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Dagordning
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Justering
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ÄRENDEN
1. Kursplan, bil. 1

MUHG34, Distanskurs i musiklära och gehör, 2
UN godkänner enligt bilaga.

2. Ny utbildningsstruktur, bil. 2

MaEr gick igenom förslaget på ny utbildningsstruktur och
tankarna bakom den. Förslaget har varit uppe för
diskussion i UN flera gånger tidigare, samt för genomgång
med olika lärarlag och vid lärardagar.
Framförallt har rubrikerna över kursområdena skärpts till
så att de bättre hänger ihop med innehållet i de olika
delkurserna jämfört med den nuvarande strukturen. UN
beslutar enligt bilaga.

INFORMATION/DISKUSSION
1. Lektorsansökningar

På MHM finns en ordning vid befordringsärenden, dock
är den inte så tydlig som krävs samt kan tolkas på olika
sätt. 2019 gjordes ett förtydligande som först nu visat sig
inte räcka. UN diskuterar om nämnden ska vara inblandad
överhuvudtaget? LaAn förtydligar att UN har det
ekonomiska ansvaret för ML’s ekonomi, därför tillkom det
UN’s uppdrag under perioden när vi hade en ansträngd
ekonomi. Tanken var att man ville ha med UN’s syn
utifrån en övergripande nivå, inte att UN ska titta på de
specifika ansökningarna.
UN önskar att det blir ett förtydligande av gången kring
lektorsansökningar samt UN’s roll i den här typen av
ärenden inom kort eftersom det finns fler lektorsansökningar som ligger i pipeline.
Ledningsgruppen har bestämt att de två ärenden som var
uppe vid förra UN inte ska bli lidande av den otydlighet
som nu råder. I det här fallen har beslut tagits i fel
ordning, efter förra UN gick de vidare till IS. MaEr gjorde
en mall så att ansökningarna såg likadana ut när de togs
upp i IS. Denna mall läggs i LU Box i mappen
”Befordringsärende” som finns i mappen ”Personal ML”.
Enligt protokollet från IS har båda ansökningarna gått
vidare till sakkunniggranskning.

2. Arbetsmiljöutredning / Jäv

Arbetsmiljöutredningen från Omnia och jävsfrågor
diskuterades. UN vid ML har ett stort behov av att det
snarast från fakulteten kommer direktiv om hur vi ska
förhålla oss till jävs- och partiskhetfrågor.
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Eftersom Anna Houmann, ledamot i UN, beslutade sig för
att ställa sin plats till förfogande 2021-03-26 p.g.a.
oklarhet vad som gäller i ovan nämnda frågor, blir detta
högaktuellt för UN att få klarhet i.

3. Per Capsulam, bil. 3

Beslut om tillfällig justering av examination i fristående
kurser, Dnr STYR 2021/271, fattades 210318.
Beslut om kursplaner, Dnr STYR 2021/856, fattades
210329.

4. Underlag fristående kurser HT21,
bil. 4

Underlag av sökande till fristående kurser skickas ut i god
tid för översyn enligt UN’s önskemål. Beslut tas vid nästa
UN 210609.

5. Ekonomiutbildning för UNledamöter

På grund av tidsbrist bordläggs ekonomiutbildningen till
nästa möte.

ÖVRIGT
Fakultetsstyrelsen

AlYe informerar UN om att hon har blivit invald i
Fakultetsstyrelsen fr.o.m 210701 vilket kan innebära att
hon avgår från UN fr.o.m höstterminens start.
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