
@
PROTOKOLL STYR 2OI9I29I
Sammanträdesdatum
2019-02-06

LuNns

MUSIK.
HOGSKOI,{'N
I MATMO

UNIVERSITET

Musiker- och kyrkomusikerutbildningarnas utbiTdnings-
nämnd

Närvarande ledamöter:
Mattias Hjorth
Daniel Hjorth
Ann-Sofi Håirstedt
Lennart Gruvstedt

Övriga närvarande:
Berth Lideberg
Ola Elleström

Frånvarande ledamöter :

Samuli Örnströmer
Eva Lundgren
Mirza Kucukovic

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Suppleant

Utbildningschef
Sekreterare

Ledamot
Ledamot
Studeranderepresentant

Nr
6

Ä¡ende, füredragande, bilagor Förslag till beslut etc.

1 Mötets öppnande Ordftirande öppnade mötet och hälsade alla
välkomna.

2 Justeringsperson. Till justeringsperson utsågs Ann-Sofi Härstedt.

J Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes

4 Föregående protokoll Musiker- och kyrkomu-
sikerutbildningamas utbildningsnåimnd.
https ://www.mhm.lu. se/si-
tes/mhm. lu. se/fi les/un_mukyJro_ 1 8 I 2 1 8_ink

Lbilagor.pdf

Budgetrelaterad diskussion kring antagningstal m.n

Protokollet lades därefter till handlingarr:a.

5 Föregående protokoll Institutionsstyrelsen
https : //www. mhm. lu. se/si-
tes/mhm. lu. se/fi les/proto-
koll_is*I I I2 19*inklbilagor.pdf

Protokoll från senaste mötet (30 januari) ännu inte
justerat.

Protokollet från I 8 12 I 9 lades till handlingarna

6 Arende l:
Juryinstruktion, diplom

Underlag delas ut under siffande möte.

Beslut enligt bilaga 6a. Rätten att göra redaktion-
ella ändringar i instruktionen delegerades till
UN:s ordforande samt kvalitetsansvarig vid
konstmärliga fakulteten.

7 Arende 2:

Läsårsschem a 2019120
Underlag delas ut under sittande möte.



2

Nr
$

Ãrende, bilagor Föredragande, fÌirslag till beslut

IIN uttrycker önskemål om att ändra det nuva-
rande utseendet på schemat till två dokument -
ett med enbart schema och ett med information
om gemensamma mötestider.

Beslut enligt bilaga 7a - schemabilden ftir de ko-
lumner som gäller MU/KY.

I Information/meddelanden/diskussion.
- Ä.terkoppling på slutrapport från utvärder-
ingsgruppen Musique

- Övergripande schemaplanering

- Rapport från antagningsansvarig

- Rekrytering av lärartjänster, VT-19

- MUKY-kansliet

Utbildningschef ftiredrar ftirsta utkastet till slutrap-
port. Positiv helhet men det finns områden där bl.a.
UN bör vidta åtgarder tämligen omgående.

Otydl ighet i kursplaner
Kursguider som tydligt beskriver kursinnehåll kom.
mer att beredas under våren. Beslut om utformning
tas innan sommaruppehållet.

Behov av externt examinationsdeltagande :
Hur löser man detta praktiskt? UN diskuterade ex-
empelvis utbyte och kontakter med andra institut-
ioner och låirosäten.

Kursvcirdering:
Utvidgas och korrigeras, görs bredare åin den är
idag. Tidigare distribution (inte senare än mitten av
maj). UN ftireslår schemalagd tid ftir iÛ'llning fiir
större svarsfrekvens.

Utgår p.g.a. beslut under punkt 7

Ordfü rande, tillika antagningsansvarig, ftiredrar lä-
gesrapport inftir antagningsveckan (v.10), antal sö-

kande något högre än fürra fuet(642 vs 619). Kalle
ser skickade mandagen 4 feb.

Processen med rekrytering och tillsättning av lära¡-
tjänster fortgår under VT-19, bland annat en univer.
sitetsadjunkt-tjänst i gitan och en universitetslektor

dänst i sång.

Rekrytering av utbildningschef - process återupptar
och ny annons ska bli klar inom kort. Tjänst prelim
närt tillsatt från augusti.

Alvi Joensen vikarierar ftir Rebecka Lassbo. Johan
Antoni ftir Björn Elmgren. Ola Elleström är på platr

som utbildningsadministratör sedan nyår.

9 Studeranderepresentanten informerar Studeranderepresentanten var ej närvarande.
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Ärende, bilagor Föredragandg frrslag till beslut

Vid protokollet Justerat

/x**^L útvr$+FfP
Ola Elleström Mattias Hjorth Ann-Sofi Htirstedt

10 Jämlikhet och arbetsmiljöfrågor. Inga nya protokoll från Nämnden für jämställdhet,
likabehandling och mångfald

11 Övriga Ìirenden. Inga övriga ärenden

t2 Mötets avslutande Ordftirande avslutar mötet.



MUSIKER- OCH KYRKOMUSIKERUTBILDNINGARNA 
Beslutad i UN för Mu/Ky- utbildningarna 2018-12-12

Juryinstruktioner vid antagningsprov 2019 
HUVUDÄMNESPROV 

1. En juryledamot är skyldig att agera sakligt och opartiskt vid bedömningen av den sökande.

2. Om det finns någon särskild omständighet som kan rubba förtroendet till juryledamotens opartisk-
het är han eller hon jävig och får inte delta i bedömningen av den sökande och ska omgående medde-
la detta till jurygruppens ordförande. (Med jäv avses till exempel nära släktskap eller familjerelationer,
dock ej kännedom om den sökande från undervisningssituationer eller kurser).

3. Vid sammansättning av varje jurygrupp ska jämn könsfördelning eftersträvas.

4. En jurygrupp bör vid prov i huvudämnet vara minst tre ledamöter.

5. En juryledamot ska av utbildningsledningen utses till ordförande för jurygruppen.

6. Beslut om resultat på ett antagningsprov fattas av jurygruppens ordförande efter sammanvägning
av juryledamöternas bedömning.

7. Beslut om provresultat ska dokumenteras i juryprotokoll.

8. I protokollet ska följande framgå: Antagningsprovets benämning (urvalsgrupp, kandidat/master),
namn på de sökande, datum, underskrift av juryledamöterna samt namn på jurygruppens ordförande.
I protokollet ska också ingå en bedömning av de sökandes antagningsprov, inklusive en markering om
den sökandes prov är godkänt eller underkänt.

9. Både det fastställda provresultatet och den bedömning som gjordes av de sökande ska framgå av
juryordförandes bedömningsprotokoll.

10. Juryordföranden ska ha beredskap för att vid anmodan kunna redogöra för jurygruppens bedöm-
ning av den sökande. Jurymedlemmarnas resonemang och arbetsanteckningar ska sparas för att
kunna användas vid till exempel en överklagandesituation.

11. Jurygruppens ordförande ansvarar för att samtliga juryprotokoll blir signerade och inlämnade till
musiker- och kyrkomusikerutbildningarnas kansli.

12. Beslut om provresultat får endast tillkännages genom besked från musiker- och kyrkomusikerkansliet.

13. En sökande har rätt att på egen begäran få ta del av samtliga uppgifter om den sökande själv som
finns i juryprotokoll efter att provresultatet avgjorts och tillkännagivits.

14. Det ska ingå en till två studeranderepresentanter i jurygruppen. Studeranderepresentanten äger
inte rätt att påverka juryns bedömning vid en eventuell röstning eller motsvarande, utan har som främ-
sta uppgift att värna den sökandes rätt till rättvis och saklig prövning.
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