Diku, Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning, forvalter
Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU). PKU har et nasjonalt ansvar for å fremme og
stimulere kunstnerisk utviklingsarbeid i Norge. PKU har et eget programstyre. PKU utlyser
årlig prosjektmidler til kunstnerisk utviklingsarbeid.

Retningslinjer for søknad om stipendiatstilling fra Program for kunstnerisk
utviklingsarbeid
1

Formelle krav til søknaden

Søknader skal fremmes gjennom en norsk høyere utdanningsinstitusjon. Det må framgå av
søknaden hvilket ph.d. program stipendiaten vil bli tilknyttet. Tilgjengelige stipendiatstillinger er svært begrenset og det kan kun søkes om en stilling per
institusjon/avdeling/prosjekt.
Søknader skal utformes på norsk og leveres gjennom Dikus søknadssystem Espresso.
Søknadens ulike tekstfelt kan ikke overskride maksimalt antall tegn som er angitt. Tekst
utover dette kan heller ikke lastes opp som vedlegg. Obligatoriske felt i søknadsskjemaet er
markert med *. Vedlegg kan lastes opp i søknaden.
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Vurderingsgrunnlag

Stipendiatstillingen skal ha en klar forankring i institusjonenes fagmiljø. I søknaden må det
være en begrunnelse knyttet til styrking av en faggruppe, et prosjekt eller iverksetting av en
strategi ved en enhet. Det må beskrives hvordan stillingen skal bidra til fagutvikling, fremme
lokalt kunstnerisk utviklingsarbeid og rekruttering.
Det kan lastes opp vedlegg i søknaden, men dette er ikke obligatorisk.
Ssøknader fra enkeltpersoner vil ikke bli behandlet. Institusjonen skal ved tildeling lyse ut
stillingen i samsvar med søknaden.

3

Hva kan det søkes støtte til?

Stipendiatstillinger finansieres pt av PKU med et tilskudd på NOK 900.000 per år over tre år.

4

Behandling av søknader

Søknadsfristen er 24. september 2021 kl. 12:00. Disse søknadene vil ikke bli sendt til
sakkyndig vurdering, men behandles i programstyret samtidig med prosjektsøknadene. Det
forventes at programstyret vil gjøre vedtak om prosjekttildeling innen utgangen av januar
2022. Alle søkere blir kontaktet før vedtak om tildeling eller avslag gjøres offentlig kjent.
Det blir utformet en kontrakt mellom Diku og søknadsinstitusjonen for gjennomføringen av
det enkelte prosjekt som tildeles finansiering.
For nærmere informasjon om programmet og søknadsprosess, ta kontakt med PKUs
administrasjon, se https://diku.no/programmer/program-for-kunstnerisk-utviklingsarbeid

Fastsatt i samsvar med vedtak i programstyret den 10.05.2021.

