinger
Rolleforståelse
Ambisjonsnivå
Ambisjonsoverlevering
Prosjektutviklings-syklus
Rollemodeller
Stipendiatseminar 3 og 4
Stipendiatsamlinger
Tilrettelegge for konstruktiv
kunstnerisk kritisk refleksjon
Stipendiatseminar 4 og 5
Stipendiatsamlinger
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GENERELL KOMPETANSE
Hovedpartner for
utviklingen
Kandidaten ...
– kan identifisere
relevante etiske
problemstillinger og
utøve sitt
kunstneriske
utviklingsarbeid med
faglig integritet

Veileder

Institusjon

Stipendiatprogrammet

Samtaler
Kartlegging/bevisst
gjøring relevante
problemstillinger

Etiske retningslinjer
Ansvarsavklaring

Rolleforståelse Opphavsrett
Kildebruk og referanser
Kopiering Tredjeperson
Faglig uavhengighet

– kan styre
komplekse
tverrfaglige
arbeidsoppgaver og
prosjekter
– kan formidle
kunstnerisk
utviklingsarbeid
gjennom relevante
nasjonale og
internasjonale
kanaler

Kartlegging/
bevisstgjøring av
prosjektpartnere

Relevant
produsentkompetanse
Presentasjoner av eget
prosjekt i fagmiljøet

Visning av
stipendiatens
kunstnerisk
resultat og
veiledning i former
for formidling og
dokumentasjon av
refleksjon

Bidra til kanalvalg i
publiseringssammenheng
er.
Sørge for ressurser til
gjennomføringen

– kan delta i
debatter innenfor
fagområdet i
internasjonale fora

Internasjonal
dimensjon i
veiledning

Sørge for stipendiatens
kontakt med resten av
institusjonens fagmiljø
Tilrettelegge for
deltagelse i
internasjonale fora
Arrangere/delta i
prosjektrelaterte
seminarer

– kan vurdere
behovet for, ta
initiativet til og
drive innovasjon

Stipendiatseminar 3
Stipendiatsamlinger

Stipendiatseminar 2 og 4
Stipendiatsamlinger
Drøfting av resultater i
fellesfaglige fora

Stipendiatseminar 1,2 og 5
Stipendiatsamlinger
Konferanser

Stipendiatsamlinger
Konferanser

Stipendiatseminar 4 og 5

