KALLELSE
2020-05-27

INSTITUTIONSSTYRELSEN

Kallelse
Musikhögskolans institutionsstyrelse kallas till styrelsemöte torsdag 4 juni 2020 kl.
15.15 – 17.00 via zoom. Länk till zoom skickas med e-post kl. 14.45.
Kallelser och protokoll finns även på www.mhm.lu.se.
Vid eventuellt förhinder kontaktar ordinarie ledamot suppleant i god tid.
Ola Elleström – mötessekreterare
Nr
§
1

Ärende, föredragande, bilagor

2

Justeringsperson.

3

Fastställande av dagordning.

4

MEDDELANDEN/INFORMATION

5

Förslag till beslut

Mötets öppnande.

a) Information från prefekt, Ann-Charlotte
Carlén

a) Information

b) Information från fakultetskansliet, Staffan
Storm (eventuellt)

b) Information

c) Tertialbokslut, Annette Bennvid

c) Information

PROTOKOLL
a) Föregående institutionsstyrelseprotokoll
2020-05-06, bilaga 5a
b) Protokoll från Utbildningsnämnden Mu/Ky
2020-04-29, bilaga 5b
c) Protokoll från Utbildningsnämnden ML
2020-04-29, bilaga 5c
d) Protokoll från Fakultetsstyrelsen
2020-04-22, bilaga 5d

6

e) Protokoll från forskarutbildningsnämnden. 2020-05-20, bilaga 5e

Ej justerat vid kallelsens utskick, uppdatering vid
mötet.

Ärende 1:
Delegation till prefekt över sommaren

Förslag till beslut:
Institutionsstyrelsen beslutar att delegera till
prefekt att fatta beslut å institutionsstyrelsens
vägnar i brådskande ärenden fram till

institutionsstyrelsens första sammanträde i
september 2020.
7

Jämlikhet/Arbetsmiljö/Hållbar utveckling,

8

Övriga ärenden

9

Kommande möten

9 september

2

Sändlista
Ordinarie ledamöter
Ann-Charlotte Carlén, lärare,
ordförande
Conny Antonov, lärare
Maria Becker Gruvstedt, lärare
Lena Ekman Frisk, lärare
Björn-Tryggve Johansson,
lärare
Karin Johansson, lärare
Magnus Lindén, lärare
Adriana Di Lorenzo Tillborg,
doktorand
Åse Lugnér, TA-personal
Rebecka Lassbo, TA-personal
Fredrik Hagerberg,
studeranderepresentant
Sonja Spisska Enebjörn,
studeranderepresentant
Suppleanter
Mats Edén, lärare
Hans Hellsten, lärare
Elin Waileth Wikström,
lärare
Johan Antoni, TApersonal
Alexander Palmgren,
studeranderepresentant

Övriga
Håkan Andersson
Lars Andersson
Joakim Barfalk
Annette Bennvid
Erik Berndalen
Michael Edgerton
Ola Elleström
Sara Engblom
Magnus Ericsson
Mattias Frisk
Lennart Gruvstedt
Elisabeth Hamnede Melander
Daniel Hjorth
Mattias Hjorth
Anna Houmann
Ann-Sofi Härstedt

Övriga, fortsättning
Lars Härstedt Salmonsson
Anders Johnsson
Berth Lideberg
Eva Lundgren
Anna Lyrevik
Pär Moberg
Musikhögskolan DM - Receptionen
Musikhögskolan i Malmö - Studentkåren
Anders Rydlöv
Eva Saether
Karin Savatovic Thomasson
Staffan Storm
Jenny Svensson
Ove Torstensson
Hamidullah Turab
Samuli Örnströmer

PROTOKOLL

LUNDS

STYR 2020/858

Sammanträdesdatum

MUSIKHÖGSKOLAN
I MALMÖ

2020-05-06

UNIVERSITET

INSTITUTIONSSTYRELSEN

Närvarande ledamöter
Ann-Charlotte earlen
Conny Antonov
Maria Becker Gruvstedt
Lena Ekman-Frisk
Karin Johansson
Magnus Linden
Elin Waileth Wikström
Fredrik Hagerberg
Adriana Di Lorenzo Tillborg
Åse Lugner
Rebecka Lassbo

Rektor
Lärare
Lärare
Lärare
Lärare
Lärare
Lärare (suppleant)
Studeranderepresentant, MU/KY
Doktorand
TA-personal
TA-personal

Övriga närvarande:
Ola Elleström
Staffan Storm

Mötessekreterare
Prodekan (§ 4b)

Frånvarande:
Björn-Tryggve Johansson
Sonja Spisska Enebjörn

Lärare
Studeranderepresentant, ML

Nr

Ärende, föredragande, bilagor

Beslut. Diskussion

1

Mötets öppnande.

