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Simon Gilbertson  (programstyreleder Musikkterapi) 
Jostein Gundersen     (programstyreleder Utøvende musikk eller komposisjon) 
Tom Solomon          (programstyreleder Musikkvitenskap) 
Anne Skaansar           (programstyreleder PPU)   
Einar Wiig                   (programstyreleder Design) 
Johan Sandborg               (programstyreleder Kunst) 
Irene Alterskjær        (studentrepresentant) 
Ingrid Charlotte Gjørsvik (studentrepresentant/ Leder for KSU) 
Bente Irminger          visedekan KMD- utdanning 
Hilde Skare                 studiesjef KMD/sekretær 
 
Studiekonsulentene er sekretærer for programstyrene, og inviteres til møtet. 

 

Møte 4/2021 

Møte i Studieutvalget KMD (SU-KMD) 
 

Fredag 11. juni 2021 kl 09:30 – 11:30 (utsatt fra 3. juni) 
M61-303 / Teams  

 
ePhorte: 2021/7480 

 

I Godkjenning av innkalling og dagsorden 
  

II Protokoll fra SU-KMD 15. april 2021  
  

III Saker: 
 
SU/KMD 15/21  Kvalitetsarbeid: forberedelser dialogmøter 
                                   Status for kvalitetsarbeidet: 
                                   Studiestruktur – videre plan 
                                   Dialogmøter og kvalitetsmelding   
 

SU/KMD 16/21  Plan for semesterstart H21   
                                   Forberedelser i programstyrene 
                                   Grovskisse for uke 33 – nye studenter                                    

 
SU/KMD 17/21  Studentmentorordningen  
                                   Vedtak i programstyrer og instituttråd, løypemelding. 

                                    
SU/KMD 18/21  Status: studentopptak for kommende studieår  
                          Saken ettersendes, og presenteres videre i møtet. 
 
SU-KMD 19/21  Møteplan for H21/V22 
                                                              

   

IV Referat og orienteringssaker 
 

a. Referat fra møte i studiekvalitetskomiteen 2. juni: reakkreditering av BA 
musikkvitenskap (vedlagt) 

b. Masterseremoni v 21- digitalt (ca 17. Juni – muntlig orientering) 
c. Status KSU og studentdemokratiet (muntlig orientering) 

 



  

V Eventuelt 
    

 Bergen 4. juni 2021 
 
 
 Bente Irminger      Hilde Skare 
 Visedekan for utdanning                Studiesjef    
         



 

UNIVERSITETET I BERGEN  

Fakultet for kunst, musikk og design 

 

 

UTDANNINGSUTVALGET -KMD 
 

Sak nr.: 15/21 
 

  
 

Sakstype:  Diskusjon, oppfølging Møte: 4/2021 
 

       

Kvalitetsarbeid: oppfølging og status 
 

 
Bakgrunn 
 

1) Det vises til tidligere gjennomgående saker i SU-KMD vedr emnestrukturer på særlig 
Kunstakademiet og Institutt for design. 

2) Prosess med dialogmøter: KMDs kvalitetsmelding 
3) KMDs plan for programevalueringer 

 

 
Til saken 
1. Arbeid med nye emnestrukturer 
 
Programstyreledere for hhv Kunstakademiet og Institutt for design inviteres til å gjennomgå 
status for arbeidet i møtet. Det vil her være viktig å vise til videre fremdriftsplan. 
 
Når emnestrukturene begynner å utformes, vil emneplanlegging videre også ta høyde for flere 
komponenter i planleggingsfasen med kostnadsestimat. Det gjelder eksempelvis: 
 

• Type emne (valg- el obl., nivå, omfang; obl. aktiviteter, underliggende kurs, etc) 

• Undervisnings-/veiledningsressurs (jf studiepoeng og arbeidsformer) - vs 

• Arbeidskrav for studentene (studiepoeng, egenstudier, programmet som helhet, mm) 

• Eksamen/ sensur (eks. jf krav i UH-lov om to sensorer) 

• Antall studenter pr gjennomføring 

• Tilleggsressurser (verksted/overingeniører, kursholdere, mm) 

• Lokaliteter – behov (logistikk) 

• Omfang av emneansvar, faglig koordinering 

• Studieadministrasjon (opptak/valg, timeplanlegging, koordinering, gjennomføring, 
eksamen) 

 
Dette vil bli diskutert i møtet. 
 
