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SU 84/13 Godkjenning av protokoll fra møte 18.10.2013
Vedtak:
Protokoll godkjent uten merknader.

SU 85/13 Kvalitetssikringssystemet - søkerundersøkelsen 2013
Forslag til vedtak:
Studieutvalget slutter seg til rapporten ”Søkerundersøkelsen 2013”, og vurderinger som fremkommer
av saksfremlegget.
Votering:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt
Vedtak:
Studieutvalget slutter seg til rapporten ”Søkerundersøkelsen 2013”, og vurderinger som fremkommer
av saksfremlegget.

SU 86/13 Kvalitetssikringssystemet - studentevaluering av oppstartukene 2013
Forslag til vedtak:
Studieutvalget har vurdert studentevalueringen av oppstartukene 2013 og slutter seg til
konklusjonen og anbefalingene i saksfremlegget.
Forslag om tillegg fra Bjørg J. Bjøntegaard:
Studieutvalget ber om at det nedsettes en arbeidsgruppe med representanter fra studieutvalget,
formidlingsutvalget og studentutvalget for å planlegge oppstartukene 2014.
Votering:
Forslag til vedtak med forslag om tillegg fra Bjørg J. Bjøntegaard enstemmig vedtatt
Vedtak:
Studieutvalget har vurdert studentevalueringen av oppstartukene 2013 og slutter seg til
konklusjonen og anbefalingene i saksfremlegget.

Studieutvalget ber om at det nedsettes en arbeidsgruppe med representanter fra studieutvalget,
formidlingsutvalget og studentutvalget for å planlegge oppstartukene 2014.

SU 87/13 Kvalitetssikringssystemet - intern evaluering av studieprogram 2013
Forslag til vedtak:
Studieutvalget har vurdert samlerapporter til programutvalg 2013 og uttalelser fra programutvalg,
fagseksjoner og orkesterkomité, og slutter seg til vurderingene og forslagene til tiltak i
saksfremlegget.
Revidert forslag til vedtak:
Studieutvalget har vurdert samlerapporter til programutvalg 2013 og uttalelser fra programutvalg,
fagseksjoner og orkesterkomité, og slutter seg til vurderingene og forslagene til tiltak i
saksfremlegget.

Studieutvalget ber om at administrasjonen i løpet av vårsemesteret kommer tilbake med en
statusrapport for områdene som skal følges opp.
Votering:
Revidert forslag til vedtak enstemmig vedtatt
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Vedtak:
Studieutvalget har vurdert samlerapporter til programutvalg 2013 og uttalelser fra programutvalg,
fagseksjoner og orkesterkomité, og slutter seg til vurderingene og forslagene til tiltak i
saksfremlegget.

Studieutvalget ber om at administrasjonen i løpet av vårsemesteret kommer tilbake med en
statusrapport for områdene som skal følges opp.

SU 88/13 Kvalitetssikringssystemet - studiegjennomføring 2013
Forslag til vedtak:
Studieutvalget har vurdert ”Rapport studiegjennomføring 2013”. Studieutvalget ber om at
fagseksjonene, programutvalgene og studentutvalget vurderer resultatene og foreslår tiltak på
områder som krever tiltak for å forbedre resultatene. Dette gjelder særlig de områder som har å gjøre
med høy strykprosent og lav studiegjennomføring.
Revidert forslag til vedtak:
Studieutvalget har vurdert ”Rapport studiegjennomføring 2013”. Studieutvalget ber om at
fagseksjonene, programutvalgene og studentutvalget innen 1. mars vurderer resultatene og foreslår
tiltak på områder som krever tiltak for å forbedre resultatene. Dette gjelder særlig de områder som
har å gjøre med høy strykprosent og lav studiegjennomføring.
Votering:
Revidert forslag til vedtak enstemmig vedtatt
Vedtak:
Studieutvalget har vurdert ”Rapport studiegjennomføring 2013”. Studieutvalget ber om at
fagseksjonene, programutvalgene og studentutvalget innen 1. mars vurderer resultatene og foreslår
tiltak på områder som krever tiltak for å forbedre resultatene. Dette gjelder særlig de områder som
har å gjøre med høy strykprosent og lav studiegjennomføring.

SU 89/13 Kvalitetssikringssystemet - internasjonal virksomhet 2013
Forslag til vedtak:
Studieutvalget har vurdert evaluering av internasjonal virksomhet 2013, og slutter seg til
vurderingene i saksfremlegget og følgende tre tiltak:
− Sikre at studenter som tas opp har tilfredsstillende språkkunnskaper i norsk og/eller engelsk.
− Intensivere arbeidet med å motivere NMH-studenter til å utveksle.
− Utvikle flere valgemner som kan fullføres på ett semester som et tilbud både i høst- og
vårsemesteret.
Votering:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt
Vedtak:
Studieutvalget har vurdert evaluering av internasjonal virksomhet 2013, og slutter seg til
vurderingene i saksfremlegget og følgende tre tiltak:
− Sikre at studenter som tas opp har tilfredsstillende språkkunnskaper i norsk og/eller engelsk.
− Intensivere arbeidet med å motivere NMH-studenter til å utveksle.
− Utvikle flere valgemner som kan fullføres på ett semester som et tilbud både i høst- og vårsemesteret.
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SU 90/13 Kvalitetssikringssystemet - studentevaluering av utvekslingsopphold
2012-13
Forslag til vedtak:
Studieutvalget har vurdert rapport fra studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13, og slutter
seg til vurderingene og forslag til tiltak i saksfremlegget.
Votering:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt
Vedtak:
Studieutvalget har vurdert rapport fra studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13, og slutter
seg til vurderingene og forslag til tiltak i saksfremlegget.

SU 91/13 Søknad om innpassing av ikke-musikkfaglig valgemne
Forslag til vedtak:
Studieutvalget godkjenner innpassing av emnet IDE1102 Tidlig moderne europeisk tenkning fra
Universitetet i Oslo som valgemne med vekt på til sammen 20 studiepoeng i Inga Margrete Aas’
kandidatstudium i utøving.
Votering:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt
Vedtak:
Studieutvalget godkjenner innpassing av emnet IDE1102 Tidlig moderne europeisk tenkning fra
Universitetet i Oslo som valgemne med vekt på til sammen 20 studiepoeng i Inga Margrete Aas’
kandidatstudium i utøving.

SU 92/13 Søknad om forlenget spilletid, eksamen i UTMASTER77
Unntatt etter offentlighetslovens § 13 og forvaltningslovens § 13.

SU 93/13 Studieutvalgets tiltaksplan for 2014
Forslag til vedtak:
Studieutvalget ber administrasjonen jobbe videre med studieutvalgets tiltaksplan for 2014 fram mot
endelig behandling i studieutvalgets møte 16. desember.
Votering:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt
Vedtak:
Studieutvalget ber administrasjonen jobbe videre med studieutvalgets tiltaksplan for 2014 fram mot
endelig behandling i studieutvalgets møte 16. desember.
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