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2

Ju steri ngsperson.

Till justeringsperson utsågs Magnus Linden.

3

Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes.

4

MEDDELANDEN/INFORMATION

&

a) Information från prefekt, Ann-Charlotte Carlen .

Rapport från avstämning och åtgärder med fakultetsledningen gällande Covid-19. KHM har ingen verksamhet
med fysisk interaktion. THM och MHM har sökt dispens
för att i mycket begränsad omfattning få göra några få
avsteg från distansundervisning. Dispenser har erhållits
för examination och förberedelser inför examination.
Det är ännu inte beslutat i Fakultetsstyrelsen om en
eventuell förlängning av terminen. Möjligheten finns
som i så fall innebär att examination kan ske ända fram
till höstterminen startar.
RQ20, en utvärdering av forskarutbildning som nämnts i

itL

1

LUNDS UNIVERSITET
Musikhögskolan i Malmö
Institutionsstyrelsen

Ärende, bilagor

PROTOKOLL

2

Sammanträdesdatum

2020-01-29

Föredragande, beslut

tidigare protokoll, skedde via Zoom tisdagen 5 maj. En
internationell panel ställde frågor till ämnesansvariga
och doktorander vid de båda forskaravdelningarna.
Många intressanta frågor berördes. En rapport om resultatet av projektet kommer att skrivas under hösten.
En stor EU-ansökan har skickats in där MHM tillsammans med nio andra institutioner i Europa sökt medel
för ett 3-årigt AEC-projekt. Syftet med projektet är att
djupdyka i olika frågor som handlar om makt inom
högre musikutbildning - PrihME project - Power Relations in Higher Music Education
b) Information från fakultetskansliet,
Staffan Storm

RQ20-gruppen träffar fakultetsledningen på fredag.
Det genomförs just nu ett antal workshops på LU med
representanter från alla fakulteter där man belyser gemensamma kvalitetsfrågor mellan fakulteterna.
~
Medierna har börjat intressera sig
samlokaliseringen.
Det behövs betydligt mer medel än vi har idag för att
täcka de ökade hyreskostnaderna i samband med samlokaliseringen. Anna Lyrevik, dekan, kommer att ta uppfrågan med de övriga dekanerna inom kort och därefter
ska ett beslut tas i Universitetsstyrelsen.

I spåren av Corona-pandemin har de högre utbildningarna fått nya medel från regeringen för att utöka antalet
kurser och studieplatser. Detta är en satsning för att möta
den ökade arbetslösheten. Musikhögskolan har ansökt
om beviljats extra medel för sommarkurser. Det kan bli
aktuellt med ytterligare satsningar inför hösten. Diskussioner har inletts mellan fakulteterna om nya högskoleintroducerande kurser. Områden man vill satsa på är:
global hälsa (kopplat till EUGLOH som nämnts i tidigare protokoll), artificiell intelligens och digitalisering
samt krishantering. Det förs även diskussion kring samarbeten mellan fakulteterna som kan involvera våra lärare i tvärfakultetskurser.
5

PROTOKOLL
a) Föregående institutionsstyrelse-protokoll 2020-03-25, bilaga Sa

Protokollet lades till handlingarna.

b) Protokoll från Utbildningsnämnden
Mu/Ky 2020-02-05 och 2020-03-11, bilaga 5b 1 och 5b2

Protokollen lades till handlingarna.

LUNDS UNIVERSITET
Musikhögskolan i Malmö
Institutionsstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-01-29

Föredragande, beslut

Ärende, bilagor

c) Protokoll från Utbildningsnämnden
ML 2020-03-11, bilaga Se

Protokollet lades till handlingarna.

d) Protokoll från Fakultetsstyrelsen
2020-03-18, bilaga Sd

Protokollet lades till handlingarna.

e) Protokoll från forskarutbildningsnämnden.

Inget nytt protokoll föreligger.

Ärende 1:

6

3

Ny verksamhetsperiod, Körcentrum Syd, se
bilagor

Institutionsstyrelsen gav väldigt uppskattande ord om
Körcentrum Syds verksamhet.
Beslut: Institutionsstyrelsen tillstyrker en ny

verksamhetsperiod för Körcentrum Syd, 2021-2023
Beslut: Bifogat förslag till föreskrifter för Körcentrum

Syd antogs utan ändringar.
Beslut: Valberedningen för Körcentrum Syds styrelse

består av Lena Ekman-Frisk, Ann-Charlotte Carlen och
Maria Becker Gruvstedt.
Ärende 2:
Val och valberedning, Musikhögskolan i
Malmö, se bilagor

7

Beslutsärende:

Utbildningsnämndernas sammansättning.
Frågan om ämnesbalans i nämnderna lyftes och en skrivning om detta tillfogades föreslaget dokument. Vidare
gjordes några redaktionella ändringar.
Beslut: Institutionsstyrelsen tillstyrker dokunentet "Utbildningsnämndernas sammansättning" med mötets tilllägg och redaktionella kommentarer.
Iriformation:

•
•
8

Jämlikhet/Arbetsmiljö/Hållbar utveckling,

9

Övriga ärenden

10

Kommande möten

4 juni (torsdag!)

