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SU 36/13 Godkjenning av protokoll fra møte 24.5.2013
Vedtak:
Protokoll godkjent uten merknader.

SU 37/13 Kvalitetssikringssystemet - evaluering av etterutdanningsvirksomheten
2012
Forslag til vedtak:
Studieutvalget har vurdert evaluering av etterutdanningsvirksomheten 2012 og er tilfreds med
aktiviteten.
Votering:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:
Studieutvalget har vurdert evaluering av etterutdanningsvirksomheten 2012 og er tilfreds med
aktiviteten.

SU 38/13 Ny søknad om permisjon
Unntatt etter offentlighetslovens § 13 og forvaltningslovens § 13

SU 39/13 Søknad om utvidet undervisning i hovedinstrument
Unntatt etter offentlighetslovens § 13 og forvaltningslovens § 13
SU 40/13 Søknad om fritak fra undervisning i korledelse

Unntatt etter offentlighetslovens § 13 og forvaltningslovens § 13
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SU 41/13 Revidert emnebeskrivelse for Musikkteknologi II (MUSTEK20)
Forslag til vedtak:
Studieutvalget vedtar forslaget til revidert emnebeskrivelse for Musikkteknologi II (MUSTEK20) for
studenter ved kandidatstudiet i musikkpedagogikk startkull 2010, 2011 og 2012.
Votering:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:
Studieutvalget vedtar forslaget til revidert emnebeskrivelse for Musikkteknologi II (MUSTEK20) for
studenter ved kandidatstudiet i musikkpedagogikk startkull 2010, 2011 og 2012.

SU 42/13 Revidering av Satslære I i kandidatstudiet i musikkpedagogikk (KAMP)
Forslag til vedtak:
Studieutvalget vedtar emnebeskrivelse for Satslære I (MPSATS10) i studieplan for kandidatstudiet i
musikkpedagogikk: startkull 2013.
Votering:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt
Vedtak:
Studieutvalget vedtar emnebeskrivelse for Satslære I (MPSATS10) i studieplan for kandidatstudiet i
musikkpedagogikk: startkull 2013.

SU 43/13 Revidering av fellesemnet Musikkforståelse I (EXMUS10)
Forslag til vedtak:
Studieutvalget vedtar revidert emnebeskrivelse for Musikkforståelse I (EXMUS10) for
kandidatstudiene startkull høst 2013
Revidert forslag til vedtak:
Studieutvalget vedtar, med de endringer som fremkom i møtet, revidert emnebeskrivelse for
Musikkforståelse I (EXMUS10) for kandidatstudiene startkull høst 2013
Votering:
Forslag til revidert vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:
Studieutvalget vedtar, med de endringer som fremkom i møtet, revidert emnebeskrivelse for
Musikkforståelse I (EXMUS10) for kandidatstudiene startkull høst 2013

SU 44/13 Reviderte emnebeskrivelser i kandidatstudiet i komposisjon (KAKP)
Forslag til vedtak:
Studieutvalget vedtar følgende emnebeskrivelser i kandidatstudiet i komposisjon: startkull høst 2013:
− Komposisjonsforum I og II
− Improvisasjon og workshop
− Eksterne prosjekter og praksis
− Satsteknikker I
− Instrumentasjon og orkestrering I
− Analyse og notasjon
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−
−

Studio I og II
Anvendt musikkteknologi

Revidert forslag til vedtak:
Studieutvalget vedtar, med de merknader som fremkom i møtet, følgende emnebeskrivelser i
kandidatstudiet i komposisjon: startkull høst 2013:
− Komposisjonsforum I og II
− Improvisasjon og workshop
− Eksterne prosjekter og praksis
− Satsteknikker I
− Instrumentasjon og orkestrering I
− Analyse og notasjon
− Studio I og II
− Anvendt musikkteknologi
Votering:
Revidert forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:
Studieutvalget vedtar, med de merknader som fremkom i møtet, følgende emnebeskrivelser i
kandidatstudiet i komposisjon: startkull høst 2013:
− Komposisjonsforum I og II
− Improvisasjon og workshop
− Eksterne prosjekter og praksis
− Satsteknikker I
− Instrumentasjon og orkestrering I
− Analyse og notasjon
− Studio I og II
− Anvendt musikkteknologi

SU 45/13 Endring av vurderingsuttrykk i GEHØR50 og SATS50
Forslag til vedtak:
Vurderingsuttrykket i GEHØR50 og SATS50 endres fra bestått/ ikke bestått til gradert karakter.
Votering:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:
Vurderingsuttrykket i GEHØR50 og SATS50 endres fra bestått/ ikke bestått til gradert karakter.

SU 46/13 Revidert studieplan for Ensembleledelse 1 (VUENSLED/ENSLED21)
Forslag til vedtak:
Studieutvalget vedtar forslaget til revidert studieplan for videreutdanningen Ensembleledelse 1,
startkull 2013.
Revidert forslag til vedtak:
Studieutvalget vedtar, med de endringer som fremkom i møtet, forslaget til revidert studieplan for
videreutdanningen Ensembleledelse 1, startkull 2013.
Votering:
Revidert forslag til vedtak enstemmig vedtatt
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Vedtak:
Studieutvalget vedtar, med de endringer som fremkom i møtet, forslaget til revidert studieplan for
videreutdanningen Ensembleledelse 1, startkull 2013.

