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Mötets öppnande.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla
välkomna.
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J usteringsperson.

Till justeringsperson utsågs Gustav Ellström.
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Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes
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Föregående protokoll Musiker- och
kyrk om u- sikerutbildningarnas
utbildningsnämnd ( 17112).
httgs ://tinyurl .com/vuoybkg

Protokollet lades till handlingarna.
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Föregående protokoll lnstitutionsstyrelsen
(18/12).
httgs://tinyurl.com/tlbr5xh

Protokollet lades till handlingarna. A ven protokollet
från 4/12 lades till handlingarna.
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§
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Ärende 1:

Läsårsschema 2020/21

7

Information/meddelanden/diskussion

-

Kursplaner och kursinnehåll
Strategiskt arbete 2020
Antagning HT20, lägesrapport
MU/KY-kansliet

Underlaget är inte färdigt. Ledningsgruppen har haft
det uppe för diskussion men detaljer återstår. Beslutet
bordlades därför till nästa möte, men vissa åsikter
framfördes och diskuterades. Framför allt
diskuterades placering av projektveckor för samarbete
mellan olika utbildningar.
Kursplaner och kursinnehåll: Förändring av
utbildningsplan för kandidatprogrammet i Folk- och
världsmusik, en informationspunkt på föregående UN,
är fortfarande under utredning.
Studentrepresentanterna initierade en diskussion om
kursplaner contra kursinnehåll, framför allt avseende
föreläsnngar. Det upplevs ibland som ett problem att
studenter upplever att det som står i kursplanen inte är
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av Musique-utvärderingen jobbar med detta
(kursbeskrivningar) men frågan bör även diskuteras
av/med utbildningsledare. Förändringar i kursplaner
beslutas av UN.
Strategiskt arbete 2020: Kursbeskrivningar och
övergång till Canvas diskuterades. Dubbelarbete bör
undvikas.
Antagning HT20: Mattias Hjorth presenterade statistik
kring antal sökande på olika instrument och olika
utbildningsnivåer. Totalsummor, fördelningar
kvinnor/män, speciellt populära utbildningar, med
mera.
MUIKY-kansliet: Berth Lideberg är sjukskriven,
beräknas åter vecka 8. Kansliets arbetsuppgifter delvis
omfördelade för att kunna täcka upp. Alvi Joensen
arbetar 40%, Rebecka Lassbo arbetar 90%. Lars
Härstedt Salmonson har allt personalansvar.
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Studeranderepresentanterna informerar

-
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Jämlikhet och arbetsmiljöfrågor.

Inga kommentarer fanns till protokollet från Nämnden
för jämlikhet, mångfald och likabehandling, 14/11
httgs ://tinyurl .com/goz69tu
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Övriga ärenden.

Inga övriga ärenden.
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Mötets avslutande
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