Vid protokollet

dk~
Ola Elleström

Valberedningens mandatperiod
PM inför val på MHM

Ann-Charlotte Carlen

Dnr STYR2020/904

Föreskrifter för Körcentrum Syd
(Southern Choral Centre)
Bakgrund
Körcentrum Syd inrättades av rektor vid Lunds universitet 2007-11-22, Dnr RÄ
2007/245. För Körcentrum Syd ska föreskrifter fastställas.
Körlivet i södra Sverige har genomgått en stark utveckling under de senaste åren.
Behov av utvecklings- och förnyelsearbete samt samordningsbehov inom såväl
det pedagogiska som det konstnärliga området har identifierats. Körcentrum Syds
uppdrag är att fungera som ett kraftcentrum och ett nav i detta arbete och vara en
mötesplats för körlivet i samarbete framför allt med regionala, nationella, men
även internationella verksamheter. Körcentrum Syd utgör en bas i körlivet inom
utbildning och utvecklings-/konsertprojekt men också för att stimulera och bidra
till körforskning.
Organisatorisk placering
Körcentrum Syd tillhör sedan 1 januari 2018 Musikhögskolan i Malmö,
Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet, som en självständig
centrumbildning med egen styrelse.
Syfte
Genom samverkan mellan utbildnings- och kulturinstitutioner och i dialog med
körlivets olika aktörer, nationellt och internationellt, ska Körcentrum Syd främja
och utveckla körlivet i regionen och medverka till pedagogisk och konstnärlig
förnyelse och kunskapsutveckling. Körcentrum Syd ska också vara en mötesplats,
ett resurscentrum och en inspirationskälla. Körcentrum Syd ska även
uppmärksamma barns och ungas körsjungande och spegla den kulturella
mångfalden i dagens samhälle.
Uppdrag
Körcentrum Syd ska
-

stimulera till samarbeten i den södra regionen och driva kontinuerlig
dialog med körlivet,
fungera som en gemensam plattform för de i centrumet medverkande
organisationerna,
utveckla nätverk lokalt, regionalt, nationellt och internationellt,
samordna, initiera, utveckla och förstärka utbildning och
kompetensutveckling i körrelaterade ämnen,
stimulera till samverkan inom forskning och forskarutbildning och bidra
till utveckling av forskning inom körområdet,
vara en pådrivande kraft för körsjungandets och vokalmusikens roll och
utveckling i skola och samhälle,
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-

verka för nya koncept och uttrycksformer samt nykomposition inom
körmusik och ensemblesång,
medverka i utvecklings-/konsertprojekt.

Styrelse
Körcentrum Syd leds av en styrelse, placerad under Musikhögskolans
institutionsstyrelse. Styrelsen består av fem till sju ledamöter varav: två till tre
ledamöter från Lunds universitet, tre till fyra ledamöter från annat
universitet/högskola, kulturinstitutioner och/eller från musik- och kulturlivet.
Studenterna har rätt att vara representerade med en ledamot. Suppleanter ska inte
utses. Vid behov kan extern kompetens bjudas in. Den inbjudne ges då närvaro-,
yttrande- och förslagsrätt vid mötet. Prefekten vid Musikhögskolan i Malmö är en
av ledamöterna från Lunds universitet och tillika styrelsens ordförande. Vice
ordförande utses av Körcentrum Syds styrelse. Körcentrum Syds föreståndare är
föredragande och Körcentrum Syds producent är sekreterare i styrelsen.
Ledamöterna till Körcentrum Syds styrelse utses av Institutionsstyrelsen vid
Musikhögskolan i Malmö efter förslag från Musikhögskolans prefekt i samråd
med Körcentrum Syds föreståndare och en person ur Institutionsstyrelsen.
Studentrepresentanten utses i den ordning som stadgas i 7 §
studentkårsförordningen (2009:769).
Vid sammansättningen av styrelsen ska en könsmässig balans eftersträvas.
Mandatperioden för styrelsen är i normalfallet tre år.
Styrelsens uppgifter
Styrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten, anger närmare riktlinjer
för denna och fastställer årlig verksamhetsplan och fördelning av medel i samband
med att ny budget beslutats av Institutionsstyrelsen.
Föreståndare
Föreståndaren vid Körcentrum Syd leder verksamheten på uppdrag av
Körcentrum Syds styrelse. Föreståndaren bör vara verksam lärare/forskare eller
administratör med ämneskännedom i musik/kör vid Lunds universitet.
Föreståndaren utses av Institutionsstyrelsen vid Musikhögskolan i Malmö. Vid
behov av att rekrytera föreståndare externt, sker beslut om anställningen enligt
gällande delegationsordning vid den Konstnärliga fakulteten.
Föreståndaren ansvarar för att
-

