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Orienteringssaker

1

81/14 Godkjenning av protokoll fra møte 17.10.2014
Vedtak
Protokoll godkjent uten merknader.

82/14 Kvalitetssikringssystemet ‐ Søkertall 2014
Forslag til vedtak/innstilling:
Studieutvalget har vurdert rapporten Søkertall 2014 og tar den til etterretning.
Votering
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt
Vedtak
Studieutvalget har vurdert rapporten Søkertall 2014 og tar den til etterretning.

83/14 Kvalitetssikringssystemet ‐ Studentevaluering av utvekslingsopphold 2014
Merknad: Tiltak fra saksfremlegget følger som vedlegg til protokollen.

Forslag til vedtak/innstilling:
Studieutvalget har vurdert rapporten Studentevaluering av utvekslingsopphold 2014 og slutter seg til
anbefalingene og det foreslåtte tiltaket i saksfremlegget.
Votering
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt
Vedtak
Studieutvalget har vurdert rapporten Studentevaluering av utvekslingsopphold 2014 og slutter seg til
anbefalingene og det foreslåtte tiltaket i saksfremlegget.

84/14 Kvalitetssikringssystemet ‐ internasjonal virksomhet 2014
Merknad: Tiltak fra saksfremlegget følger som vedlegg til protokollen.

Forslag til vedtak/innstilling:
Studieutvalget har vurdert rapporten Internasjonal virksomhet 2014 og stiller seg bak anbefalingene og
det foreslåtte tiltaket i saksfremlegget.
Votering
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt
Vedtak
Studieutvalget har vurdert rapporten Internasjonal virksomhet 2014 og stiller seg bak anbefalingene og det
foreslåtte tiltaket i saksfremlegget.
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85/14 Kvalitetssikringssystemet ‐ Rapport om studiegjennomføring 2014
Merknad: Tiltak fra saksfremlegget følger som vedlegg til protokollen.

Forslag til vedtak/innstilling:
Studieutvalget har vurdert rapport om studiegjennomføring 2014 og slutter seg til vurderingene og de
anbefalte tiltakene i saksfremlegget.
Votering
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt
Vedtak
Studieutvalget har vurdert rapport om studiegjennomføring 2014 og slutter seg til vurderingene og de anbefalte
tiltakene i saksfremlegget.

86/14 Studiekalender for studieåret 2015/2016
Forslag til vedtak/innstilling:
Studieutvalget vedtar vedlagte forslag til studiekalender for studieåret 2015‐16.
Revidert forslag til vedtak
Studieutvalget gir studieutvalgets leder fullmakt til å vedta studiekalender for studieåret 2015‐16.
Votering
Revidert forslag til vedtak enstemmig vedtatt
Vedtak
Studieutvalget gir studieutvalgets leder fullmakt til å vedta studiekalender for studieåret 2015‐16.

87/14 Forslag til nytt valgemne ‐ PERF70 The Performative Thing: an interdisciplinary workshop in
performative arts practices
Forslag til vedtak/innstilling:
Studieutvalget godkjenner forslaget om valgemnet The Performative Thing: an interdisciplinary workshop in
performative arts practices
Revidert forslag til vedtak
Studieutvalget godkjenner forslaget om valgemnet The Performative Thing: an interdisciplinary workshop in
performative arts practices, men ber om at emnebeskrivelsen oversettes til engelsk.
Votering
Revidert forslag til vedtak enstemmig vedtatt
Vedtak
Studieutvalget godkjenner forslaget om valgemnet The Performative Thing: an interdisciplinary workshop in
performative arts practices, men ber om at emnebeskrivelsen oversettes til engelsk.

88/14 Forslag til studieplan for mastergradsstudiet i kulturledelse
Forslag til vedtak/innstilling:
Studieutvalget vedtar forslag til studieplan for det erfaringsbaserte Mastergradsstudiet i kulturledelse
(MAKL).
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Revidert forslag til vedtak
Studieutvalget vedtar, med de merknadene som fremkom i møtet, forslag til studieplan for det erfaringsbaserte
Mastergradsstudiet i kulturledelse (MAKL).
Votering
Revidert forslag til vedtak enstemmig vedtatt
Vedtak
Studieutvalget vedtar, med de merknadene som fremkom i møtet, forslag til studieplan for det erfaringsbaserte
Mastergradsstudiet i kulturledelse (MAKL).

89/14 Justering av studieplan for Danielle Dahl
Forslag til vedtak/innstilling:
Studieutvalget vedtar justert studieplan for Danielle Dahl.
Votering
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt
Vedtak
Studieutvalget vedtar justert studieplan for Danielle Dahl

90/14 Utkast til studieutvalgets tiltaksplan 2015
Merknad: Vedtatt tiltaksplan følger som vedlegg til protokollen.

Forslag til vedtak/innstilling:
Studieutvalget vedtar forslaget til tiltaksplan for 2015.
Revidert forslag til vedtak
Studieutvalget vedtar, med den tilføyelsen som fremkom i møtet, forslaget til tiltaksplan for 2015.
Votering
Revidert forslag til vedtak enstemmig vedtatt
Vedtak
Studieutvalget vedtar, med den tilføyelsen som fremkom i møtet, forslaget til tiltaksplan for 2015.
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VEDLEGG - PROTOKOLL SU 21. NOVEMBER 2014
SU 83/14 Kvalitetssikringssystemet – studentevaluering av utvekslingsopphold
2014
Liste over tiltak:


Det gjennomføres en emneevaluering av norskkurset ved slutten av høstsemesteret
2014, og resultatene av denne undersøkelsen legges til grunn for utvikling av kurset.