2. Dialogmøter og KMDs kvalitetsmelding 

 
Prosessen med dialogmøter er gjennomført for inneværende studieår. KMDs 
kvalitetsmelding viser hvordan alle nivå i fakultetet har arbeidet systematisk med oppfølging 
av tiltak som var definert i fjorårets melding. Status viser en positiv utvikling, men det gjenstår 
enda en del før vi kan si at kvalitetssystemet er innarbeidet i hele fagmiljøet. Vi har i år 
forsøkt å bruke et handlingsrom i systemet, som bedre kan ivareta også våre individuelt 
baserte faglige aktiviteter i kvalitetssprosessene. Slike sider av vår studievirksomhet er 
essensielt for et godt kvalitetsarbeid, men krever en annen tilnærming enn det som generelt 



vises i systembeskrivelsen. I samråd med Studieadministrativ avdeling ved UiB, ser vi at en 
slik tilpasning for KMD er hensiktsmessig, og at intensjonene i kvalitetssystemet bedre blir 
ivaretatt også for de utøvende/skapende fagene. 
 
Det er definert tiltak for neste periode. Saken gjennomgås i møtet. 
 
3. KMDs plan for programevalueringer 

 
Det vises til følgende vedtatt tidsplan (2018) for gjennomgang og re-akkreditering av 
studieprogrammene ved fakultetet, med særlig blikk på tilsynsforskriftens §4-1 (3):  

 
2020 høst/ 2021 vår Bachelorprogrammet i musikkvitenskap 

Bachelorprogram i utøvende musikk: studieretning tradisjonsmusikk (OBA) 

2021 høst/ 2022 vår Bachelorprogrammet i utøvende musikk eller komposisjon 
(Tre studieretninger: klassisk, jazz, komposisjon) 

Bachelorprogrammet design  
(To studieretninger: Visuell kommunikasjon og møbel-/romdesign) 

2022 høst/ 2023 vår Integrert masterprogram i musikkterapi 

Masterprogram kuratorpraksis 

Bachelorprogrammet i kunst 

2023 høst/ 2024 vår Masterprogrammet i design 

Masterprogrammet i utøvende musikk eller komposisjon 

2024 høst/ 2025 vår 
Masterprogrammet kunst 

PPU i kunst, musikk og design (sammenslåing av to tidligere PPU-program 

 

 
Planen ble satt opp som en tentativ plan, og må evt vurderes pr studieprogram. Dersom flere 
program nå blir omstrukturert, bør en programevaluering vurderes i samsvar med dette.  
I omstruktureringsarbeidet kan KMDs læringsdesignteam vurderes å kunne være et aktivt 
forum for diskusjon og oppfølging under prosessen. 
 
Saken diskuteres i møtet. 

 
Forslag til vedtak: 
 
SU-KMD tar saken til orientering, og følger tiltakene i programstyrene og tilhørende fagmiljø. 
 
 
 
 
Bente Irminger 
Visedekan  

 
 
Vedlegg: 
 

• KMDs kvalitetsmelding 2020, med instituttenes kvalitetsmeldinger vedlagt. 
 
 
 
 
 
 
 
Saksbehandler: HSk 



 

UNIVERSITETET I BERGEN  

Fakultet for kunst, musikk og design 

 

 

UTDANNINGSUTVALGET -KMD 
 

Sak nr.: 16/21 
 

  
 

Sakstype:  Diskusjon, oppfølging Møte: 4/2021 
 

       

Semesterstart H2021 
 

 
Bakgrunn 

Det planlegges for semesterstart i uke 33 (16. – 20. august). Dette har en teknisk/administrativ 
side med tilrettelegging for at nye studenter får nødvendige tilganger som student. Samtidig vil 
KMD ønske studentene velkommen og legge til rette for at studiestarten blir så god som mulig. 
Den faglige informasjons- og inspirasjonsdelen er særlig viktig for en god start. Dette ivaretas 
fortrinnsvis av programstyrene og instituttene, med bistand fra studieadministrasjonen. Det er 
ønskelig å legge til rette for planleggingsmøter i uke 32 med programstyrene (se sak 19/21). 
 