leda Körcentrum Syds verksamhet,
förbereda styrelseärenden,
se till att styrelsens beslut verkställs,
fördela arbetsuppgifter och arbetsleda personal,
de ekonomiska ramarna hålls,
verksamheten bedrivs enligt gällande lagar, regler och policies,
verka för anställdas kompetensutveckling.

Föreståndarens ansvar
delegationsordning.

och befogenheter

framgår

av

Musikhögskolans

3

Finansiering
Körcentrum Syd finansieras med medel som beslutas av Institutionsstyrelsen vid
Musikhögskolan i Malmö, samt med medel som de medverkande organisationerna
bidrar med. Årsredovisning sker på samma sätt som för övriga verksamheter vid
universitetet.
Personal
Anställda vid annan institution/organisation t.ex. gästforskare, gästlärare och
övriga anställda som utför arbetsuppgifter inom ramen för Körcentrum syds
verksamhet, är fortsatt organisatoriskt placerad vid det ställe där denne har sin
anställning. Inrättande och tillsättning av anställning vid Körcentrum Syd sker i
samma ordning som i övrigt inom fakulteten.
Administration
Musikhögskolan i Malmö stödjer centrumet i allmänna administrativa frågor samt
med budgetarbete och ekonomihantering. Mera verksamhetsanknuten
administration sköts inom centrumets ram.
Verksamhetsberättelse, Verksamhetsplan, budget och årsredovisning
Verksamhetsåret är kalenderår.
Föreståndaren ska, så snart styrelsen fastställt verksamhetsplan, budgetfördelning
och årsredovisning, överlämna dessa till Institutionsstyrelsen. Verksamhetsplanen
ska innehålla en konkret beskrivning av årets mål. Målen ska vara kopplade till
uppdraget och till budget. Utöver en verksamhetsplan ska en
Verksamhetsberättelsen tas fram. Den ska innehålla en årsredovisning och en
utvärdering av det gångna årets verksamhet inklusive en ekonomisk redovisning.
Utvärdering
Centrumbildningen är inrättad för perioden 2021-01-01 till och med 2023-12-31.
En utvärdering ska göras före beslut fattas om en eventuell ny verksamhetsperiod.
Utvärderingen ska påbörjas senast 6 månader före utgången 3-årsperiod och sker
genom att Institutionsstyrelsen utvärderar de senaste tre årens Verksamhetsplaner
och Verksamhetsberättelser.
Ändring av föreskrifter
Ändring av dessa föreskrifter sker genom beslut av Institutionsstyrelsen vid
Musikhögskolan i Malmö.
Beslut
Beslut i detta ärende har fattats av Institutionsstyrelsen vid Musikhögskolan i
Malmö 2020-05-06.

Ann-Charlotte Carlén
Prefekt och rektor
Musikhögskolan i Malmö

BESLUT

2020-05-06

Institutionsstyrelsen vid
Musikhögskolan i Malmö
Ann-Charlotte Carlén
Rektor, Musikhögskolan i Malmö

Dnr STYR2020/996

Utbildningsnämndernas sammansättning vid
Musikhögskolan i Malmö under mandatperiod 2021 –
2023
Sammansättningen i de varje utbildningsnämnd vid Musikhögskolan i Malmö ska
bestå av totalt sju personer, fem lärarrepresentanter och två studeranderepresentanter.
Utöver dessa väljs två gruppsuppleanter.
Kriterier för att vara valbar samt röst- och nomineringsberättigad vid val till
utbildningsnämnderna, är lärare som innehar någon av de anställningar som
definieras i gällande anställningsordning samt lärare med intermittent
anställning.
Jämställd representation och ämnesbalans inom lärargruppen ska eftersträvas.
En av ledamöterna i respektive utbildningsnämnd är ordförande och väljs ur
gruppen.
Studeranderepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 §
studentkårsförordningen (2009:769).