SU 84/14 Kvalitetssikringssystemet – internasjonal virksomhet 2014
Liste over tiltak:


Student og lærermobilitet diskuteres i et faglig ledermøte med fokus på å øke andelen
søkere til utveksling, samt å oppfordre fagmiljøene som i liten grad benytter seg av
tilbudet om lærermobilitet til å søke om dette.

SU 85/14 Kvalitetssikringssystemet – rapport om studiegjennomføring 2014
Liste over tiltak:


Det bør jobbes videre med tiltak nummer 8 fra studieutvalgets tiltaksliste for 2014:
styrke bevisstheten hos både studenter/stipendiater og lærere/veiledere om
betydningen av at studiene fullføres, og på normert tid



Omleggingen av NMHs studieplaner i forbindelse med implementeringen av
kvalifikasjonsrammeverket følges nøye opp for å avdekke eventuelle positive/negative
konsekvenser for studentenes studieprogresjon.

SU 90/14 Studieutvalgets tiltaksplan 2015
Studieutvalget
Nr

Tiltak

1

Revidere system for sikring og utvikling av
utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole.

Studenten i
front

2

Utarbeide studieplan for NMHs
talentutviklingsprogram.

Studenten i
front
Studenten i
front
I dialog med
omverden
(rektorattiltak) Studieutvalget
CEMPE,
Studenten i
programutvalg,
front
fagseksjoner og
(rektorattiltak) studieutvalget
Studenten i
Studieutvalget,
front
programutvalg
(rektorattiltak) og fagseksjoner

3

4

5

Videreutvikle samarbeidet med sentrale aktører
på pre-collegenivå, spesielt knyttet til kulturskole
og videregående skole.
Støtte opp om og synliggjøre utforskingen av nye
lærings-, undervisnings- og organiseringsformer,
bl.a. gjennom CEMPE, som et ledd i å utvikle
studentenes selvstendighet
Starte et prosjekt med gjennomgang av
vurderingsordninger i alle emner, som oppfølging
av det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket

Evt veivalg

Ansvarlig
Studieutvalget
og styret
TUP-utvalget
og
studieutvalget

Frist

30.6.2015

30.6.2015

31.12.2015
(videreført
fra 2014)
31.12.2015
(videreført
fra 2014)

1.3.2015

6

7

8

9

Vurdere ressursfordelingen mellom
hovedinstrumentundervisning/veiledning og
akkompagnement i utøvende masterprogram
Vurdere omfanget av studiepoeng avsatt til
valgemner i de ulike studieprogrammene og
organiseringen av valgemnene i de ulike
studieprogrammene.
I samarbeid med programutvalg og fagseksjoner
intensivere arbeidet knyttet til
studiegjennomføring.
Følge opp kandidatundersøkelsen i utøvende og
skapende musikk og rapporten fra
ekspertgruppen som har sett på samarbeid og
arbeidsdeling i norske
musikkutdanningsinstitusjoner

10

Utrede fagskoletilbud for pianostemmere

11

Igangsette arbeidet med å revidere studieplanen
for PPU

12

Igangsette arbeidet med å revidere porteføljen
med studieprogram på masternivå, herunder å

-

-

-

-

-

-

2

Studenten i
front

Studenten i
front
Studenten i
front
Studenten i
front
I dialog med
omverden
Studenten i
front
I dialog med
omverden
Studenten i
front
I dialog med
omverden
Studenten i
front
I dialog med
omverden

sette i gang et erfaringsbasert
mastergradsstudium i kulturledelse som
en fellesgrad i samarbeid med
Handelshøyskolen BI
(rektorattiltak)
ferdigstille forslag til studieplan for et
erfaringsbasert mastergradsstudium i
kirkemusikk som skal erstatte dagens
mastergradsstudium i kirkemusikk
revidere mastergradsstudiet i
komposisjon (inkludere filmmusikk
samt eventuelt jazzkomposisjon)
gjennomgå mastergradsstudiet i
anvendt musikkteori jf. su-vedtak
av.17.10.14 samt samarbeidsavtale med
IMV (programmets innhold og relasjon
til andre studieprogram ved NMH og
IMV)
vurdere en eventuell reorganisering av
studietilbudet i utøving (diplomstudiet i
utøving, de sju studieretningene i
mastergradsstudiet i utøving og
mastergradsstudiet i utøvende
musikkteknologi)
vurdere en eventuell opprettelse av et
fordypningsstudium i dirigering på
masternivå (ettårig studium)

Programutvalg, 31.12.2015
fagseksjoner og (overført fra
studieutvalget 2014)
Programutvalg,
fagseksjoner og
studieutvalget
Programutvalg,
fagseksjoner og
studieutvalget

30.6.2015
(videreført
fra 2014)
30.6.2015
(videreført
fra 2014)

Studieutvalget

31.12.2015
(videreført
fra 2014)

Studieutvalget
og en egen
arbeidsgruppe

30.6.2015

Programutvalg,
fagseksjon og
studieutvalget 31.12.2015
Programutvalg,
fagseksjoner og
studieutvalget 31.12.2015

1.8.2015

30.6.2015

30.3.2015

1.10.2015

30.6.2015

30.6.2015

