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Godkjenning av referatet fra 12.12.2013, samt innkalling.

U.off.

Innkalling ble godkjent, to kommentarer til referatet:
1. PUMP etterlyser fristen for oppfølgingstiltakene i forb. med
evalueringen av studieprogrammene. Silje skal undersøke
og underrette.
2. Sak 28/13: Endring på referatet – saken er oversendt
studieadministrasjonen, og utlysning og ressursbruk i
forkant blir vurdert.

PED 2/14

Forslag til endringer i studieplaner
KAMP:
• Studieplanens tekst bør sikre lik tilgang til de ulike emnene
slik at det ikke kun blir opp til læreren og de ulike miljøene.
Dette gjelder særlig for interpretasjon og forum.
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•

Samspill og kammermusikk er veldig avhengig av
instrumentsammensetting og lærerkreftene. Samspill bør
organiseres i prosjekt, gjerne slått sammen med utøving.

•

Det er uklart for studentene hvordan kammermusikken
organiseres, hvem studentene skal henvende seg til , og
hva de skal gjøre hvis det ikke fungerer. Denne rutinen bør
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gås opp og tydeliggjøres for studentene og veiliederne.
MAMP:
• Skal ikke videreføres
MAKU
• Er enda ikke vedtatt
KKK
•

Det er behov for å se om arbeidskravene og organisering av
disse. Pga. kort mellomrom mellom samlingene fikk ikke
studentene nok tid på arbeidskravene.

ADM & LEDELSE
• Eksamensformen bør endres. Problemstillingen skal leveres
for tidlig slik at studentene ikke har nok oversikt over faget
på det tidspunktet.
PPU
• Ingen endringer, kun feilinformasjon i teksten. Dette må
rettes.
MUSIKK 1 og GEHØRBASERT LEDELSE
• Disse ligger også under PUMP, men vi har ingen forslag til
endringer på dette tidspunktet.
PUMP forutsetter at fagrådene informeres om disse forslagene og at
de vil uttale seg om de utpekte områdene.
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