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Närvarande
Ledamöter
(x) Prof. Henrik Frisk,
(
ordf.
(x) Prof. Eva Bojner Horwitz, v. ordf.
(x) Prof. Sven Ahlbäck
(x) Lektor Åsa Bäverstam
(x) Prof. Erkki Huovinen
(x) Lektor Klas Nevrin
(x) Student Arne Björk
(x) Student Ida Hellsten
(x) närvarande
(a) anmält förhinder
(e) ej anmält förhinder (gäller endast lärarrepresentanter)
Övriga närvarande
Utbildningshandläggare (UFA), Charlotte Göransson, nämndsekreterare
Björg Ollén, Lärarförbundet
Sven Åberg, SACO-S
Föredragande
Stf. chef (UFA), Evelina Sköld, p. 4-9
Akademichef Per-Henrik Holgersson, p. 4
Fil. dr. Ann-Sofie Paulander, p. 4
Adjunkt Karin Hjertzell, p. 5-6
Prof. Henrik Frisk, p. 10
Utbildnings- och forskningshandläggare (UFA), Monireh Shirani, p. 11
Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla
välkomna.
ÄRENDE

ÅTGÄRD

§1

Fråga om fastställande av föredragningslistan.

Föredragningslistan fastställdes.

§2

Utseende av justeringsperson.

Erkki Huovinen utsågs att jämte ordförande justera
protokollet.

Anmälningsärenden
§3

a) Föregående sammanträdesprotokoll:
– UFN 2020:6 (2020-10-01).

Ingen åtgärd.

b) Protokoll från KMH:s styrelse:
– 2020:04 (2020-08-27).

För kännedom.
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c) Protokoll från KMH:s styrelse:
– 2020:05 (2020-10-02).

För kännedom.

d) Beslut om KMH:s svar på remissen
”Möjlighet för universitet och högskolor att
ställa krav på lämplighet som särskild
behörighet för antagning till lärarutbildning”
(RF 2020:32; Dnr 20/412).

För kännedom.

e) Beslut om doktorandavtal mellan KMH och
KTH (RF 2020:27; Dnr 20/463).

För kännedom.

f) Beslut om samarbetsavtal mellan KMH och
Karolinska Institutet (KI) rörande doktorand
(RF 2020:31; Dnr 20/58).

För kännedom.

g) Anmälan om inlämnad postdok-ansökan till
Vetenskapsrådet (RF 2020:31; Dnr 20/577).

För kännedom.
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Informationsärenden
§4

Ansökan om inrättande av kandidatprogram i
musikterapi vid KMH.

Information enl. bilaga samt diskussion.

§5

Information om inrättande av programspecifik
kurs inom KMH:s kandidatprogram i klassisk
och tidig musik:
Hållbart yrkesliv i musik (CG2040), 5 hp.

Information enl. bilaga samt diskussion.

§6

Information om nya valbara kurser i Designtänkande och Socialt entreprenörskap inom
samarbetet med Stockholm School of
Entrepreneurship (SSES).

Information enl. bilaga samt diskussion.

§7

Revidering av provbeskrivningar vid KMH:
a) Konstnärligt kandidatprogram i musik,
musikproduktion (KKMM2), 180 hp

UF-nämnden beslutade att revidera provbeskrivning för
utbildningsprogram KKMM2 enl. bilaga.

b) Nordisk master i folkmusik (KMNF1),
120 hp

UF-nämnden beslutade att revidera provbeskrivning för
utbildningsprogram KMNF1 enl. bilaga.

c) Masterprogram, kyrkomusiker (KMKY1),
120 hp

Bordlades. UF-nämnden uppdrog åt ordförande att
revidera provbeskrivning för utbildningsprogram KMKY1,
i enlighet med ledamöternas diskussion. Ordförandebeslutet anmäls vid kommande nämndsammanträde.

d) Konstnärligt masterprogram i musik, Att
skapa ny opera (KMKO1), 120 hp

UF-nämnden beslutade att revidera provbeskrivning för
utbildningsprogram KMKO1 enl. bilaga.
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e) Masterprogram i filmmusikkomposition
(KMFI1), 120 hp

§8

§9
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Bordlades. UF-nämnden uppdrog åt ordförande att
revidera provbeskrivning för utbildningsprogram KMFI1,
i enlighet med ledamöternas diskussion. Ordförandebeslutet anmäls vid kommande nämndsammanträde.

Revidering av utbildningsplaner vid KMH:
a) Konstnärligt kandidatprogram i musik,
musikproduktion (KKMM2), 180 hp

UF-nämnden beslutade att revidera utbildningsplan för
utbildningsprogram KKMM2 enl. bilaga.

b) Nordisk master i folkmusik (KMNF1),
120 hp

UF-nämnden beslutade att revidera utbildningsplan för
utbildningsprogram KMNF1 enl. bilaga.

c) Masterprogram, kyrkomusiker (KMKY1),
120 hp

UF-nämnden beslutade att revidera utbildningsplan för
utbildningsprogram KMKY1 enl. bilaga.

d) Konstnärligt masterprogram i musik, Att
skapa ny opera (KMKO1), 120 hp

UF-nämnden beslutade att revidera utbildningsplan för
utbildningsprogram KMKO1 enl. bilaga.

e) Masterprogram i filmmusikkomposition
(KMFI1), 120 hp

Bordlades. UF-nämnden uppdrog åt ordförande att
revidera utbildningsplan för utbildningsprogram KMFI1,
i enlighet med ledamöternas diskussion. Ordförandebeslutet anmäls vid kommande nämndsammanträde.

Fastställande av kursplaner för självständigt
arbete inom KMH:s konstnärliga kandidatprogram:
a) Självständigt arbete, dirigering och
komposition (DG8100), 15 hp

UF-nämnden beslutade att fastställa kursplan för
Självständigt arbete, dirigering och komposition
(DG8100), 15 hp, enl. bilaga.

b) Självständigt arbete, klassisk musik
(CG8065), 15 hp

UF-nämnden beslutade att fastställa kursplan för
Självständigt arbete, klassisk musik (CG8065), 15 hp,
enl. bilaga.

c) Självständigt arbete, tidig musik
(CG8075), 15 hp

UF-nämnden beslutade att fastställa kursplan för
Självständigt arbete, tidig musik (CG8075), 15 hp,
enl. bilaga.

d) Självständigt arbete, musikproduktion
(EG8050), 15 hp

UF-nämnden beslutade att fastställa kursplan för
Självständigt arbete, musikproduktion (EG8050), 15 hp,
enl. bilaga.

e) Självständigt arbete, jazz (BG8050),
15 hp

UF-nämnden beslutade att fastställa kursplan för
Självständigt arbete, jazz (BG8050), 15 hp, enl. bilaga.

f) Självständigt arbete, svensk folkmusik samt UF-nämnden beslutade att fastställa kursplan för
utomskandinavisk folkmusik/utomeuropeisk Självständigt arbete, svensk folkmusik samt
konstmusik (AG8090), 15 hp
utomskandinavisk folkmusik/utomeuropeisk konstmusik
(AG8090), 15 hp, enl. bilaga.
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§ 10

Information från UF-nämndens ordförande.

Information.

§ 11

Information från forskningsrådet vid KMH.

Information.

§ 12

Mötets avslutande.

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Charlotte Göransson
Sekreterare
Justeras:

Justeras:

Henrik Frisk
Ordförande

Erkki Huovinen
Ledamot
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