Fra og med uke 34 er det faglige prosjekter og undervisning som gjelder. Her er faglig ledelse 
ansvarlig for opplegget. 
 
Foreløpig er rammene for smittevern tilsvarende som ved fjorårets semesterstart. Det betyr at 
fysisk fremmøte på campus forbeholdes de nye studentene hver dag i uke 33, mellom 09:00 
og 15:00. Det er flere praktiske og tekniske komponenter som må ordnes før nye studenter 
kan delta aktivt i studentmiljøet, dette skjer i samarbeid med UiB sentralt. Informasjon sendes 
til nye stundenter fra juni og gjennom sommeren. Det er også informasjon som legges på 
nettsider: Ny student | Studentsider | UiB 
 

Til saken 
Alle programstyrene har fått presentert programskissen for uke 33, med følgende headinger 
for de ulike dagene; velkomst (mandag), praktisk (tirsdag), programinformasjon (onsdag/ noe 
på mandag), temadag (torsdag), og aktivitetsdag (fredag). 
 
Særlig for programstyrenes opplegg på hhv mandag og onsdag, oppfordres spesielt å melde 
behov for teknisk utstyr og evt kapasitet.  
 
Det er også foreslått å lage korte presentasjonsvideoer for emnene, som kan publiseres på 
Mitt UiB, både til nye og tidligere studenter. 
 
De viderekommende studentene: Det er fortrinnsvis emneansvarlige som må informere 
tidligere studenter om oppstart i sine respektive emner, eventuelt programstyret. Dersom det 
er ønskelig at studieadministrasjonen skal bidre med informasjon og annet, må det gis beskjed 
om dette i god tid. Det kan legges informasjon på Mitt UiB både før sommerferie, og tidlig i 
august. 
 
Internasjonale studenter: For engelsktalende studenter vil det i samarbeid med UiBs 
Internasjonale senter være program i uke 32. Foreløpig meldes det om at dette vil være 
digitalt. Her vil de nye studentene få den informasjonen som ellers gis norske studenter i uke 
33 om onboarding og registreringer. Ved KMD ønsker vi å ha en samling for KMDs 
internasjonale studenter i uke 33, og håper at dette kan gjennomføres fysisk. Utover dette er 
det instituttene og programstyrene som må ta høyde for at informasjon om faglig oppstart 

https://www.uib.no/nystudent


også gis på engelsk. Studieadministrasjon kan bistå i dette arbeidet, og ber om at 
informasjon blir delt fra programstyrene og fagmiljø i god tid. 
 
Temadag: Torsdagen er det foreslått en “temakarusell” med flere foredrag og diskusjon: 
 

Motivasjonspsykologi        
              

Kontaktpers./inspirasjon: Terje Manger, Bjørn Wormnes,  Carol 
Dweck: The power of believing that you can improve  
Tittelforslag: Motivasjon og mestringsforventning,  

Musikk og hjerne  Kontaktpers./inspirasjon: Geir Olve Skeie,  
Tittelforslag:  

Nevroestetikk  Kontaktpers./inspirasjon: Per Olav Folgerø,   
Tittelforslag:  

Spis deg til en bedre 
musiker  

Kontaktpers./inspirasjon: Ole Petter Hjelle  
Tittelforslag:  

Kulturelt 
entreprenørskap  

Kontaktpers./inspirasjon:  Sigrid Røyseng (digitalt fra Oslo?)  
Tittelforslag:  

     
SU-KMD bes om å komme med forslag eller kommentarer til forslaget som studenter har 
spilt inn til. Det er kommet forslag om å ha minst ett av temaene på engelsk. For å sikre at 
programmet kan gjennomføres, må eventuelle foredragsholdere kontaktes snarest.  

