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SU 55/13 Godkjenning av protokoll fra møte 17.6.2013
Vedtak:
Protokoll godkjent uten merknader.

SU 56/13 Kvalitetssikringssystemet - evaluering av eksamen 2013
Forslag til vedtak:
Studieutvalget slutter seg til rapporten ”Evaluering av eksamen våren 2013” og de vurderingene som
fremgår av saksfremlegget.
Revidert forslag til vedtak:
Studieutvalget slutter seg til rapporten ”Evaluering av eksamen våren 2013” og de vurderinger og
tiltak som fremkommer i saksfremlegget. Studieutvalget ber om at administrasjonene kommer
tilbake med en sak om utvikling av vurderingskriterier og sensorveiledning.
Votering:
Revidert forslag til vedtak enstemmig vedtatt
Vedtak:
Studieutvalget slutter seg til rapporten ”Evaluering av eksamen våren 2013” de vurderinger og tiltak
som fremkommer i saksfremlegget. Studieutvalget ber om at administrasjonene kommer tilbake med
en sak om utvikling av vurderingskriterier og sensorveiledning.

SU 57/13 Kvalitetssikringssystemet - takket nei til studieplass 2013
Forslag til vedtak:
Studieutvalget slutter seg til rapporten ”Takket nei 2013” og de vurderinger som fremkommer i
saksfremlegget.
Revidert forslag til vedtak:
Studieutvalget slutter seg til rapporten ”Takket nei 2013” og de vurderinger og tiltak som
fremkommer i saksfremlegget.
Votering:
Forslag til revidert vedtak enstemmig vedtatt
Vedtak:
Studieutvalget slutter seg til rapporten ”Takket nei 2013” og de vurderinger og tiltak som
fremkommer i saksfremlegget.

SU 58/13 Forslag til studieplan for første avdeling i det frie kandidatstudiet
(KAFR) – fele
Unntatt etter offentlighetslovens §13 og forvaltningslovens §13

Offentlig protokoll

Side 2 av 5

SU 59/13 Forslag til revidert studieplan for mastergradsstudiet i anvendt
musikkteori: startkull 2013
Forslag til vedtak:
Studieutvalget vedtar forslaget til revidert studieplan for Mastergradsstudiet i anvendt musikkteori
startkull 2013.
Revidert forslag til vedtak:
Studieutvalget vedtar, med de endringer som fremkom i møtet, forslaget til revidert studieplan for
Mastergradsstudiet i anvendt musikkteori startkull 2013.
Votering:
Forslag til revidert vedtak enstemmig vedtatt
Vedtak:
Studieutvalget vedtar, med de endringer som fremkom i møtet, forslaget til revidert studieplan for
Mastergradsstudiet i anvendt musikkteori startkull 2013.

SU 60/13 Forslag til videreutdanning i Gehørbasert ledelse
Forslag til vedtak:
Studieutvalget godkjenner forslag til studieplan for videreutdanningen Gehørbasert ledelse: startkull
2012.
Revidert forslag til vedtak:
Studieutvalget godkjenner, med de endringer som fremkom i møtet, forslag til studieplan for
videreutdanningen Gehørbasert ledelse: startkull 2012.
Votering:
Forslag til revidert vedtak enstemmig vedtatt
Vedtak:
Studieutvalget godkjenner, med de endringer som fremkom i møtet, forslag til studieplan for
videreutdanningen Gehørbasert ledelse: startkull 2012.