Musikhögskolan i Malmö

Ann-Charlotte Carlén
Prefekt

Postadress Musikhögskolan I Malmö Box8203, 200 41 Malmö Besöksadress Ystadvägen 25, Malmö
Telefon växel 040-32 54 50, Telefon direkt 040-32 54 73, Mobil 0707-509 409 E-post lotta.carlen@mhm.lu.se Webbadress www.mhm.lu.se

LUNDS

PROTOKOLL
STYR 2020/820
Sammanträdesdatum
2020-04-29

MUSIKHÖGSKOLAN
I MALMÖ

UNIVERSITET

Musiker- och kyrkomusikerutbildningarnas utbildningsnämnd
Närvarande ledamöter:
Gustav Ellström
Lennart Gruvstedt
Daniel Hjorth
Mattias Hjorth
Ann-Sofi Härstedt
Salomon Jakobsson
Samuli Örnströmer

Studeranderepresentant
Lärare (suppleant)
Lärare
Ordförande
Lärare
Studeranderepresentant
Lärare

Övriga:
Ola Elleström
Hans Hellsten
Lars Härstedt Salmonson
Rebecka Lassbo(§ 7)
Berth Lideberg

Mötessekreterare
K valitetsansvarig, konstnärliga fakulteten
Utbildningschef
Utbildningskoordinator
Utbildningschef

Frånvarande:
Eva Lundgren

Lärare

Nr

Ärende, föredragande, bilagor

Förslag till beslut etc.

I

Mötets öppnande.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla
välkomna.

2

J usteringsperson.

Till justeringsperson utsågs Ann-Sofi Härstedt.

3

Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes inklusive inkommet
övrigt ärende (se § I 0)

4

Föregående protokoll Musiker- och
kyrkom usikerutbi ldningarnas
utbildningsnämnd (11/3).

Protokollet lades till handlingarna.

5

Föregående protokoll Institutionsstyrelsen
(25/3).

Protokollet lades till handlingarna.

6

Protokoll från Nämnden för Jämlikhet,
mångfald och likabehandling

Inget nytt protokoll.

§

7

Årende 1:
Kursplaner, revidering

Se bilaga. Revidering avser master, termin 2,
instrumentalstudier (samtliga inriktningar).
Beslut enligt förslag: Under "färdighet och förmåga"
omformuleras:
Punkt 2: till "visa förmåga att ... "
Punkt 3: till "visa förmåga att ... "
Punkt 4 tas bort då den är en upprepning av punkt I

8

Information/meddelanden/diskussion
-

Läsårsutvärdering 2020

Läsårsutvärdering 2020: Läsårsutvärderingen är en
del av det åtgärdsprogram som tagits fram efter
MusiQue-utvärderingen. Utvärderingen är anonym
och görs i enkätform.
Läsårsutvärderingarna föreslås att ha ett årligt
fokusområde. Årets fokus är distansundervisning.
Parallella enkäter skickas till lärare och elever för
jämförelse av perspektiv.
Andra fokusområden som diskuterades till framtida
enkäter var bl.a. kommunikation och rekrytering.
Diskussioner om tänkbara fokusområden förs i UN.

9

-

Beslut per capsulam, 200330

Ett beslut per capsulam gällande fastställande av
kursplaner togs enhälligt av UN 200330. Se bilaga.

-

Policydokument och protokoll

Ordförande informerade att bedömningsprotokoll för
examination är klara.

-

Antagning 2020, uppdatering

Ordförande, tillika antagningsansvarig, gav en
uppdatering på antalet antagna på program och större
enskilda kurser. Vi förväntar oss ca 140 nya studenter
sammanlagt på program, fristående kurser på 60 hp
samt utbytesstudenter till hösten.

Studeranderepresentanterna informerar

Diskussion kring relationen lärare/studenter vid
distansundervisning.
Även dispenser för examenskonserter i samband med
corona diskuterades. Man måste kunna motivera
"synnerliga skäl" att inte kunna genomföra examen på
distans.

10

Jämlikhet och arbetsmiljöfrågor.

-

11

Övriga ärenden

Se bilaga. Då Båstad kammarmusikfestival ställts in
p.g.a. corona-viruset så kommer de fyra kurser vi
planerade att genomföra i samband med den att
genomföras på annat sätt och/eller på annan ort.
Därigenom är några skrivningar i kursplanerna för
MUHB35, MUHB36, MUHB37 och MUHB38,
inaktuella.
Beslut: kursplanen för MUHB35 ändras enligt förslag.
Utbildningsledningen får delegation att göra
motsvarande ändringar i kursplanerna för MUHB36,
MUHB37 och MUHB38 så att samtliga kursplaner
matchar rådande förutsättningar.
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Mötets avslutande

Vid protokollet

~~

JJ·%J4ÄMattias Hjorth

Ann-Sofi Härstedt

2/ 4

Färdighet och förmåga
Studenten skall efter avslutad kurs
• visa förmåga till reflektion över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt
inom en vidare konstnärlig kontext,
• att självständigt lösa-konstnärliga och gestaltningsmässiga problem,
• att med ett personligt uttryck skapa och förverkliga egna konstnärliga ideer.
• visa förmåga till reflektion över sitt eget konstnärliga förhållningssätt och
• kunna planera genomförandet av kvalificerade konstnärliga uppgifter inom givna
tidsramar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten skall efter avslutad kurs
• visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga
aspekter.