   
Videre prosess og planer vil bli gjennomgått og diskutert i møtet. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
SU-KMD anbefaler foreslått program, med innspill fra møtet. 
Programstyreledere melder sine behov for utstyr og rom snarest. 
 
 
 
 
 
Bente Irminger 
Visedekan  

 
 
 
 
 
 
 
Saksbehandler: HSk/ Liv Heidi Ekre (studiekonsulent)/ Silje Vindenes (studiekonsulent) 

https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve#t-612440
https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve#t-612440
https://senterfortalentutvikling.no/spis-deg-til-en-bedre-musiker/?fbclid=IwAR2zPskTSrLk3Tvo5WxxFYGQYsM4g5MF45XGvE592zyuKGNt9hKEpKic98M
https://senterfortalentutvikling.no/spis-deg-til-en-bedre-musiker/?fbclid=IwAR2zPskTSrLk3Tvo5WxxFYGQYsM4g5MF45XGvE592zyuKGNt9hKEpKic98M


 

UNIVERSITETET I BERGEN  

Fakultet for kunst, musikk og design 

 

 

UTDANNINGSUTVALGET -KMD 
 

Sak nr.: 19/21 
 

  
 

Sakstype:  Orientering Møte: 4/2021 
 

       

Studentmentorordningen KMD 2021/22 
 

 
Bakgrunn 
 
KMD gjennomførte et pilotprosjekt med ansettelse av studentmentorer høsten 2020. 
Ordningen ble forlenget også ut 2021. Saken ble særlig gjennomgått i SU-KMD 16/20, og 
seinere løypemeldinger og evalueringer gjennom studieåret. KMDs samarbeider med UiBs 
mentorkoordinator i planlegging og oppfølging. Samlet sett har dette gitt et grunnlag for 
hvordan mentorordningen ved KMD skal formes og videreføres for kommende periode, 
2021/22. 

 
Til saken 
Studentmentorene vil være ansatt og lønnet av fakultetet, med studiekonsulentene i 
programmet som sine arbeidsledere, i samarbeid med programstyreledere. Ordningen er 
forankret i UiBs rammer. 
 
Intensjonen med ordningen er at studentmentorene skal bidra til å bedre studentenes 
læringsmiljø, med guidehjelp for nye studenter inn i en god studiesituasjon allerede før 
semesterstart og videre utover i det første semesteret/ studieåret. Studentmentorene kan 
organisatorisk bidra som brobyggere mellom studentmiljø, fagmiljø, studieadministrasjon og 
ledelse. Dette fokuset er bestemt bl.a. på grunnlag av resultater fra de årlige 
studiebarometerundersøkelsene, der KMD-studentene har svart gjennomgående kritisk over 
flere år. Det gis opplæring og samlinger for studentmentorene med aktuelle tema (f.eks. 
organisasjonskunnskap og dialog, gruppeledelse, eller mer i retning av psykisk helse i 
studiemiljøene). Det er ønskelig at mentorene involveres i programstyrer og institutt, også inn 
mot fagrelatert arbeid. Det er viktig å skille mellom studentmentorene som ansatte, til forskjell 
fra studenttillitsvalgte. 
 
Stillingene som studentmentorer er utlyst for kommende studieår, og ansettelsesprosessen er 
godt igang for KMDs del. Det vil bli gitt en gjennomgang og presentasjon i møtet. 
 

 
Forslag til vedtak: 
 
SU-KMD tar saken til orientering. 
 
