
 
 
Referansegruppe Master ( Stian Westerhus, Stine Langstrand, 
Sissel Høyem Aune) 
 
Masterstudiet roses for: 
 
Frihet, tid, muligheter til å styre budsjett selv. Flott opplegg med visse startvansker. 
 
Musikk og Samfunn med Ivar Eikje: Kjempebra. Litt motstand blant studentene på grunn av 
skriftlig oppgave, men dette fortok seg i forhold til Eikjes faglige integritet og gode 
formidlingsevner. 
Konklusjon: Hold på den mannen! 
 
 
Utøverpsykologi ved Björn Sjögren: Holder ikke mål. Føleri og zenbuddisme holder ikke for 
tre dobbelttimer. Sjögren lanserer meninger, fullfører ikke. Mye prat. Bortkasta tid. Hyggelig 
fyr som har gode tanker, men roter seg bort. 
Den såkalte eksamen var løs og virket faglig svevende. 
Forelesningen med Rønning/Strømdal var meget vellykket. De var godt forberedt og det de 
kom med hadde relevans for alle. 
Konklusjon: Bruk forelesere som er aktive, for eksempel folk som kommer rett fra 
turné(jazz) 
Bruk forskjellige folk for hver gang. 
 
Hva er veilederens rolle, spør jazz Fikk veiledning til å fylle ut masterplanen. Men deretter? 
Får løse svar. Savner veiledning og info.  
Ingen negative innspill vedrørende veiledere på klassisk. 
Konklusjon: Lag en liste/mal for prosessen. Den kan hjelpe både lærere og studenter 
(som:  
hva er veilederens rolle,  
hvem bestemmer det faglige/det økonomiske,  
hvordan får vi tak i penger, når er frister.  
Hvis vi skal ha en mappe, hva skal ligge i den?  
Konsertplass for 4. semester (jazz): Hvem organiserer hvor? 
 
Innspill fra SHA: Faglærere på klassisk må ha forståelse og innsikt i masterstudentenes frie 
liv. Et utspill fra KBJ  ble meget ubehagelig både for masterstudent og veileder.  
 
Studentforslag: 

• Få Masterforum på fote igjen. Ikke vent på at alle studentene skal kunne møtes ,- 
det vil aldri skje. 

• Ikke kanseller timer fordi et par stykker ikke har tid 
• Hvorfor kan ikke et jazzmenneske være medlem av masterkomitéen? 
• Gi info om tider ved studieårets begynnelse! 
• Savner kurs i management/entertainment/drifting av egen 

bedrift/økonomi/booking og PR 
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