Kursens innehåll
Kursen består i huvudsak av relevant litteratur för det specifika instrumentet. I
kurserna lnstrumentalstudier 1-4 bör repertoaren sammantaget allsidigt belysa
musikhistoriens olika epoker inklusive musik från vår egen tid. Kursen förutsätter
godkänt resultat av tidigare kurs MUUP14.

Kursens genomförande
Undervisningen bedrivs i form av enskilda lektioner, gemensamma grupplektioner,
seminarier, gästföreläsningar, workshops/masterclasses samt enskilt arbete (övning,
förberedelser).

Kursens examination
Examination av kursen sker genom fortlöpande bedömning samt beting.
Examinationsregler, såsom tex krav för att få genomgå examination, betygsgränser,
skall delges studenten vid kursstart.
Omexamination av kursen skall erbjudas i nära anslutning till den ordinarie
examinationen.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg

STYR 2018/134 I

LUND

MALMÖ
ACADEMY
OF MUSIC

UNIVERSITY

Beslut per capsulam
30 mars 2020
Dnr. STYR2020/625

Ledamöter som deltagit i beslutet
Gustav Ellström
Salomon Jakobsson
Daniel Hjorth
Mattias Hjorth
Ann-Sofi Härstedt
Eva Lundgren
Samuli Örnströmer

Ärende

Utbildningsnämnden för Musiker- och Kyrkomusikerutbildningarna vid Musikhögskolan i
Malmö har via per capsulam 200330 enhälligt ställt sig bakom följande förslag till beslut:
UN delegerar till utbildningsledningen, att i samråd med UN's ordförande, färdigställa
kursplaner för "Komposition - musik för film och media, 120 hp, masterutbildning" och
"Musikdramatik- repetitör, 120 hp, masterutbildning". Delegationen avser även revidering av
kursplaner för "Folk- och världsmusik, 180 hp, kandidatutbildning". Samtliga berörda
kursplaner blir i och med detta beslut också fastställda med omedelbar verkan.

Vid protokollet

Justerat

~~
Ola Elleström
Sekreterare

Mattias Hjorth
Ordförande

Från:

Staffan Storm <staffan.storm@mhm.lu.se>

Hej!
Båstadkursens kursplan måste justeras efter rådande
förhållanden. Se styrningar och tillägg nedan:

Färdighet och förmåga
- ha förvärvat effektiv teknik och förståelse för komposition för mindre
ensembler
- ha komponerat och förberett material i lämplig omfattning för ensembler i
denangränsande kammarmusikkursen
- ha förvärvat goda kunskaper om kompositioner för kammarmusik i
ett kulturhistoriskt sammanhang samt i samtida kontext.

Kursens innehåll
Komposition för kammarmusik med varierade konstellationer av sådana
ensemblerutifrån deltagarnas instrumentkombinationer.

Kursens examination
Examination sker genom fortlöpande bedömning samt i form
redovisade muntliga och/eller skriftliga examinationsuppgifter
av konsertredovisninginom Båstad Kammarmusikfestival
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MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ
Lunds universitet

Utbildningsnämnden för Musiklärarutbildningen

NÄRVARANDE
Mattias Frisk

Ordförande

Lars Andersson

Föredragande

Anna Houmann
Joakim Barfalk

Ledamot

Elisabeth Melander
Erik Berndalen (from kl. 16.00)

Ledamot
Ledamot

Ledamot

Pär Moberg (torn kl 16.00)

Suppleant

Sara Engblom

Sekreterare

Maria Jalsborn

Studeranderepresentant

Frånvarande
Viktoria Glans

Stude ntre presenta nt

Dagordning

Dagordningen fastställdes.

Justering

Elisabeth Melander utsågs till justerare.

Föregående protokoll UN

Lades till handlingarna.

Föregående protokoll IS

LaAn förtydligade på begäran anledningen till att ML
underpresterade 2019, dock inget vi blir återbetalningsskyldiga för.
Protokollet lades till handlingarna.

ÄRENDEN
Inga beslutsärenden vid detta möte.

UN/ML PROTOKOLL
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INFORMATION & MEDDELANDEN
1.

Antagning på distans

På grund av situationen med Corona kommer ML att
utföra årets antagningsprov digitalt. Efter kvalitetstester
beslutades att livemomentet utgår. De sökande kommer
att få möta studentkåren digitalt och sedan bedömas
genom videoinlämning som bedöms av tre
jurymedlemmar, samt ett digitalt teoriprov.

