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Orienteringssaker

SU 72/12 Godkjenning av protokoll fra møte 14.9.2012
Vedtak:
Protokoll godkjent uten merknader.
SU 73/12 Kvalitetssikringssystemet - Studiegjennomføring 2012
Forslag til vedtak:
Studieutvalget har vurdert ”Rapport studiegjennomføring 2012” og slutter seg til
vurderingene og forslag til tiltak som framkommer i saksfremlegget.
Votering:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt
Vedtak:
Studieutvalget har vurdert ”Rapport studiegjennomføring 2012” og slutter seg til
vurderingene og forslag til tiltak som framkommer i saksfremlegget.
SU 74/12 Søknad om innpassing av eksterne valgemner.
Unntatt etter offentlighetslovens § 13 og forvaltningsloven § 13
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SU 75/12 Endring av vurderingform for emnet Gehørtrening IV (JZGEHØR21) i
kandidatstudiet i utøving - improvisert musikk/jazz
Forslag til vedtak:
Studieutvalget godkjenner endringen i vurderingsform for emnet Gehørtrening
(JZGEHØR21). Endringen iverksettes fra og med studieåret 2012-13.
Votering:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt
Vedtak:
Studieutvalget godkjenner endringen i vurderingsform for emnet Gehørtrening
(JZGEHØR21). Endringen iverksettes fra og med studieåret 2012-13.
SU 76/12 Endring i emnebeskrivelsen for Musikkhistorie I (MUHIST10)
Forslag til vedtak:
Studieutvalget godkjenner forslag til endret emnebeskrivelse for Musikkhistorie I
(MUHIST10). Endringene iverksettes fra og med studieåret 2012-13.
Revidert forslag til vedtak:
Studieutvalget godkjenner, med de endringer som fremkom i møtet, forslag til endret
emnebeskrivelse for Musikkhistorie I (MUHIST10). Endringene iverksettes fra og med
studieåret 2012-13.
Votering:
Revidert forslag til vedtak enstemmig vedtatt
Vedtak:
Studieutvalget godkjenner, med de endringer som fremkom i møtet, forslag til endret
emnebeskrivelse for Musikkhistorie I (MUHIST10). Endringene iverksettes fra og med
studieåret 2012-13.
SU 77/12 Utsatt behandling av revisjon av studieplan for Anvendt musikkteori
(ANVTEO20)
Forslag til vedtak:
Studieutvalget godkjenner forslaget til ny studieplan for videreutdanningen Anvendt
musikkteori: startkull 2012.
Votering:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt
Vedtak:
Studieutvalget godkjenner forslaget til ny studieplan for videreutdanningen Anvendt
musikkteori: startkull 2012.
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SU 78/12 Forslag til studieplan for andre avdeling i det frie kandidatstudiet
(KAFR) - Danielle Dahl
Forslag til vedtak:
Studieutvalget godkjenner forslag til studieplan for andre avdeling i det frie kandidatstudiet
– utøving for Danielle Dahl.
Votering:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt
Vedtak:
Studieutvalget godkjenner forslag til studieplan for andre avdeling i det frie kandidatstudiet
– utøving for Danielle Dahl.
SU 79/12 Høring - Handlingsplan for likestilling 2013-2017
Saken ble fremmet som en drøftingssak uten forslag til vedtak.
Vedtak:
Studieutvalgets leder utformer høringsuttalelse med bakgrunn i drøftingen i
studieutvalget.
SU 80/12 Oppfølging av evaluering av endringer i vektinger og normeringer fra
høsten 2010
Forslag til vedtak:
Studieutvalget tar orienteringen til etterretning.
Studieutvalget viser til innstillingene fra arbeidsgruppene som har vurdert vekting og
normering på grunnlag av evalueringen av innsparingstiltakene og er tilfreds med måten
dette er fulgt opp på.
Votering:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt
Vedtak:
Studieutvalget tar orienteringen til etterretning.
Studieutvalget viser til innstillingene fra arbeidsgruppene som har vurdert vekting og
normering på grunnlag av evalueringen av innsparingstiltakene og er tilfreds med måten
dette er fulgt opp på.
SU 81/12 Musikkpedagogiske studier ved NMH
Forslag til vedtak:
Studieutvalget har vurdert forslagene fra programutvalget for musikkpedagogiske studier.
Forslagene vedr. mastergradsstudiet i musikkpedagogikk og et eventuelt
mastergradsstudium i kunstpedagogikk, sendes saken tilbake til programutvalget for
vurdering av:
-

