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.
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4.

Aktuella tjänsteärenden;
förslag på utlysning: gästprofessur cirkus
samt utseende av sakkunniga
Föredragande: Ingemar Herdenberg
Bilaga 1 A och B

Dagordningen fastställdes med justeringen
att flytta upp ärendena Uppföljning av CARD:
CARD2 och Utbildningsplan Cirkus;
revidering.
Beslut att utse Cecilia Roos att jämte
ordföranden justera protokollet.
Beslut att godkänna protokoll nr 7: 2010 –
100827, samt att lägga det till handlingarna.
Ingemar Herdenberg redogör för förslaget på
skrivning av gästprofessur i cirkus. Diskussion
om skrivningen. Förslag framförs på att lägga
till ”dokumenterad” pedagogisk skicklighet.
Beslut i enlighet med förslag med föreslagna
revideringar. Beslutet framgår av bilaga 1A.
Vidare redogör Ingemar Herdenberg för
förslag på sakkunniga för gästprofessur i
cirkus. Beslut att utse följande sakkunniga i
processen för anställning av gästprofessor i
cirkus, under förutsättning att de accepterar
uppdraget:
1) John-Paul Zaccarini
2) Valérie Fratellini
Tillades att John-Paul Zaccarini ännu inte är
tillfrågad, och att utifall han inte skulle
kunna, så behöver ett nytt förslag på
sakkunnig tas fram i enlighet med
Högskoleförordningen.
Beslutet framgår av bilaga 1B.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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§

5.

Uppföljning av CARD: CARD2
Föredragande: Tilde Björfors
Bilaga 2

Tilde Björfors redogör för förslaget på
uppföljning av CARD, bilaga 2. Konstateras
att även ett CARD som är mindre till formatet
är kostsamt.
Övergripande långsiktig planering
diskuterades. Framförs att DOCH står som
arrangör för/medverkar bland annat i:
EUFRAD, hösten 2011
Cristina Caprioli symposium, våren 2012
Danspedagogisk konferens, hösten 2012
LAB21 – SUR-projekt, 2012
Namnet CARD2 endast får användas när
DOCH medverkar.
I fortsatt planering av CARD2 bör tas med i
beräkningen att Cirkushallen planeras vara
klar i januari 2012.
Förslaget återremitteras.

§

6.

Utbildningsplan Cirkus; revidering
Föredragande: Marie-Andrée Robitaille
Bilaga 3A och B

Marie-Andrée Robitaille redogör för
föreslagna revideringar i Utbildningsplan för
Cirkusutbildningen, bilaga 3A. Detta gäller
utbildningsplanen för de studenter som går
på utbildningen under innevarande läsår.
Förtydligades att för de studenter som antas
till utbildningen fr o m höstterminen 2011
skall en ny utbildningsplan arbetas fram, ett
arbete som kommer att pågå under
innevarande termin. Denna utbildningsplan
skall beslutas i god tid innan ansökningsperioden våren 2011.
Påpekades att huvudområdestexten i
gällande plan, bilaga 3A, inte överensstämmer med den som fastställdes 29 april
2009. Den rätta versionen skall infogas.
Beslut att fastställa reviderad utbildningsplan
med föreslagna justeringar. Beslutat
dokument framgår av bilaga 3B.
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§

7.

Utbildningsplan Koreografi
Föredragande: Anna Danielsson
Bilaga 4A och B

Anna Danielsson redogör för förslag till
Utbildningsplan för Koreografiutbildningen
på masternivå, bilaga 4A. Detta gäller
utbildningsplanen för de studenter som
antas till utbildningen fr o m vårterminen
2012. Förslag på nya kursnamn utdelades.
En flexibel struktur i utbildningsplanen är
bra, framförde studentrepresentanten;
öppnar för mer frihet, andra möjligheter;
inte så styrande.
Principdiskussion om gemensamma
strukturer i Utbildningsplanerna.
Diskussionen om detta har sin hemvist i
KUFU och nämnden får anledning att
återkomma till samtalet om vad en ökad
autonomi innebär för DOCH (förändringar i
HF träder i kraft den 1 januari 2011).
Av utbildningsplanen, bilaga 4A, bör framgå
att utbildningen är på ”avancerad nivå –
second cycle”. Detta infogas i planen.
Beslut enligt förslag med föreslagna
justeringar. Beslutat dokument framgår av
bilaga 4B.

§

8.

