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All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til 
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse. 

 

Møtereferat 

Til stede: Kim Ervik, Per-Henrik Kvalnes, Tron Morset, Mats Haugland (stedfortreder for Sigurd 
Ekle), Sigurd Saue, Nina Laeskogen (ref.) 

Forfall: Roar Bustad Hareland, Sigurd Ekle 

Kopi til:  

Gjelder: Referansegruppa musikkteknologi 

Møtetid: Mandag 19.september kl. 
11:00-12:30 

Møtested: Forelesningsrommet Fjordgt 

Signatur:   

 

●Kort gjennomgang av rutiner for referansegruppa: 
 -Hvert kull på hvert program skal være representert i referansegruppa 
 -Studiekonsulent kaller inn til møter to ganger i semesteret 
 -Studiekonsulent skriver referat fra møtene 
 -Studieleder er møteleder 
 
●Neste møte blir i slutten av november, mellom undervisningsslutt og eksamensstart 
 
●Studentene hadde på forhånd fått sendt ut saksliste å forholde seg til. 
 
1. Hvordan opplever våre nye studenter å ha blitt tatt imot i høst? 

• De nye studentene er generelt godt fornøyde med hvordan de har blitt mottatt 
• Litt forvirring rundt exfac, humstart og fritaksregler, men mener de selv kan være mer 

oppsøkende når det gjelder informasjon ang. dette 
• Opplever å ha fått god informasjon om faglig innhold i studiene i forkant, men skulle 

gjerne hatt en klarere pensumoversikt. Studieleder og studiekonsulent følger opp. 
• Reagerer på dårlig luft i kontrollrom 1. Studieleder følger opp. 
• Ønsker i større grad kontakt med utøvendestudenter. Hvordan er det tilrettelagt for 

dette? Studieleder følger opp. 
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2. Tilbakemelding fra studentene på eksamensavviklingen våren 2011 
• Masterstudentene har eksamen i EiT og valgemner om våren. Dette fungerte fint våren 

2011. 
• MUST1058 Musikkteknologi i et historisk lys. Studentene kritiserte at eksamen 

kolliderte med NIME-konferansen i Oslo i begynnelsen av juni. Studiekonsulent 
forklarte at dette ikke var til å unngå, da eksamensdatoene ved NTNU legges ett år i 
forveien, og at tidspunktet for NIME var utenfor vår kontroll å bestemme. Det ble 
likevel påpekt at det var synd at det ble slik, ettersom fagmiljøet på musikkteknologi 
gjerne skulle sett at flere studenter var med på NIME. 

• MUST2059 Lyd i offentlig rom II. Studentene kritiserte at det ikke lot seg gjøre å skyve 
på eksamensdato i dette emnet heller. Studentene opplever administrasjonen som lite 
fleksible og samarbeidsvillige når det gjelder dette. Studieleder orienterte om at det 
generelt er vanskelig å flytte på eksamensdatoer da disse legges tidlig og det hele er en 
komplisert kabal å få til å gå opp. Regelverket er satt av NTNU, og det må vi følge. Alle 
enige om viktigheten av at datoene for eksamener er offentliggjort tidlig.  

• MUST2057 Musikkteknologi i møte med publikum. Tilbakemelding fra studenter blant 
publikum som hevder at det er for mange kandidater hver kveld, slik at 
eksamensavviklingen varer for sent utover kvelden. Studieleder sier seg enig i dette og 
følger opp.  

• Studentene vegrer seg mer for å klage på eksamenskarakterene etter at to kandidater 
som klaget forrige semester gikk to karakterer ned fra opprinnelig karakter. Studieleder 
svarer at det dessverre er slik at dette er noe man risikerer ved å klage. Ved klage 
nedsettes det ny kommisjon som vurderer besvarelsene på nytt uavhengig av den 
vurderingen som tidligere er gjort. Å klage på karakteren ved eksamen er imidlertid en 
rettighet studentene har, og dersom man føler at man er blitt feilvurdert er det viktig at 
man benytter seg av klageretten. 

3. Tilbakemeldinger fra studentene på undervisningsstart i høstens emner 
• MUST1052 Musikk og informasjonsteknologi. Oppstarten oppleves som noe diffus; 

savner klarere definisjon av faget, hvor man skal med det og hvorfor det er viktig. 
Gruppeinndelingene i faget ble gjort noe seint. Oppleves som et ’litt av hvert’-fag med 
til dels stort sprik mellom tema for forelesninger og øvinger. Savner en konkretisering av 
øvingsoppgaver opp mot forelesningene. Studieleder følger dette opp med fagansvarlig 
for emnet. 