2.

Ny utbildningsgren/platser, EDI.
Rapport från möte

Rapport från möte angående EDI (Elektroniska Digitala
Instrument) som huvudinstrument. Gruppen (MaFr, JoBa,
LaAn + en student) har diskuterat följande;
EDl-platser på Gy inom SiSo eller Rock. Går ganska
snabbt att få till.
Starta en ny inriktning med musikproduktion som
huvudämne, lite mer arbete - resultatet blir en
bred pedagog med brett instrumentalt kunnande.
Förslag att komplettera den musikproduktionskurs som finns idag så att det blir en
kandidatutbildning, 3 år. Det kan göras på två sätt
- som grund till vår KPU-utbildningen, då krävs att
den innehåller vissa ämnen, alternativt som en
renodlad kandidat.
EDI inom ämne 2, 30 hp.
Det är· viktigt att tänka över vilka kriterier som krävs för
antagning, samt att tänka på genusperspektivet. Andra
liknande utbildningar har en stor andel män, men på vår
musikproducentutbildning brukar fördelningen ligga på ca
30-70%, tjejer - killar, i år är det närmre 50 - 50%.
Inriktningen EDI finns på Rytrnus, då det redan finns ett
påbörjat samarbete med dessa, finns det potential för att
jobba ytterligare tillsammans med fokus på EDI och söka
pengar för det hos LU.

3.

Nästa läsårs arbete med
delkursplaner /kursplaner.
Diskussion om förändrad
utb i Id ni ngsstru ktur.

Arbetet med delkursplaner har pausats eftersom de stora
förändringarna i delkursplanerna generar stora
förändringar i kursplanerna. Vi behöver ta ett
helhetsbegrepp om kursplanerna. Det är ett stort arbete
att ändra i kursplaner, vi måste därför besluta om vi ska
behålla delkursplaner eller byta till kursbeskrivningar.
Våra delkursplaner har många mål vilket i sin tur ger
många mål i kursplanen. Det är kursplanen som är det
juridiska dokumentet. Om vi beslutar att gå över till
kursbeskrivningar innebär det att vi får göra några fler·
kurser per termin som hänger ihop lite bättre. Idag har vi
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fyra kurser per termin som i vissa fall är ganska spretiga
och som i sin tur generar spretiga kursplaner.
Vidare har det under det gångna läsåret uppstått en
problematik i att det finns en grupp studenter som inte
går på lektionerna utan bara gör examinationsuppgifterna. Detta eftersom det inte står utskrivet
obligatorisk närvaro i kursplanerna. Vi behöver bemöta
denna problematik. Det kan finnas en poäng med att
koppla in jurister från LU för att säkerställa hur vi ska
skriva, samt vad vi får skriva, i våra kursplaner. Om
kursplanerna ska uppdateras behöver detta ske minst en
termin innan de ska träda i kraft.
4.

Distansundervisning

LaAn gick igenom den enkät som skickats ut till lärare och
studenter med frågor kring hur distansundervisningen
fungerar.

ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor

Mötet avslutades

Vid protokollet
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PROTOKOLL
FUN nr 2/20
Sammanträdesdatum
20 maj 2020
kl. 15.00 - 17.00 i X-209/zoom
Forskarutbildningsnämnden (FUN)
Närvarande
Eva Sæther, ordförande
Michael Edgerton, vice ordförande
Anna Houmann, ledamot, lärare
Markus Tullberg, ledamot, doktorand
Halla Steinunn Stefansdottir, ledamot, doktorand
Kent Olofsson, ledamot, lärare
Karin Johansson, ersättare (lärare)
Övriga
Ann-Charlotte Carlén, adjungerad ledamot, prefekt
Annika Michelsen, adjungerad forskarutbildningshandläggare vid Konstnärliga fakulteten
Frånvarande
Anders Ljungar-Chapelon, ledamot, lärare
David Johnson, doktorand

