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Veilederrollen 
oppleves fortsatt som noe uklar. Det etterlyses en klarere instruks for oppgaven – mer detaljert 
enn det som står i info-guiden i dag. På en annen side kan også aktuelle veiledere i for liten 
grad være oppdatert på de oppgaaver som allerede er definert – med det resultat at rollen 
praktiseres ulikt. Videre vil det selvsagt også være ulike behov fra student til student. 
 
Dersom veileder fortsatt bare skal bistå med råd og vink om studieplanlegging / spørsmål av 
mer teknisk art opplever også noen studenter at ressursen er unødvendig stor. Idé å definere 
inn mer musikkfaglig ansvar – mer i tråd med masterveilederrollen i tradisjonell forstand …? 
 
Akkompagnement 
Det påpekes at for en del av instrumentalistene på klassisk er jevnlig tilgang til 
akkompagnement grunnleggende viktig. Sangerne ble nevnt, spesielt. Det oppleves 
problematisk at kompetimer går på budsjett – med samme kostnad som 
hovedinstrumenttimer. Dette oppleves som en komfliktfylt prioritering, og resulterer i for lite 
akkompagnement. Det ble reist et spørsmål om akkompagnement kan etableres som valgemne 
– enten i samarbeid med studenter (pianister) som fordyper seg i akkompagnement – og / eller 
med tilgang til timer med profesjonell akkompagnatør / coach. 
 
Utøverpsykologi / prestasjonsforberedelser 
Representantene mente at noe av innholdet her overlapper ting som har vært tatt opp før, 
spesielt innenfor jazz-utdanningen. Noen mener at disse viktige problemstillingene kommer 
for sent i studiet, og at de burde ha vært tyngre inne på bachelor-nivå. På masternivå er det 
ønskelig at innholdet har mer preg av fordypning / strekker seg  utover  det grunnleggende. 
 
Semesterplaner/ fravær 
Semester –og timeplaner har ved noen anledninger kommet så sent som i september. 
Endringer har også skjedd etter studiestart. Dette gjør det vanskelig å planlegge reiser og 
annen aktivitet, og kan medføre fravær i obligatoriske emner. Ønske: tidligere presentasjon av 
timeplaner og / eller  mindre rigid 80%-regel ved denne type fravær utenfor studentens 
kontroll. 
  
Annet 

- Formalkrav for skriftlige arbeider og lignende kan klargjøres bedre 
- Det er fortsatt få møtepunkt masterstudentene i mellom, men det nye ”masterforum” er 

et viktig skritt i riktig retning 
- Emnet Refleksjon rundt musikalsk praksis ble fremhevet som svært bra, med relevant 

innhold ot gode forelesere. 
- Nytt referansegruppemøte i høstsemestret er planlagt til onsdag 23.11.11 kl 14. 
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