SU 61/13 Forslag til videreutdanning i Kultur, kritikk og kommunikasjon
Forslag til vedtak:
Studieutvalget godkjenner en opprettelse av videreutdanningen i Kultur, kritikk og kommunikasjon
på 15 studiepoeng. Studieplanen for videreutdanningen Kultur, kritikk og kommunikasjon: startkull
2013 godkjennes.
Revidert forslag til vedtak:
Studieutvalget godkjenner en opprettelse av videreutdanningen i Kultur, kritikk og kommunikasjon
på 15 studiepoeng. Studieplanen for videreutdanningen Kultur, kritikk og kommunikasjon: startkull
2013 godkjennes med de endringer som fremkom i møtet.
Votering:
Forslag til revidert vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:
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Studieutvalget godkjenner en opprettelse av videreutdanningen i Kultur, kritikk og kommunikasjon
på 15 studiepoeng. Studieplanen for videreutdanningen Kultur, kritikk og kommunikasjon: startkull
2013 godkjennes med de endringer som fremkom i møtet.

SU 62/13 Oppnevning av medlemmer til programutvalgene for perioden 2013 2017 - supplering
Forslag til vedtak:
Morten Halle oppnevnes som medlem av programutvalget for utøvende mastergradsstudier.
Karin Nelson oppnevnes som medlem av programutvalget for kirkemusikkstudier.
… og … oppnevnes som medlemmer av programutvalget for komposisjons- og musikkteoristudier.
Revidert forslag til vedtak:
Morten Halle oppnevnes som medlem av programutvalget for utøvende mastergradsstudier.
Karin Nelson oppnevnes som medlem av programutvalget for kirkemusikkstudier.
Anders Tykesson og Erlend Hovland oppnevnes som medlemmer av programutvalget for
komposisjons- og musikkteoristudier. Ytterligere ett medlem oppnevnes av studieutvalgets leder.
Votering:
Forslag til revidert vedtak enstemmig vedtatt
Vedtak:
Morten Halle oppnevnes som medlem av programutvalget for utøvende mastergradsstudier.
Karin Nelson oppnevnes som medlem av programutvalget for kirkemusikkstudier.
Anders Tykesson og Erlend Hovland oppnevnes som medlemmer av programutvalget for
komposisjons- og musikkteoristudier. Ytterligere ett medlem oppnevnes av studieutvalgets leder.

SU 63/13 Oppnevning av kammermusikkomité for perioden 2013 - 2017
Forslag til vedtak:
Studieutvalget oppnevner følgende medlemmer til kammermusikkomiteen for perioden fram til 31.
juli 2017:
- Are Sandbakken, leder
- Per Flemstrøm (til 31. desember 2013)
- Eirik Birkeland (fra 1. januar 2014)
- Frank Havrøy
- Per Lundberg
- Wolfgang Plagge
Studentutvalget bes om å oppnevne 2 medlemmer, for en funksjonstid på ett år, regnet fra 1. august
hvert år.
Votering:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt
Vedtak:
Studieutvalget oppnevner følgende medlemmer til kammermusikkomiteen for perioden fram til 31.
juli 2017:
- Are Sandbakken, leder
- Per Flemstrøm (til 31. desember 2013)
- Eirik Birkeland (fra 1. januar 2014)
- Frank Havrøy
- Per Lundberg
- Wolfgang Plagge
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Studentutvalget bes om å oppnevne 2 medlemmer, for en funksjonstid på ett år, regnet fra 1. august
hvert år.

SU 64/13 Oppnevning av orkesterkomité for perioden 2013 - 2017
Forslag til vedtak:
Studieutvalget oppnevner følgende medlemmer til orkesterkomiteen for perioden fram til 31. juli
2017:
- Ole Kristian Ruud, leder
- Tom Ottar Andreassen
- Jonas Haltia
- Bjørn Løken
- Are Sandbakken
- Asbjørn Schaathun
Studentmedlemmer velges i allmøte, for en funksjonstid på ett år, regnet fra 1. august hvert år.
Votering:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt
Vedtak:
Studieutvalget oppnevner følgende medlemmer til orkesterkomiteen for perioden fram til 31. juli
2017:
- Ole Kristian Ruud, leder
- Tom Ottar Andreassen
- Jonas Haltia
- Bjørn Løken
- Are Sandbakken
- Asbjørn Schaathun

Studentmedlemmer velges i allmøte, for en funksjonstid på ett år, regnet fra 1. august hvert år.
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