SU 47/13 Revidert studieplan for Administrasjon og ledelse (ADMLED50)
Forslag til vedtak:
Studieutvalget vedtar forslaget til revidert studieplan for videreutdanningen Administrasjon og
ledelse.
Revidert forslag til vedtak:
Studieutvalget vedtar, med de endringer som fremkom i møtet, forslaget til revidert studieplan for
videreutdanningen Administrasjon og ledelse.
Votering:
revidert forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:
Studieutvalget vedtar, med de endringer som fremkom i møtet, forslaget til revidert studieplan for
videreutdanningen Administrasjon og ledelse.

SU 48/13 Revidert studieplan for Live Electronics: musikkteknologi for utøvere
(VUMUSTEK)
Forslag til vedtak:
Studieutvalget vedtar forslaget til revidert studieplan for videreutdanningen Live Electronics:
musikkteknologi for utøvere.
Votering:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:
Studieutvalget vedtar forslaget til revidert studieplan for videreutdanningen Live Electronics:
musikkteknologi for utøvere.

SU 49/13 Revidert studieplan for fordypningsstudium i utøving på masternivå
(UTMA)
Forslag til vedtak:
Studieutvalget vedtar generell del av studieplan for Fordypningsstudium i utøving på masternivå:
startkull høst 2013 med forelagte emnebeskrivelser.
Votering:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:
Studieutvalget vedtar generell del av studieplan for Fordypningsstudium i utøving på masternivå:
startkull høst 2013 med forelagte emnebeskrivelser.

SU 50/13 Forslag til studieplan for andre avdeling i det frie kandidatstudiet
(KAFR) - bandoneon
Forslag til vedtak:
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Studieutvalget godkjenner forslag til studieplan for andre avdeling i det frie kandidatstudiet for
bandoneonstudentene Andreas Rokseth og Åsbjørg Ryeng.
Votering:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:
Studieutvalget godkjenner forslag til studieplan for andre avdeling i det frie kandidatstudiet for
bandoneonstudentene Andreas Rokseth og Åsbjørg Ryeng.

SU 51/13 Forslag til studieplan for andre avdeling i det frie kandidatstudiet
(KAFR) - musikkprodusent
Forslag til vedtak:
Studieutvalget godkjenner forslag til studieplan for andre avdeling i det frie kandidatstudiet for
musikkprodusentstudenten Marius Njølstad.
Votering:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:
Studieutvalget godkjenner forslag til studieplan for andre avdeling i det frie kandidatstudiet for
musikkprodusentstudenten Marius Njølstad.

SU 52/13 Opprettelse av joint master: "Nordic Master: The Composing Musician"
(NoCoM)
Forslag til vedtak:
Studieutvalget støtter opprettelsen av masterprogrammet ”NoCoM Nordic master: The Composing
Musician” ved NMH.
Revidert forslag til vedtak:
Studieutvalget støtter opprettelsen av masterprogrammet ”NoCoM Nordic master: The Composing
Musician” ved NMH.

Studieutvalget vedtar den generelle delen av studieplanen, med forbehold om at styret godkjenner
opprettelsen av programmet.
Votering:
Revidert forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:
Studieutvalget støtter opprettelsen av masterprogrammet ”NoCoM Nordic master: The Composing
Musician” ved NMH.

Studieutvalget vedtar den generelle delen av studieplanen, med forbehold om at styret godkjenner
opprettelsen av programmet.

SU 53/13 Oppnevning av medlemmer til programutvalgene for perioden 2013 2017
Forslag til vedtak:
Studieutvalget oppnevner medlemmer til programutvalgene fra faglig tilsatte i tråd med forslaget i
saksframlegget for perioden 1. august 2013 – 31. juli 2017.
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Studentutvalget bes om å oppnevne to studentmedlemmer til hvert programutvalg for perioden 1.
august 2013 – 31. juli 2014.
Programutvalgene bes om å velge en nestleder i programutvalget blant faglig tilsatte medlemmer.
Nestlederen ivaretar ledelsen av programutvalget ved lederens forfall og er personlig varamedlem for
lederen i studieutvalget.
Revidert forslag til vedtak:
Studieutvalget oppnevner medlemmer til programutvalgene fra faglig tilsatte i tråd med forslaget i
saksframlegget for perioden 1. august 2013 – 31. juli 2017, med unntak av for programutvalget for
utøvende mastergradsstudier (PUUM). Det bes om at et av medlemmene i PUUM oppnevnes fra
improvisert musikk/jazz eller folkemusikk.