om PUMP ønsker at mastergradsstudiet i musikkpedagogikk skal videreutvikles til et
mastergradsstudium i kunstpedagogikk, under den forutsetning at det ikke er aktuelt
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å ha både et mastergradsstudium i musikkpedagogikk og samtidig etablere et nytt
mastergradsstudium i kunstpedagogikk
-

hvilke endringer som må gjøres – både i dagens studieplan for mastergradsstudiet i
musikkpedagogikk og i den foreslåtte studieplanen for et mastergradsstudium i
kunstpedagogikk, for at studiene skal få den nødvendige fagdidaktiske og
profesjonsrettede profil

-

hvilke endringer som eventuelt må gjøres i forslaget til studieplan for et
mastergradsstudium i kunstpedagogikk for at NMHs institusjonelle
musikkpedagogiske profil ikke skal bli utvisket.

Forslaget om nedlegging av kandidatstudiet i musikkpedagogikk til fordel for et femårig
integrert masterstudium støttes ikke og vurderes ikke videre.
Forslaget om å utvikle en ny studiemodell for å kombinere utøvende masterutdanning og
PPU, basert på en treårig utøvende bachelorutdanning, støttes ikke og vurderes ikke videre.

Forslag fra Ingrid M. Hanken om endring av de to siste punktene:
[…]
Studieutvalget ber programutvalget revurdere og eventuelt justere forslaget om opprettelse
av et femårig integrert masterstudium som erstatning for det fireårige kandidatstudiet, i lys
av de kritiske merknadene som fremkom i møtet.
Forslaget om å utvikle en ny studiemodell for å kombinere utøvende masterutdanning og
PPU, basert på en treårig utøvende bachelorutdanning, støttes ikke og vurderes ikke videre.
Studieutvalget ber om at studieutvalgets leder oppnevner en arbeidsgruppa for å vurdere
et studietilbud med pedagogisk/didaktisk vinkling i utøvende masterstudier.
Votering:
Forslag til vedtak med Ingrid M. Hankens forslag til endringer enstemmig vedtatt
Vedtak:
Studieutvalget har vurdert forslagene fra programutvalget for musikkpedagogiske studier.
Forslagene vedr. mastergradsstudiet i musikkpedagogikk og et eventuelt
mastergradsstudium i kunstpedagogikk, sendes saken tilbake til programutvalget for
vurdering av:
-

om PUMP ønsker at mastergradsstudiet i musikkpedagogikk skal videreutvikles til et
mastergradsstudium i kunstpedagogikk, under den forutsetning at det ikke er aktuelt
å ha både et mastergradsstudium i musikkpedagogikk og samtidig etablere et nytt
mastergradsstudium i kunstpedagogikk

-

hvilke endringer som må gjøres – både i dagens studieplan for mastergradsstudiet i
musikkpedagogikk og i den foreslåtte studieplanen for et mastergradsstudium i
kunstpedagogikk, for at studiene skal få den nødvendige fagdidaktiske og
profesjonsrettede profil

-

hvilke endringer som eventuelt må gjøres i forslaget til studieplan for et
mastergradsstudium i kunstpedagogikk for at NMHs institusjonelle
musikkpedagogiske profil ikke skal bli utvisket.

Studieutvalget ber programutvalget revurdere og eventuelt justere forslaget om opprettelse
av et femårig integrert masterstudium som erstatning for det fireårige kandidatstudiet, i lys
av de kritiske merknadene som fremkom i møtet.
Forslaget om å utvikle en ny studiemodell for å kombinere utøvende masterutdanning og
PPU, basert på en treårig utøvende bachelorutdanning, støttes ikke og vurderes ikke videre.
Studieutvalget ber om at studieutvalgets leder oppnevner en arbeidsgruppa for å vurdere
et studietilbud med pedagogisk/didaktisk vinkling i utøvende masterstudier.
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