• MUST1053 Studioteknikk. Oppleves som et artig fag med stor grad av individuelt 
fokus. Faglærer inkluderer studentene i utformingen av faget på den måten at innholdet 
blir definert hva studentene selv gjør ut av det. Dette oppleves som positivt. 
Gruppeinndelingene ble gjort noe seint. Studieleder følger dette opp med fagansvarlig 
for emnet.  

• MUST2059 Lyd i offentlig rom II. Et artig fag! Høy grad av forsentkomming til 
forelesningene forstyrrer undervisningen for de studentene som møter til rett tid. 
Studieleder følger opp. 

• Den tverrfaglige workshopen for nye masterstudenter i samarbeid KiT, IKM og 
Produktdesign oppleves av våre studenter å ha vært både artig og matnyttig. Spesielt 
trekkes møtet med studenter fra andre fagmiljø fram som fint. 

• MUST3053 Digital signalprosessering. Gøy! 
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• MUST3054 Estetiske og analytiske perspektiver på musikk og teknologi. Emnet 
oppleves som interessant og nyttig, men er svært omfattende innholdsmessig til å bare 
utgjøre 7.5 stp. Studieleder følger opp med fagansvarlig for emnet. 

• MUST3055 Videregående studioteknologi og lydproduksjon. Bra fag, men målet for 
friimprokurset etterlyses. Kurset oppfattes generelt som et givende og bra prosjekt med 
godt potensital, men det savnes en tydeliggjøring av hvordan dette kan oppleves som 
nyttig for musikkteknologistudentene. Ønsker faglig innspill på innhold her. Hvordan 
legge undervisningen opp slik at mustekstudentene ikke bare blir redusert til teknikere, 
men får nyttiggjort seg sine forkunnskaper og sin kreativitet på lik linje med 
jazzstudentene? Det er faglig krevende å improvisere, noe muligens de utøvende 
jazzstudentene har større forutsetninger for å gjøre. Kan vi gi våre studenter større 
ballast for dette gjennom bachelorstudiet? Studiekonsulent oppfordrer studieleder til å 
diskutere mål og mening for emnet med fagsansvarlig og leder for jazzseksjonen, slik at 
tydelig definert innhold kommer med i revisjon av emnebeskrivelsen av MUST3055. 
Studieleder følger opp med fagansvarlig for MUST3055 og leder for jazz utøvende. 

• Generelt: Noe sene tilbakemeldinger på oppgaver. Studieleder sier det er en 
vurderingssak hvor streng man skal være med innleveringsfrister på oppgaver, men vil 
følge dette opp. 

• Generelt: Ønske om at timeplanene er klare tidlig på sommeren. Dette er både 
studiekonsulent og studieleder inneforstått med, og vil følge opp. 

4. Studieplanen på bachelor og master – kommentarer, diskusjon og innspill? 
• Av studentene på andreåret master oppleves det som fint med stor valgfrihet og mye tid 

til masteroppgaven. Enkelte kan tenke seg flere ’egne’ valgemner i f. eks. mastring, 
lydsyntese, lyddesign, flere ’møte med publikum’-fag, prosjekter. Studieleder er svært 
positiv til dette, men sier at dette er et spørsmål om ressurser. Det jobbes kontinuerlig 
med studieplanen, som er en tidkrevende prosess. Innspillene fra studentene er vitkige 
og tas med i dette arbeidet. 

• Studentene på førsteåret master syns det er fint å gjøre unna mange obligatoriske fag i 
løpet av førsteåret av studiet. 

• Bachelorstudentene har ikke mye å utsette på sin studieplan. De etterlyser imidlertid 
flere individuelle prosjekter og ’egne’ valgfag, samt en fornuftig plassering av mulig 
utvekslingsopphold. Studieleder og studiekonsulent sier det jobbes med saken, og tar 
med innspillene. 

5. Tilbakemeldinger fra studentene på studiemiljøet i Fjordgt 
• Fint! 
• Festen med utøvende ved semesterstart var bra. 
• Fadderordningen fungerte bra. 
• Plagsomt høy lyd fra Let’s Dance’ aktivitet i etasjen over på ettermiddagstid. 

Studieleder følger opp. 
 
6. Studietur – status 

• Tilbud på gruppereise fra Kilroy Group Travel gitt, men ser noe dyrt ut 
• Studentene etterlyser faglig opplegg 
• Tas med til neste møte i turkomitéen 
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7. Evt. 

• Rekruttering av jenter til studiet diskutert. Studentene mener det er viktig å benytte 
seg av de kanaler som fins. Spørsmål om hvordan studentene kan bidra. 
Studiekonsulent følger opp.  
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