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Protokoll i Utdanningsutvalget KMD (UU-KMD) 
Torsdag 30. august - møterom 301, Møllendalsveien 61 

 
 

I  Godkjenning av innkalling og dagsorden 
  Godkjent uten merknader 

 
II  Protokoll fra møte 3/2018 – 3. mai 
  Godkjent uten merknader 

 
III  Saker: 

 
 30/18 KMDs organisasjon - Utdanningsutvalg, programstyrer, administrasjon 

Vedlegg i saken: Presentasjon vedlegges utsending av referatet. 
 
UU-KMDs beslutning:  
Utdanningsutvalgets medlemmer tar saken til orientering, og følger opp 
saker til UU-KMD i samråd med sine instituttledere. 

   
 31/18 Prosess og fremdrift for etablering av et felles PPU-program  

i kunst, musikk og design 
 
UU-KMDs beslutning:  

  Utdanningsutvalget slutter seg til alternetivet som instituttene har 
anbefalt, og fremdrift i henhold til forelagt tidsplan for revisjon og 
gjennomgang av studieporteføljen for høsten 2018. 
 

 32/18 Oppfølging av saker fra instituttrådene: 
  Griegakademiet, Institutt for musikk: nedlegging av kirkemusikkemner  

Høringssak – anbefaling til fakultetsstyret 
Vedlegg i saken: 

a. Saksfremlegg og vedtak IR-GA 15/18 Nedlegging av 
kirkemusikkemner MUV271 Liturgikk og hymnologi 
MUV272 Liturgisk orgelspill 
MUV275 Liturgisk improvisasjon 

b. Skriftlig uttalelse fra orgel- og kirkemusikklærerne  
c. Oversendelsesbrev fra instituttrådet 
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UU-KMDs beslutning: Utdanningsutvalget slutter seg til instituttrådets 
vedtak om nedlegging av de nevnte emnene, og oversender saken til 
endelig behandling i fakultetsstyret.  
 
Denne anbefalingen bygger på en forståelse av at det innholdsmessige i 
emnene MUV272 og MUV275 kan gjøres innenfor andre eksisterende 
emner. 
 

 33/18 Oppfølging av revisjon – NOKUTs tilsynsforskrift § 2-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV 

 Prosess og tidsplan for gjennomgang av KMDs studieportefølje i 
programstyrene - H 2018 
 
UU-KMDs beslutning 
Utdanningsutvalget slutter seg til arbeidsprosess og ansvarsfordeling 
som beskrevet i saksfremlegget. Kravene som skal implementeres tas til 
orientering. 
 
 
Referat- og orienteringssaker 
 

 a Evaluering av semesterstart – foreløpig orientering 
 b Arbeid og prosess med ny forskrift om opptak - UiB 
 c Påminning om UU-KMDs møteplan H2018 
 d UiBs utdanningsutvalg; UU-UiB 

https://www.uib.no/sa/48728/utdanningsutvalget 
 e Rekrutteringsarbeid- KMD 
   
V  UU-KMDs beslutning 

Utdanningsutvalget tar sakene til orientering. 
 
Eventuelt 

   
   
 
  30.08.2018, 
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