 
 
Bente Irminger 
Visedekan  

 
 
Saksbehandler: HSk/ Liv Heidi Ekre (studiekonsulent) 



 

UNIVERSITETET I BERGEN  

Fakultet for kunst, musikk og design 

 

 

STUDIEUTVALGET - KMD 
 

Sak nr.: SU-KMD 19/21   
Dato: 11. juni 2021 

Sakstype: Vedtak Møte: 4/2021 

 

Forslag til møteplan 2021/22: SU-KMD og studiekvalitetskomiteen 
                                                   Tidspan for dialogmøter 

 
 
Fakultetstyret vedtok rammen for årsplan i fakultetsstyresak 93/20 b). KMD KALENDER, 2021-

2022.xlsx (uib.no) Studieutvalgets møteplan må så langt som mulig inngå i plan for 
fakultetsstyret og instituttrådsmøtene. I tillegg er det flere kvalitetsprosesser som skal drives 
mellom programstyrene og fakultetsnivået. Foreliggende forslag til møteplan har tatt høyde 
for de andre møtene: 
 

Høst 2021 
 

Dag Dato Tidspunkt Tema  

Uke 32 
 

Torsdag 12. august 09:30 – 11:30 Semesterstart  

Uke 37 
 

Torsdag 16. september 09:30 – 11:30 Revisjon, EpN, mm 
Studiebarometer-
undersøkelse  
ETP 

 

Uke 39 Torsdag 30. september 09:00 – 12:00 Halvdagsseminar: 
Emneansvar, 
NOKUT-besøk 

 

Uke 42 Torsdag 21. oktober 09:30 – 11:30 Handlingsplaner 
Rekrutteringsplan, 
eksamen 
Leganto 

 

Uke 43 Kunstakademiet - 
Griegakademiet - 
Institutt for design - 

Dialogmøter fakultetsledelse - 
program/institutt:  
oppfølging kvalitetssystem 

Uke 47 Torsdag 25. november 09:30 – 11:30 Kvalitetsarbeid, 
emnestrukturer, 
revisjon 
ETP 
Semesterstart V-22 

 

Uke 49  Torsdag 9. desember 09:30 – 11:30 Studiekvalitetskomiteen 
(vurdering/ reakkreditering) 

      

Vår 2022 
 

Dag Dato Tidspunkt Tema  

NOKUT kommer til UiB på tilsynsbesøk V-2022. Det kan bli justeringer i hh til informasjon vi mottar H-2021 

Uke 2 Torsdag 13. januar 09:30 – 11:30 Kvalitetssystem 
NOKUT 
Rekruttering-status 

 

Uke 4 -7 Dialogmøter programstyrer  - 
emneansvarlige (trinn 1):  

Ansvar: 
Programstyreledelse og 
emneansvarlige/ 
studieretningsledere 

Emne-/ 
programnivå 

Uke 7 Torsdag 17. februar 09:30 – 11:30 
 

Revisjon/ EpN 
Forberedelse: 

 

https://www.uib.no/sites/www.uib.no/files/attachments/sak_9320_b_kmd-kalender_2021-2022_utkast_.pdf
https://www.uib.no/sites/www.uib.no/files/attachments/sak_9320_b_kmd-kalender_2021-2022_utkast_.pdf


opptaksprøver 
Studiebarometeret 

Uke 12 Torsdag 24. mars 09:30 – 11:30 
 

Eksamensplaner 
Timeplanlegging H22 
(innmelding) 
Leganto 

 

Uke 13/14 Dialogmøter programstyreledere  - 
instituttledelse ( trinn 2) 

Ansvar:  
Programstyreleder og 
instituttleder 

Program- 
/instituttnivå 

Uke 17 Torsdag 28. april 
 

09:30 – 11:30 (Tentativt) 
Semesterstart, mm 

Uke 18 Dialogmøter instituttledelse – 
fakultetsledelse (trinn 3) 
 

Ansvar: 
Fakultetsledelse 
og instituttledelse 

Institutt-/ 
fakultetsnivå 

Uke 20 Torsdag 19. mai 09:30 – 11:30 Studiekvalitetskomiteen 
(re-akkreditering) 

Uke 22 Torsdag 2. juni 09:00 – 12:00 Planlegging: 
semesterstart 
Kvalitetsarbeid, 
oppfølging og tiltak 

Møte og 
seminar 

      

 
Det gjøres oppmerksom på at NOKUT kommer på tilsynsbesøk våren 2022. Det vil kunne bli 
noen endringer i fremdrifts- og møteplan i denne forbindelse. 
 