Förslag; ny ledamot i KPN
Föredragande: Maria Deridder Holmlund
Bilaga 5

Informeras om att Thierry Maussier har av
Cirkusklustret föreslagits som ny ledamot i
Kursplanenämnden.
Beslut i enlighet med förslaget. Bilaga 5.

§

9.

Förslag; Tidsplan för inlämning av
kursplaner
Bilaga 6

Maria Deridder Holmlund redogör för
förslaget till tidsplan för inlämning av
kursplaneförslag för fristående kurser och för
kurser inom utbildningsprogram.
Beslut enligt förslag med de revideringar
som angavs. Beslutat dokument framgår av
bilaga 6.

§

10

Omfördelning av KUFU-medel 2010
Föredragande: Lena Hammergren
Bilaga 7

Lena Hammergren redogör för förslag till
omdisponering i KUFU-budgeten, eftersom
en del av medlen inte kunnat utnyttjas under
innevarande år.
Beslut enligt förslag, bilaga 7.
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§

11.

Forskarutbildning; rapport
Föredragande: Katarina Elam

Katarina Elam rapporterar att bland andra
DOCH’s nya doktorander har presenterat
sina forskningsprojekt i seminarier vid
Göteborgs universitet i samarbete med
Konstnärliga forskarskolan. Deras
presentationer finns nu på DOCH’s hemsida.
Den 24 november (DOCH) kommer de nya
doktoranderna också att presentera sig och
sina projekt. Alla hälsas välkomna.
Bjud in doktoranderna till era respektive
verksamheter, uppmanar Johan Widén.
DOCH’s doktorander är:
Malin Arnell, doktorand i koreografi
Mette Ingvartsen, doktorand i koreografi
Annika Notér Hooshidar, doktorand i
danspedagogik
Mårten Spångberg, doktorand i
koreografisk komposition (för
närvarande tjänstledig).
John-Paul Zaccarini, doktorand i
Teatervetenskap med inriktning cirkus
Rasmus Ölme, doktorand i koreografisk
komposition
Ingen åtgärd.

§

12.

Inför KUFU 2011
Föredragande: Lena Hammergren

Diskussion om KUFU i relation till
budgetarbete och förankring av ekonomi i
utbildningarna.
Ingen åtgärd.

§

13.

Information från Studentkåren

Rapporteras att STUDOCH nu formellt är
DOCHs studentkår. I nästa vecka väljs nya
representanter till olika arbetsgrupper och
nämnder. Diskussion pågår om hur man kan
underlätta för studenter att genomföra olika
projekt, med t ex utdelning av stipendier.
Ingen åtgärd.

§

14.

Doktorandrepresentation
Föredragande: Anna Danielsson
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Anna Danielsson lyfter frågan om
doktorandernas representation i olika
nämnder och organ inom DOCH. Hur
formerar de sig? Hur väljs doktorand- >>
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>>
representanter? Ett doktorandråd som är
öppet för DOCHs doktorander, bevakar
doktorandfrågor, och som väljer
representanter för forskarstudenter i interna
arbetsgrupper, nämnder och styrelse saknas
idag. Cristina Caprioli meddelar att det t ex
finns behov av en doktorandrepresentant till
arbetsgruppen som ska diskutera
progression inom koreografiämnet.
Studentkåren uppdras att kontakta DOCHs
doktorander med förslag om att inrätta ett
doktorandråd.
Ingen åtgärd.
Mötet avslutas.
Vid protokollet:

Maria Deridder Holmlund

Justeras:

Justeras:

Lena Hammergren, ordförande

Cecilia Roos

Bilagor
1A
1B
2
3A
3B
4A
4B
5
6
7

Beslut; utlysning gästprofessur i cirkus
Beslut; Sakkunniga inför tjänstetillsättning; gästprofessur i cirkus
Förslag; uppföljning av CARD: CARD2 våren 2011.
Förslag revidering; Utbildningsplan Cirkus
Beslut revidering; Utbildningsplan Cirkus
Förslag; Utbildningsplan Koreografi
Beslut; Utbildningsplan Koreografi
Beslut; ny ledamot i Kursplanenämnden
Beslut; Tidsplan för inlämning av kursplaner
Beslut; Omfördelning av KUFU-medel 2010

KUFU-möten hösten 2010
22 oktober, kl 10.45‐12.30, studio D
3 december, kl 10.45‐12.30, studio F
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