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

Fulgt opp: Pensumoversikt og timeplan skal være klart før sommeren. 
 Dårlig luft i kontrollrom 1.  

Fulgt opp: Det anbefales å åpne vinduene av og til og det skal visstnok være bedre 
ventilasjonsmuligheter i gangen. På kort sikt vanskelig å gjøre noe mer med problemet. 

 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. 

 MUST1052 Musikk og informasjonsteknologi: Etterlysning av bedre definert innhold og 
konkretisering av øvingsoppgaver opp mot forelesninger i faget.  
Fulgt opp: Faglærer er informert. Både emnetittel og innhold er satt under lupen i 
arbeidet med forslag til ny studieplan 1. april. Emnets innhold ses i sammenheng med 
EXFAC. 

 Støy fra Let’s Dance: 
Fulgt opp: Studieleder har snakket med leder ved Let’s Dance og fått forståelse. De skal 
bli flinkere til å holde døra stengt. De ber også studentene om å melde fra mer nøyaktig 
om når på døgnet og hvor det støyer mest, slik at de kan tilpasse seg det. 

 Rekruttering av jenter til studiet: Fulgt opp: Studiekonsulent og studieleder enige om at 
det er ønskelig å gi et ekstra tilbud om et opplegg for jenter i Fjordgt i forbindelse med 
Jentedagen/Åpen dag. Studiekonsulent tar kontakt med Nina Kotte om det. 
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 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. 
Fulgt opp: Studieleder snakker med studioansvarlige og fagansvarlig. 

 TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: De som investerer mye får mye igjen. 
Enkelt å tilegne seg i starten, men krevende å henge med mot slutten, når anvendelse 
kommer mer inn i bildet. Stud.ass. var lite tilstede. 
Fulgt opp: Studieleder har informert fagsansvarlig. 

 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. 
Fulgt opp: Studieleder har hengt opp lekker oversikt over når rommet er i bruk på døra. 
Rommet kan brukes av studentene når det ikke er undervisning eller andre planlagte 
møter der. 

 

2. Tilbakemeldinger på høstens eksamener 
 EXFAC: Litt uklart om hvor tilleggsoppgaven skulle leveres. Tydelighet i informasjonen 

rundt eksamen viktig. Studieleder følger dette opp med faglærer. 
 Eksamen i MUST2059 smertefritt. 
 Masteremnene ble ikke evaluert, da representanten for 1. år master var fraværende. 

Representanten bes sende skriftlig evaluering til studieleder/studiekonsulent så snart 
som mulig. 

 

3. KVASS-melding: informasjon og innspill 
 Studiekonsulent informerte om KVASS-meldingen og referansegruppas funksjon og 

evalueringsrolle ble diskutert. Det er ønskelig å benytte spørreskjemaer gjennom it’s 
learning for å få med hver students mening om hvert emne. Studiekonsulent utformer 
skjema etter modell fra musikkvitenskap. 

 Studentene ble bedt om spesielt å gi tilbakemelding på undervisningskvaliteten: 
Generelt svært fornøyde! 
Studieplan som er blokkbasert er bra. 
Rekkefølge på emner / progresjonsstyring er bra. 
Øvingstimer bra og viktig for kvaliteten på vårt miljø 

 

4. Eventuelt 
 Kvalitetssikringsarbeidet er viktig, og det er viktig å ha studentene med på dette. 

Referansegruppas møter inngår i dette arbeidet. Det bemerkes at oppmøte fra 
masterrepresentantene de to siste gangene har vært dårlig. Dette gjør evaluering av 
masteremnene vanskeligere å følge opp. Det etterlyses sterkere engasjement i 
referansegruppa fra masterstudentenes side. Det bør velges representanter som har 
anledning til å prioritere møtene. Det bør vurderes om det også skal velges 
vararepresentanter. 
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 Oppstart av undervisningen våren 2012: Generelt bra, men studentene etterlyser at 
timeplaner, pensum og oppstartsdato er klart og informert om i god tid før oppstart. 
Følges opp av studieleder og studiekonsulent: Høstens oppstartsinfo skal være klar før 
sommeren. 

 Det etterlyses infomøter for hvert årskull hvert semester, både for bedre informasjon og 
for å gi studentene en god samlet oppstart. Følges opp av studieleder og studiekonsulent, 
som vil prøve å få dette til fra høsten av. 

 MUST2061: Litt uklar studieplan og oversikt over hva som skjer i emnet. Dette var 
oppstartsrusk (første gang emnet kjøres i vår), men er nå rettet opp og iferd med å gå seg 
til. 

 Max MSP gjort til obligatorisk – bra. 
 Studieturen til Berlin var meget vellykket, både faglig og sosialt! Bør arrangeres studietur 

hvert annet år. 

 

 

 

 

 

 

 