Det foreslås en gjennomgang og evt revisjon av møteplan for våren 2022 i SU-KMDs 
novembermøte. 
 
Det vil bli satt opp en egen møteplan for læringsdesignteamet. SU-KMD har vedtatt at det som 
en ramme settes opp tre til fire møtetidspunkt gjennom året (f.eks september, desember, 
februar, mai).  
 
 
 
Forslag til vedtak: 
SU-KMD slutter seg til foreliggende forslag til møteplan for SU-KMD, studiekvalitetskomiteen 
og foreløpig tidsplan for dialogmøter. 
 
  
 
 
 
Bente Irminger 
Visedekan  
 
 
 
 
Saksbehandler: HSk 



 

UNIVERSITETET I BERGEN  

Fakultet for kunst, musikk og design 

 

 

 
STUDIEUTVALGET - KMD 
 

IV. Referat- og orienteringssaker   
Dato: 11. juni 2021 

Sakstype: a) Orienteringssak Møte: 4/2021 

 
       
 

Referat fra studiekvalitetskomiteens møte: 
Reakkreditering - Bachelorprogram i musikkvitenskap 
 
Møte: 02.06.2021,  kl 09:30 – 10:30 (teams) – KMDs studiekvalitetskomite 
 

 

KMDs studiekvalitetskomite består av: 

Tom Solomon (programstyreleder Musikkvitenskap) 
Jostein Gundersen (programstyreleder Utøvende musikk eller komposisjon) 
Simon Gilbertson (programstyreleder Musikkterapi) 
Anne Skaansar (programstyreleder PPU) – meldt forfall til møtet den 2. juni 
Johan Arild Sandborg (programstyreleder for Kunst og kuratorpraksis) 
Einar Wiig (programstyreleder Design) 
Bente Irminger - visedekan KMD/ leder av studiekvalitetskomiteen 
Hilde Skare – studiesjef KMD/sekretær 

 

I tråd med UiB sitt kvalitetssystem for utdanning arbeidet programstyret for 
musikkvitenskap med en større periodisk evaluering av bachelorprogrammet, høsten 
2020 og våren 2021. Studiekvalitetskomiteen gjennomgikk programevalueringen og 
tok stilling til grunnlaget for reakkreditering, vurdert opp mot krav som framgår av 
UiBs kvalitetssystem, Nokuts tilsynsforskrift, det Nasjonale 
kvalifikasjonsrammeverket, og UiB sin studieforskrift.  
 
Det ble vist til SU-KMD 28/20, som viser organisering av KMDs studiekvalitetskomite 
og læringsdesignteam, og hvordan disse gruppene fungerer i kvalitetssystemet.  
  
Vurdering 
Programevalueringen var grundig utformet i henhold til malen som tok høyde for de 
ulike kravene. Saken har tidligere også vært løftet i KMDs læringsdesignteam, og i 
instituttrådet for Griegakademiet – Institutt for musikk. 
 

I henhold til kvalitetssystemet skal programevalueringen også gjennomgås av 
ekstern fagfelle, som for musikkvitenskap er Professor Jan Sverre Knudsen fra 
OsloMet. Siden oppnevning ble noe forsinket fra vår side, ble leveringsfrist for 
endelig rapport utsatt. Programstyret har hatt dialogmøter med Jan Sverre Knudsen, 
som viser til flere punkter som programstyret vil jobbe videre med. Dette ble inkludert 



i saksfremlegg og vurdering som KMDs studiekvalitetskomite tok stilling til. Ettersom 
det her ikke var kritiske momenter med betydning for reakkrediteringen, valgte 
komiteen å godkjenne på grunnlag av foreliggende dokumentasjon. 
 
