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INSTITUTIONSSTYRELSE (IS) 
 
Institutionsstyrelsen är Musikhögskolans i Malmö högsta beslutande organ och har ett samlat 
ansvar för utbildning, forskning och kvalitets- och utvecklingsarbete på institutionen enligt 
den delegationsordning som konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet har beslutat.  
 
 
 
Institutionsstyrelsen beslutar enligt beslutad delegationsordning för konstnärliga 
fakulteten vid Lunds universitet om: 

Allmän förvaltning och organisation samt lokalförsörjning och annan infrastruktur 

1. lokalförsörjningsfrågor inom institutionen  
2. inrednings- och utrustningsärenden vid ny- och ombyggnadsprojekt inom in-

stitutionen 
3. organisation av IT-verksamhet och övrig infrastrukturell verksamhet  

Institutionsstyrelsen beslutar också om 
o övergripande arbetsmiljö- och miljöfrågor samt brand- och säkerhetsfrågor 
o jämställdhetsarbetet vid institutionen  

Ekonomi  

4. verksamhetsplan och förslag till resursfördelning inom institutionen  
5. bokslut och årsredovisning  
6. uppföljning av verksamhet och resultat  

Institutionsstyrelsen beslutar också om 
o långsiktiga investeringsplaner 

Personal  

7. ändring av läraranställnings inriktning/ämne för universitetsadjunkt, samt förslag 
till ändring av läraranställnings inriktning/ämne för universitetslektor och profes-
sor  

8. förslag till prövning av ansökan om befordran till anställning som universitetslek-
tor och professor  

 

 

 

 

Utbildning  

o system för utvärdering och kvalitetssäkring 

Institutionsstyrelsen delegerar beslutsrätten till respektive utbildningsnämnd 
rörande utbildning (punkt 9-14)  
 

9. förslag till beslut om utbildningsplaner på grund- och avancerad nivå 
10. kursutbud inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå  
11. kursplaner, inklusive betygsskala, för grund- och avancerad nivå 
12. fastställande av antagningstal på program och kurser  
13. antagning av studerande till utbildningsprogram och kurser. Kan delegeras vidare 

till annat beslutande organ eller enskild befattningshavare på institutionsnivå. 
14. kompletterande antagning och anstånd.  

 

Forskning och forskarutbildning  

15. konstnärligt utvecklingsarbete  
16. kursutbud inom utbildning på forskarnivå  
17. tillgodoräknande av tidigare utbildning eller yrkesverksamhet på forskarnivå. Får 

delegeras till examinator men inte till handledare. 

Institutionsstyrelsen delegerar beslutsrätten av nedanstående punkter rörande forskning och 
forskarutbildning till Forskarutbildningsnämnden (FUN) (punkt 18-20) 

18. förslag till beslut om kursplan på forskarnivå  
19. utseende av examinator för kurser och andra poänggivande moment inom fors-

karutbildning  
20. minsta antal exemplar av licentiatarbetet inför licentiatseminariet och om 

ersättning för kostnaderna för framställning av denna upplaga  
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UTBILDNINGSNÄMNDER (UN) 
 
Institutionsstyrelsen har inrättat två utbildningsnämnder; utbildningsnämnden för 
musiker- och kyrkomusikerutbildningarna och utbildningsnämnden för lärarutbildning i 
musik. Dessa har, under institutionsstyrelsen, som övergripande uppgift att planera, 
stödja, utveckla och följa upp den konstnärliga och pedagogiska verksamheten inom 
respektive utbildning. Utbildningsnämnderna är i första hand ett beredande organ till 
Institutionsstyrelsen men har delegerad beslutsrätt i vissa frågor. 
 
Utbildningsnämnderna beslutar om: 
 
Grundutbildning 

-‐ kursutbud inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå 
-‐ utbud av fristående kurser och extrakurser  
-‐ kursplaner, inklusive betygsskala, för grund- och avancerad nivå 
-‐ timplaner 
-‐ fastställande antagningstal på program och kurser  
-‐ antagning av studerande till utbildningsprogram och kurser 
-‐ kompletterande antagning och anstånd  
-‐ antagningsorganisation och kriterier för bedömning 
-‐ utbildningarnas organisation, innehåll och genomförande (program och 

universitetskurser) 
-‐ utveckling, uppföljning och utvärdering av utbildningarna 
-‐ läsårsstruktur 
-‐ projektaktiviteter 
-‐ riktlinjer för fördelning av studenter, schemafrågor  
-‐ riktlinjer för examinationskrav, tentamina/beting/redovisningar 
-‐ riktlinjer för studievägledning och information om utbildningarna 

 
 
Ekonomi 
 

-‐ respektive utbildnings verksamhet utifrån av institutionsstyrelsen fastställda 
ekonomiska ramar 

 
 
Personalfrågor 
 

-‐ generella kompetensutvecklingsbehov 
 
Övrigt 
 

-‐ remisser på utredningar/skrivelser 

Utbildningsnämnderna har en rådgivande/beredande funktion i frågor om: 
 

-‐ handlings-/verksamhetsplan för respektive utbildning  
-‐ förslag till beslut om utbildningsplaner på grund- och avancerad nivå  
-‐ budget och ekonomisk uppföljning 
-‐ dimensionering (helårsstudenter och helårsprestationer)  
-‐ system för kvalitetsarbete och utvärderingar 
-‐ befordringsärenden  
-‐ förslag till inrättande av nya läraranställningar 

 
 

FORSKARUTBILDNINGSNÄMND (FUN) 
 
Institutionsstyrelsen har inrättat en Forskarutbildningsnämnd (FUN). FUN är ett 
beredande och beslutande organ för forskarutbildningsfrågor i Musikpedagogik och den 
konstnärliga forskningen i musik (Musik) och placeras i organisationen under 
Institutionsstyrelsen. Nämnden består av ämnesföreträdare/ämnesansvarig (ordförande/ 
vice ordförande), tre lärare/forskare och tre doktorander. Prefekten adjungeras till 
nämndens sammanträden.  

Forskarutbildningsnämnden beslutar om: 

-‐ utseende av examinator för kurser och andra poänggivande moment inom forskar-
utbildning  

-‐ minsta antal exemplar av licentiatarbetet inför licentiatseminariet och om ersätt-
ning för kostnaderna för framställning av denna upplaga  

-‐ disponerandet av tilldelade driftsmedel och ansvarar för att dessa budgetramar 
hålls 

-‐ formerna för utvärdering, kvalitetssäkring, dokumentation samt spridande av 
forskningsresultat 

 

Forskarutbildningsnämnden har en beredande funktion i nedanstående ärenden till 
Institutionsstyrelsen (IS), Konstnärliga fakultetsstyrelsen (KFS) eller Konstnärliga 
fakultetsrådet (KFR): 

-‐ lämna förslag om kursutbud på forskarnivå (till IS) 
-‐ förslag till beslut om kursplan på forskarnivå (till KFR) 
-‐ bereda antagningsfrågor till forskarutbildningarna i Musikpedagogik och Musik  
-‐ bereda och samordna ”större” bidragsansökningar inom forskningsområdena  
-‐ bereda doktorandanställningsärenden  

 


