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1. Oppfølging av saker fra forrige møte 
• Studentene ønsker klarere pensumoversikt i forkant av studiestart. Notert etter forrige 

møte og følges opp videre av studieleder. Pensumoversikt bør være klart i god tid før 
studiestart neste høst. 

• Dårlig luft i kontrollrom 1. Notert etter forrige møte og følges opp videre av studieleder. 
Problemet gjelder generelt for ‘indre’ fløy av lokalene, og det kan ha et visst omfang å få 
gjort noe med dette. 

• Hvordan er det tilrettelagt for større grad av kontakt med utøvendestudenter? Fulgt opp: I 
emnet MUST1056 og MUST2058 er det lagt opp til konkret samarbeid med utøvende i 
undervisningen. I MUST1053 planlegges det nytt tverrseksjonelt prosjekt i studioet i OK. 
Tverrseksjonell låtskriverworkshop i mars, samt at det jobbes med et nytt tverrseksjonelt 
emne i låtskriving. I tillegg vil studiekonsulent følge opp videre ved å ta med spørsmålet 
fra studentene om å få ta teori- og gehørprøve for enklere tilgang til utøvende emner. 

• Eksamensavviklingen i MUST2057 varte sist vår for langt utover kvelden. Fulgt opp: Til 
våren er det booket bra med tid på Dokkhuset til eksamensavviklingen, samt at det vil 
være mulig å legge noen av dem til Rockheim om ønskelig. 

• MUST1052 Musikk og informasjonsteknologi: Etterlysning av bedre definert innhold og 
konkretisering av øvingsoppgaver opp mot forelesninger i faget. Notert etter forrige møte 
og følges opp videre av studieleder. Både emnetittel og innhold er satt under lupen i 
arbeidet med forslag til ny studieplan 1. april. 

• MUST1053 Studioteknikk: Gruppeinndelinger gjort noe seint i forhold til oppstart av 
undervisning i faget. Fulgt opp med fagansvarlig. 

• MUST2059 Lyd i offentlig rom II: Klaging på høy grad av forsentkomming til timene. 
Fulgt opp: Reglene for oppmøte og overholdelse av innleveringsfrister er skjerpet inn og 
viderefomidlet studentene på allmøte tidligere i desember. 
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• MUST3054: Svært omfattende emne innoldsmessig. Fulgt opp: Studieleder har 
videreformidlet til fagansvarlig. 

•  MUST3055: Videregående studioteknologi og lydproduksjon: 
Improvisasjonssamarbeidet mangler retning og fungerer ikke så godt. Fulgt opp: 
Studieleder har videreformidlet til fagansvarlig samt leder for jazzseksjonen. Etter 
tilbakemeldinger fra studentene ser dette emnet ut til å fungere bedre nå. Det bemerkes 
imidlertid at dette ikke ble bekreftet på møtet, ettersom ingen masterstudenter var 
tilstede. 

• Ønske om ‘egne’ valgemner i studieplanen. Fulgt opp: Det jobbes kontinuerlig med 
studieplanene. Studieleder ser behovet, men ressursøkning nå er umulig ettersom 
instituttet er satt under innsparing kommende studieår. 

• Ønske om flere valgfag og et fornuftig rom for utveksling i studieplanen. Fulgt opp: Det 
jobbes kontinuerlig med studieplanen, og mulighet for utveksling tenkes med. Det legges 
opp til større fleksibilitet i den nye studieplanen, som skal muliggjøre større valgfrihet og 
mulighet til å reise ut. 

• Støy fra Let’s Dance: Notert etter forrige møte og følges opp videre av studieleder 
• Rekruttering av jenter til studiet: Fulgt opp: Studiekonsulent planlegger møte med 

studenter som har engasjement i saken for å legge en rekrutteringsstrategi. Masterdagen 
i mars kan benyttes, samt Åpen dag neste høst der det også planlegges å inngå samarbeid 
med Jentedagen ved NTNU Gløs. Følges opp videre av studiekonsulent. 

 
2. Tilbakemeldinger på høstens undervisning 

• EXFAC0011 Globale lydlandskap: musikkvitenskap og lydteknologi: Noe sprikende og 
gjentagende innholdsmessig, men noe overlapp med MUST1052. Denne delen av emnet 
kan vurderes tatt ut av emnet. Alt i alt et godt fag med gode lærere. 

• MUST1052 Musikk og informasjonsteknologi: Savner en definisjon av fagets 
hovedfokus: skal det være kunst eller teknologi? Mer fokus på det tekniske som 
grunnleggende verktøy? Igjen: ønskelig med noe større grad av tydeliggjøring av 
oppgaver opp mot forelesningene. God lærer! 

• MUST1053 Studioteknikk: Studentene får stor frihet av lærer. Dett oppleves som svært 
positivt. Kan man i større grad ha konkrete spilleprosjekter, og flere øvingsoppgaver der 
lærer er tilstede? Etterlyser flere mikrofoner og forsterkere. Følges opp av studieleder. 

• TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: De som investerer mye får mye igjen. 
Enkelt å tilegne seg i starten, men krevende å henge med mot slutten, når anvendlese 
kommer mer inn i bildet. Stud.ass. var lite tilstede. Følges opp at studieleder. 

• TT2010 Musikk og sansning: Har vært undervist på engelsk dette semesteret. Studenter 
og fagansvarlig er enige om at dette ikke fungerte særlig godt, og undervisningen vil i det 
følgende bli gitt på norsk. For øvrig et spennende fag med god foreleser. 

• MUST2059 Lyd i offentlig rom II: Flott fag som gir bredt perspektiv med mange 
gjesteforelesere inne i bildet. Prosjektet med undervisning i musikkteknologi på 
barneavdelingen på Universitetssykehuset St. Olavs hospital trekkes fram som spesielt 
vellykket. Ønskelig med en bedre integrasjon av Arduino i musikalsk arbeid. Generelt et 
godt fag med gode lærere. 
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• Generelt: Noe støy på leserommene i studentfløyen, også gjennom døren fra vrimling 
utenfor. Det oppfordres til at studentene må bli enige seg imellom om hvordan dette kan 
løses på beste måte. Det anses også som svært positivt at det sosiale miljøet på huset har 
blitt veldig bra. Det vil bli tilrettelagt for at forelesningsrommet i lærerfløyen skal kunne 
benyttes til lesing i eksamenstida. Følges opp av studieleder. 

• Høstens eksamener vil bli evaluert på neste møte. 
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