 

Vedtak fra KMDs studiekvalitetskomite 2. juni: 
 
KMDs studiekvalitetskomite gir sin anbefaling om reakkreditering av 
Bachelorprogram i musikkvitenskap i henhold til gjeldende rammeverk. Innspill og 
kommentarer som kom frem i møtet følger saken. 
 
Følgende punkter ble lagt til vedtaket: 
    1) Rapport fra ekstern fagfelle bør følge programrapporten. I dette tilfellet er det  
        gode grunner for at dokumentet er forsinket. Saksfremlegget til  
        studiekvalitetskomiteen referer til dialogmøte med ekstern fagfelle, som ikke  
        antyder noe kritiske med betydning for reakkrediteringen.  
        Studiekvalitetskomiteen mener derfor at grunnlaget for reakkreditering er  
        tilstrekkelig, og at den eksterne fagfellerapporten ettersendes. 
 
    2) Studiekvalitetskomiteen mener at krav til fagmiljøet, i hh til Nokut-forskriften  
        §2-3, 4a) er infridd, selv om det påpekes at fagmiljøet er lite. Dersom det på sikt  
        vurderes en etablering av mastergrad, må dette tas hensyn til. Det foreslås å  
        vurdere muligheter for ansettelse av fagpersoner med kompetanse som kan  
        inngå i flere av KMDs studieprogram. 
 
     3) Programrapporten refererer til statistikk som viser at programmet over flere år  
         har hatt en svak studentgjennomstrømming og kandidatproduksjon. Det er gjort  
         tiltak med positiv effekt. Det anbefales at dette gis særlig oppmerksomhet  
         fremover. 
 
 
KMD sin studiekvaliteskomite viser til vedlagt materiale, og gir sin anbefaling om 
reakkreditering av Bachelorprogrammet i musikkvitenskap. Saken er lagt frem for 
fakultetsstyret for vurdering og endelig godkjenning i møte 10. juni, sak 44/21. 
 
 
 
2. juni 2021, 
 
 
 
Bente Irminger 
Visedekan 

    
Hilde Skare 

    Studiesjef 
 

 
 
 



 

UNIVERSITETET I BERGEN  

Fakultet for kunst, musikk og design 

 

 
MEDLEMMER:   
Lars Tuastad     (vara: programstyreleder Musikkterapi) 
Jostein Gundersen     (programstyreleder Utøvende musikk eller komposisjon) 
Tom Solomon          (programstyreleder Musikkvitenskap) 
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Studiekonsulentene som sekretærer for programstyrene var med i møtet. 

 

Møte 3/2021 

PROTOKOLL fra møte i Studieutvalget KMD (SU-KMD) 
 

Torsdag 15. april 2021 kl 09:30 – 11:30 
M61-303 / Teams  

 

I Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 Godkjent 

 

II Protokoll fra SU-KMD 25. februar 2021  
 Godkjent 

 

III Saker: 
 
SU/KMD 10/21  Kvalitetsarbeid: forberedelser dialogmøter 
                                   Det vises til SU-KMD 08/21: Plan for dialogmøter 
                                   Programstyreledere/sekretærer: løypemelding 
                                   Vi gjennomgår tiltak definert i KMDs kvalitetsmelding fra 2019 (tidligere vedlagt) 
 

Vedtak: 
SU-KMD tar saken til orientering, med de innspillene som kom frem i møtet. 
 
 

SU/KMD 11/21  Forslag til årshjul kvalitetssystemet   
                                   Grunnlag fra KMDs arbeidsgruppe til UiBs system/ BOTT-samarbeidet. 
                                   Arbeidsprosess for revisjonsarbeid fra H21, innføring av EpN som verktøy. 
                                   Status presenteres og gjennomgås i møtet. 
 

Orienterings- og diskusjonssak: Presentasjon og gjennomgang i møtet, diskusjon. (vedlagt) 
 

 
SU/KMD 12/21  Status eksamen for KMD våren 2021  
                                   Vedtak i programstyrer og instituttråd, løypemelding for hhv Institutt for design,  
                                    kunstakademiet og Griegakademiet. Fremdriftsplan og gjennomføring. 
 

