


Ärende, bilagor Beslut, föredragande 

6 Ärende 1: 
Betygsskala på MUKY 

Bilaga 1. 

Redovisning av remissvar. Lärarkåren och studenterna är 
delade i frågan. På symfoniorkesterinstrument vill lärarna 
ha tregradig skala på instrumentalstudierna. Piano, sång, 
gitarr och tidig musik hade velat ha bara U-G. Teoriäm- 
nena (gehör, satslära, musik och samhälle) vill gärna ha 
tregradig skala om det finns på andra kurser. KY sång: 
hade velat ha VG sista terminen, men föreslår genomgå- 
ende U-G eller U-VG. Instudering och Piano Il tycker att 
det är rimligt med enbart U-G på dessa kurser. 

I Ladok kan man lägga in skrivningspoäng som visar stu- 
denten hur väl hen klarade kursen. Ett VG kan visa om 
man är särskilt bra i ett ämne vilket kan vara en fördel när 
man söker jobb. 

En omvärldsanalys visar att det bara förekommer bara 
U-G på musikerutbildningarna i Sverige, medan det i andra 
länder finns fler betygssteg. Det vore helt unikt med olika 
betygsskalor på t.ex. Musik och samhälle och huvudämnet.

Nämnden sammanställer ett förslag inför lärardagen den 7 
juni. Beslut kommer att tas per capsulam. 

7 Ärende 2: Förslag till beslut: UN ger utbildningsledningen i delegat-
Delegation under sommaruppehållet. ion att fatta nödvändiga beslut under sommaruppehållet. 

Förslaget bifalles. 

8 Information/meddelanden/diskussion. 

- Mötestider nästa läsår Höstterminen är mötena kl. 15.15: 5/9, 10/10, 28/11, 
18/12. 

- Nya utbildningar/inriktningar
Diskussion utifrån den strategiska planen samt inkomna 
förslag. Masterprogram i filmmusik ligger vilande. Möj-
ligh t till fler genreöverskridande program. En tanke på 
masterprogram inom komposition med metodisk inrikt-
ning. Diskussion om kurs i Sibelius och större valbarhet 
inom t.ex. Musik som yrke. 

- Inför LA 18/19 och en summering av nämn-
Ordförande går igenom det retrospektiv han har samman-dens arbete under läsåret.
ställt där det även finns frågor att arbeta med under kom-

Bilaga 2 mande läsår. 





Betygsfrågan MUKY FÖRSLAG från UN      2018-06-05 
  
 

Kurs Klassisk/tidig musik Komposition/arr  Jazz/Vämu/Individ st KY Kommentar 
Instrumentalstudier/sång U-G-VG 

 
U-G-VG 
Inkl Instrumentation och 
Elektroakustisk musik 

U-G U-G-VG Orgel/Piano/Sång U-G-VG 

Instudering o interpretat. U-G    U-G (ny, jfrt med det 
gamla) 

Ensemble/kammarmusik U-G  U-G 
 

 U-G 

Projekt U-G U-G U-G 
 

U-G U-G 

Gehör U-G-VG U-G-VG U-G 
 

U-G-VG . 

Satslära U-G-VG U-G-VG U-G 
 

U-G-VG  

MOS U-G-VG U-G-VG U-G 
 

U-G-VG  

Piano (II) U-G U-G U-G 
 

 U-G (ny, jfrt med det 
gamla) 

Musik som yrke U-G U-G U-G 
 

U-G U-G 

Examensarbete  
-klingande 
-reflekterande 

Ny kurs, uppdelad i två delar 
(klingande/reflekterande) 
samt på två terminer på 
Kandidat och tre terminer på 
Master. 

   Förslag: U-G-VG sista 
terminen, innan dess U-
G (ny, jfrt med tidigare 

Dirigering    U-G-VG 
 

 

Praktisk 
improvisationsteori 

  U-G   

Kommentar  
 

  Jazz/VäMu: U-G 
genomgående. 
Motiverat med bara U-
G på samtl kurser pga 
historik och kursernas 
utformning o inriktning 

  

 








