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Ärende etc.

Beslut, diskussion etc.

1

Mötets öppnande.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla
välkomna.

2

Justeringsperson.

Till justeringsperson utsågs Ann-Sofi Härstedt.

3

Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes enligt utskick.

4

Föregående protokoll Musiker- och kyrkomusikerutbildningarnas utbildningsnämnd, 15/9
https://tinyurl.com/mckkxmrv

Protokollet lades till handlingarna.

5

Föregående protokoll Institutionsstyrelsen, 15/9
https://tinyurl.com/3672c6ux

Protokollet lades till handlingarna. Det påpekades
att användandet av förkortningen UN för
utbildningsnämnderna på såväl LU centralt som på
Musikhögskolan medför viss förvirring.
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Protokoll från Nämnden för Jämlikhet, mångfald
och likabehandling

Den tidigare Nämnden för Jämlikhet, mångfald
och likabehandling är nedlagd, då
Institutionsstyrelsen beslutat att inrätta en ny
jämlikhetsnämnd, direkt underställd IS, enligt
direktiv från LU.
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Studeranderepresentant informerar

Musik som yrke, termin 5 på kandidatprogrammet,
diskuterades. Studenter har påpekat att innehållet i
kursen inte är vad som förväntas utifrån
kursplanen. Likaså har kompositions-studenter
framfört att ergonomi inte är helt relevant för dem
i förhållande till kursens omfattning på
programmet. Det har också framförts förslag på att
Musik som yrke skulle kunna ligga tidigare i
utbildningen.

Nr

En översyn av kursinnehåll och kursplan bör göras
så dessa stämmer bättre överens.

Utbildningsledningen håller i frågan och
involverar lärare och studenter i processen.
8

Ärende 1:
Kursutbud, läsåret 22/23 (inkl. sommar 2022)

Uppdaterat förslag delades ut vid mötet. Nya
förslag till kurser och förändringar av befintliga
kurser diskuterades och förslaget justerades något.
Beslut:
Beslut enligt bilaga. UN delegerar beslut rörande
fristående kurser i extern samverkan för 2022/23
till utbildningsledningen. Utbildningsledningen gör
bedömningen om rimliga förutsättningar finns för
genomförande (ekonomiska förutsättningar,
personalresurser, kringkostnader, antal deltagare,
avtal med externa aktörer, tillstånd för antagning
m.m.). UN delegerar också färdigställandet av
kursplaner och kurstitlar för nya fristående kurser
till utbildningsledningen i samråd med UN:s
ordförande.
Det har kommit in några förslag på nya kurser från
lärarhåll. En del av dessa finns inte med i UN:s
förslag/beslut då det i nuläget är oklart om de har
tillräcklig vetenskaplig förankring. Utbildningsledningen uppdrogs att titta vidare på de
förutsättningar som gäller för fristående kurser.
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Ärende 2:
Antagningsprov, genomförande

Mattias Hjorth föredragande. Ärendet gäller
huruvida antagningsproven 2022 ska genomföras
digitalt, på plats på MHM eller som en
kombination därav.
För kandidatprogrammen föreslås ett digitalt första
spelprov och andra spelprovet på plats på MHM.
MT- och pianoprov görs på plats.
För masterprogrammen föreslås som tidigare
endast ett spelprov och detta ska genomföras
digitalt. Detta gäller samtliga studenter, även de
som tidigare gått kandidatprogram på MHM.
Några programinriktningar kan komma att behöva
undantag från ovanstående förslag.
Beslut: enligt förslag. I beslutet ingår delegation
till MuKy:s utbildningsledning att avgöra vilka
inriktningar som bör göras på annat sätt.
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Ärende 3:
Gästprofessor, Hedda Andersson-stiftelsen

Hedda Andersson-stiftelsen utlyser ansökan om
professorsmedel för finansiering av gästprofessorer
av underrepresenterat kön. Förordnandet gäller för
max 5 år. Med anledning av pensionsavgång har
behov uppstått att stärka pianoområdet på musikerutbildningarna och förslaget är att musikerutbildningarna ansöker om dessa medel. Länk till
utlysningen: https://tinyurl.com/5mbxajjv
Beslut: UN tillstyrker att gå vidare med processen
att anställa en gästprofessor i piano.

lnförmat1on/meddelanden/diskussion
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Individuell studiegäng, diskussion:
Diskussionen ajourneras till kommande möte.

-
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Individuell studiegång, diskussion
Regler för ljudupptagning, fotografering och
filmning i samband med
undervisningssituationer

Övriga ärenden

Regler för ljudupptagning, fotografering och
filmning i samband med undervisningssituationer:
Det finns ett dokument som tydliggör dessa frågor.
Länk: httQs://tinxurl.com/4uhs9n67
Som en fortsättning på diskussionen om fristående
kurser (§8) påpekades att processen hur nya kurser
etableras kan uppfattas som otydlig.
Processen kring etablering av nya kurser, datum
som gäller för olika delar av processen m.m., bör
tydliggöras och eventuellt kommenteras på
kommande lärarmöte.

Mötets avslutande
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Ordförande Daniel Hjorth avslutade mötet.

Vid protokollet
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