§1. Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och välkomnade särskilt Annika Michelsen.
§2. Val av justeringsperson
Till justeringsperson valdes Anna Houmann.
§3. Val av tillfällig sekreterare
Till tillfällig sekreterare valdes Karin Johansson.
§4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med två övriga frågor samt justering av rubrikerna för §6a och §6b.
§5. Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll (1/20, 2020-03-04) godkändes.
§6. Information och skrivelser:
(a) Information om två nya doktorander i musikpedagogik och tre nya doktorander i musik
Eva Sæther informerade om att två sökande antas som nya doktorander i musikpedagogik med
start hösten 2020, under förutsättning att detta beslutas i Fakultetsstyrelsen 200527. Hösten 2020
påbörjas ett samarbete mellan forskarutbildningarna i musikpedagogik vid Musikhögskolan i
Malmö och Högskolan för scen och musik i Göteborg.
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Michael Edgerton informerade om att tre sökande till doktorandtjänsterna i musik med start
hösten 2020 har antagits efter beslut i Fakultetsstyrelsen 200422: Fernando Garnero, Felicita
Brusoni och Bertrand Chavarria Aldrete.
(b) Information om 75%-seminarier i musikpedagogik och musik
Eva Sæther informerade om kommande 75%-seminarier för doktorander i musikpedagogik:
Adriana Di Lorenzo (opponent Monica Lindgren) 200612 och Markus Tullberg (opponent Gary
McPherson) 200831. Michael Edgerton informerade om kommande 75%-seminarium för
doktorand i musik: Francisca Skoogh (opponent Helen Julia Minors) 200608.
(c) Information om konferensen Musikforskning idag, 10 juni
Eva Sæther informerade om konferensen Musikforskning idag, som kommer att genomföras som
endagskonferens på zoom onsdagen 10 juni 2020.
(d) Information om Agenda 2030-seminariet Migration & the Arts, 14–16 september
Eva Sæther informerade om att Agenda 2030-seminariet Migration & the Arts som planerades till
14–16 september 2020 skjuts på framtiden.
(e) Information om introduktionskursen i musikpedagogik, 15 hp, ht 2020
Eva Sæther informerade om att introduktionskursen i musikpedagogik hösten 2020 ges på zoom.
Introduktionsinternat för musikpedagogik planeras till november istället för september.
(f) Information om gemensamt seminarium för alla nya doktorander i musikpedagogik och
musik kring doktoranders rättigheter och skyldigheter, ht 2020
Eva Sæther informerade om att samtliga nya doktorander vid Konstnärliga fakultetens inbjuds till
ett gemensamt seminarium kring doktoranders rättigheter och skyldigheter via zoom fredagen 11
september kl 13-15.
(g) Information om ändringar på hemsidan för forskning
Michael Edgerton rapporterade om arbetet med uppdatering av forskaravdelningens hemsida.
FUN diskuterade detta arbete i relation till behovet av uppdatering av Musikhögskolans hemsida
som helhet. FUN gav Michael Edgerton och Anna Houmann i uppdrag att planera in ett möte
med Nina Hansson (kommunikatör 50% på Konstnärliga fakulteten, 50% på Musikhögskolan) i
detta ärende.
(h) Information om ansökningsarbete, praktiknära forskning
Anna Houmann informerade om strategier för arbetet med ansökningar på området praktiknära,
skolrelaterad forskning i musikpedagogik. Möjligheter för samarbeten mellan de två disciplinerna
musik och musikpedagogik kring ansökningar diskuterades av FUN.
§7. Kursplaner i musik ”Artistic Research, an Introduction”, “Methods, Art Production”,
Methods Scholarship”, “Systematic Methods, Psychoacoustics” , “Epistemology and
Artistic Research”, “Contemporary Music Literature” och “Ethics”.
Annika Michelsen informerade om att alla Allmänna studieplaner vid Lunds universitet ska
uppdateras på grund av en ny obligatorisk och universitetsgemensam etikkurs à 3 hp fr om 2021.
Annika Michelsen och Jesper Olsson kommer att göra det grundläggande arbetet med detta för
Konstnärliga fakultetens fyra discipliner i dialog med de ämnesansvariga. Detta möjliggör en
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kvalitetssäkring och ett förtydligande av hur Högskoleförordningens lärandemål kan uppnås i
forskarutbildningen. FUN diskuterade vad uppdateringen innebär för de kurser som ges för nya
doktorander under hösten 2020.
Michael Edgerton informerade om förslag till förändringar i Allmänna studieplanen för musik.
De obligatoriska kurserna är som tidigare 30 hp, de valbara 30 hp och avhandlingsarbetet 180 hp.
Förslaget innebär att förändra det obligatoriska kursutbudet (30 hp) till sex kurser à 5 hp istället
för, som nu, fyra kurser à 7,5 hp.
FUN beslutade att föreslå de presenterade kursplanerna för beslut av dekan.
§8. Ekonomi, driftsbudgeten för musik och musikpedagogik
Eva Sæther och Michael Edgerton informerade om budgetläget för musik och musikpedagogik.
§9. Övriga frågor
a) FUN diskuterade nämndens sammansättning inför nästa mandatperiod som startar
210101. Frågan ska beredas under hösten.
b) Anna Houmann informerade om möjligheter för administrativt stöd för
forskarutbildningarna, både gällande sekreteraruppdraget i FUN och vid seminarier.
§10. Mötets avslutande
Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Karin Johansson

Anna Houmann

Eva Sæther
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