Vedtak: 
SU-KMD tar saken til orientering. 
 

                                    



  

SU/KMD 13/21  Status rekruttering: søknad og opptak  
                          Løypemelding og orientering fra opptaksansvarlig i møtet.  Status. Erfaringer: 

 
                 Etter mange kortere tilbakemeldinger etter gjennomførte digitale opptaksprøver er  
                 det tydelig at en større kartlegging av jurymedlemmene sine observasjoner og  
                 erfaringer fra årets opptaksprøver og vurderingssituasjoner kan være  
                 hensiktsmessig. Noen av de positive tilbakemeldingene har vært i retning av at  
                 enkelte av årets omlegginger kan være fordelaktige at videreføres. 

 
Vedtak: 
SU-KMD tar saken til orientering. 

 
SU/KMD 14/21  ETP – ordningen ved KMD. Løypemelding for ny utlysning. 
                          Gjennomgang av ordningen, prosess videre. (visedekan) 
                                   Det vises til informasjon fra tidligere fakultetsstyresaker: 36/19 og 76/19 f) 
                           og informasjon om meritteringsordningen “Excellent Teacher Practions” for KMD 
 

Vedtak: 
SU-KMD tar saken til orientering, med ev innspill fra møtet. 
 

   

IV Referat og orienteringssaker 
 

a. Referat fra møtet i læringsdesignteamet 16. mars 
b. Oppnevning av eksterne fagfeller musikkterapi 
c. Programevalueringer prosess musikkvitenskap 
d. Masterseremoni v 21 – muntlig orientering 
e. Semesterstart 2021H – første orientering 

 

V Eventuelt 
    

 Bergen 15. april 2021 
 
 
 Bente Irminger      Hilde Skare 
 Visedekan for utdanning                Studiesjef    
         

https://www.uib.no/sites/www.uib.no/files/attachments/sak_3619_etablering_av_meritteringsordning_for_fremragende_undervisning.pdf
https://www.uib.no/sites/www.uib.no/files/attachments/orienteringssak_7619_f_etablering_av_meritteringsordning_etp.pdf
https://www.uib.no/kmd/132378/kmd-etablerer-meritteringsordning-excellent-teaching-practitions-etp


SU-KMD 11/21
Diskusjons- og orienteringssak

Forslag til grovskisse:
årsprosess for kvalitetsarbeidet

Ved KMD



Parallelle prosesser:
Implementering av UiBs 
kvalitetssystem

• Brev fra UiB/SA – 13.09.2019:

«..kvalitetsarbeidet i emner og studieprogram ved UiB er 
preget av høy grad av kompleksitet og lav grad av 
systematikk.»

Mål: sammenhengende digital informasjonsflyt i planarbeid, 
integrert i systematisk kvalitetsarbeid i organisasjonen, 
tilrettelagt for helhetlig forvaltning og ledelse av studietilbud

Innføringsprosjekt studieåret 2021-22

Dialog med NTNU

• SU-KMD og Instituttlederforum KMD:

Oppnevnt KMDs arbeidsteam

Innføring av støttesystem for 
kvalitetsarbeid i utdanningene 
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Modellskisse: besluttende og rådgivende organer i KMDs kvalitetsarbeid
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Eksempel – revisjon av eksisterende studieprogram



5- årige programevalueringer



Eks. programevaluering - grovskisse

Emne-
ansvarlige

Emne-
ansvarlige

Emne-
ansvarlige

p
ro

gram
styret

I n
 s

 t i t u
 t t r å

 d
 

Læringsdesignteam

S
U

-K
M

D

Ekstern
 fagfelle

P
ro

g
ra

m
styret/

In
stitu

ttrå
d

FAKULTETSSTYRET

S
tu

d
ie

k
v
a
lite

ts
k
o
m

ite

R
e
-a

k
k
re

d
ite

rin
g

Årlige sykluser + 3-årige sykluser
=> ÅRSHJUL HØST

januar -mars Medio
april -mai

Vedtak Studieadministrativ 
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mai 1. JUNI!