Studentutvalget bes om å oppnevne to studentmedlemmer til hvert programutvalg for perioden 1.
august 2013 – 31. juli 2014.
Programutvalgene bes om å velge en nestleder i programutvalget blant faglig tilsatte medlemmer.
Nestlederen ivaretar ledelsen av programutvalget ved lederens forfall og er personlig varamedlem for
lederen i studieutvalget.
Votering:
Revidert forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:
Studieutvalget oppnevner medlemmer til programutvalgene fra faglig tilsatte i tråd med forslaget i
saksframlegget for perioden 1. august 2013 – 31. juli 2017, med unntak av for programutvalget for
utøvende mastergradsstudier (PUUM). Det bes om at et av medlemmene i PUUM oppnevnes fra
improvisert musikk/jazz eller folkemusikk.

Studentutvalget bes om å oppnevne to studentmedlemmer til hvert programutvalg for perioden 1.
august 2013 – 31. juli 2014.
Programutvalgene bes om å velge en nestleder i programutvalget blant faglig tilsatte medlemmer.
Nestlederen ivaretar ledelsen av programutvalget ved lederens forfall og er personlig varamedlem for
lederen i studieutvalget.

SU 54/13 Oppnevning av korkomité for perioden 2013 - 2017
Forslag til vedtak:
Studieutvalget oppnevner følgende medlemmer til korkomiteen for perioden 1. august 2013 til 31. juli
2017:
- Frank Havrøy, leder
- Mona Julsrud
- Vivianne Sydnes
Studentutvalget bes om å oppnevne to studentmedlemmer for perioden 1. august 2013 til 31. juli
2014.

Mandatet for korkomiteen justeres og får følgende ordlyd:
1. Korkomiteen har ansvar for organisering av og program for høgskolens kammerkor, innenfor
de rammer som er gitt i studieplaner og i vedtatt budsjett for virksomheten. Korkomiteen er
for øvrig et rådgivende organ for studieutvalget i spørsmål som angår studentenes
korutdanning.
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2. Korkomiteen har ansvar for avveininger og beslutninger i forhold til dirigenter, solister og
programpolitikk, og må i sine avveininger i slike saker ta hensyn til at studentene skal ha et
mest mulig relevant studietilbud. Korkomiteen må i sitt arbeid legge vekt på signaler og
ønsker fra formidlingsutvalget og de relevante programutvalgene. Når det gjelder
konsertserier, konsertsteder og konserttider, må korkomiteen forholde seg til retningslinjer
fra formidlingsleder.
3. Korkomiteen skal gi en årlig rapport til studieutvalget om sitt arbeid.
Revidert forslag til vedtak:
Studieutvalget oppnevner følgende medlemmer til korkomiteen for perioden 1. august 2013 til 31. juli
2017:
- Frank Havrøy, leder
- Mona Julsrud
- Vivianne Sydnes
- Grete Pedersen
Studentutvalget bes om å oppnevne to studentmedlemmer for perioden 1. august 2013 til 31. juli
2014.
Mandatet for korkomiteen justeres og får følgende ordlyd:
1. Korkomiteen har ansvar for organisering av og program for høgskolens kammerkor, innenfor
de rammer som er gitt i studieplaner og i vedtatt budsjett for virksomheten. Korkomiteen er
for øvrig et rådgivende organ for studieutvalget i spørsmål som angår studentenes
korutdanning.
2. Korkomiteen har ansvar for avveininger og beslutninger i forhold til dirigenter, solister og
programpolitikk, og må i sine avveininger i slike saker ta hensyn til at studentene skal ha et
mest mulig relevant studietilbud. Korkomiteen må i sitt arbeid legge vekt på signaler og
ønsker fra formidlingsutvalget og de relevante programutvalgene. Når det gjelder
konsertserier, konsertsteder og konserttider, må korkomiteen forholde seg til retningslinjer
fra formidlingsleder.
3. Korkomiteen skal gi en årlig rapport til studieutvalget om sitt arbeid.
Votering:
Revidert forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:
Studieutvalget oppnevner følgende medlemmer til korkomiteen for perioden 1. august 2013 til 31. juli
2017:
- Frank Havrøy, leder
- Mona Julsrud
- Vivianne Sydnes
- Grete Pedersen
Studentutvalget bes om å oppnevne to studentmedlemmer for perioden 1. august 2013 til 31. juli
2014.

Mandatet for korkomiteen justeres og får følgende ordlyd:
1. Korkomiteen har ansvar for organisering av og program for høgskolens kammerkor, innenfor
de rammer som er gitt i studieplaner og i vedtatt budsjett for virksomheten. Korkomiteen er
for øvrig et rådgivende organ for studieutvalget i spørsmål som angår studentenes
korutdanning.
2.

Korkomiteen har ansvar for avveininger og beslutninger i forhold til dirigenter, solister og
programpolitikk, og må i sine avveininger i slike saker ta hensyn til at studentene skal ha et
mest mulig relevant studietilbud. Korkomiteen må i sitt arbeid legge vekt på signaler og
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ønsker fra formidlingsutvalget og de relevante programutvalgene. Når det gjelder
konsertserier, konsertsteder og konserttider, må korkomiteen forholde seg til retningslinjer
fra formidlingsleder.
3.

Korkomiteen skal gi en årlig rapport til studieutvalget om sitt arbeid.
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