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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: Studentrepresentanter: 

Thomas Andersen (1. klasse) 

Even Brenden (2. klasse) 

Halvard Amble (3. klasse) 

Espen Jerve (master) 

Lærere:  

Frank Ekeberg, Jan Tro, Carl Haakon Waadeland 

Forfall: Ingen 

Kopi til: Institutt for musikk, Institutt for elektronikk og telekommunikasjon - akustikk, Institutt 
for datateknikk og informasjonsvitenskap  

Gjelder: Referansegruppe i musikkteknologi 

Møtetid: 16. nov.,06, kl. 13.00-14.15 Møtested: Inst. for musikk, møterom 

Signatur:  Referent: Carl Haakon Waadeland 

 

Generelt ble det understreket viktigheten av informasjonsutveksling mellom institutt/lærere og 
studenter. Videre ble det også flere ganger uttrykt et sterkt savn etter et sted å være. 
 
1. klasse (Exfac 0005 og MUST 1052): 
+ Workshop i exfac om musikkteknologi på 1930-tallet og bygging av theremin var meget bra. 
    Det ønskes generelt flere workshops/ekskursjoner. 
+ Refleksjon rundt spørsmålet: ”Hva har du lyst til å gjøre med musikkteknologi?” reist på den 
    første timen i exfac. 
+ Tilbud om Protools program (1052). 
-  Klarere informasjon om tilbud av andre program (eks. Max/MSP og Sibelius). 
-  Ønsker mer forelesninger i 1052. 
-  I både exfac og 1052: Savner øvingsrom/mekkerom/sosialt samlingssted. Det er også viktig å 
    gjøre lab’en attraktiv, slik at studentene samles der (i stedet for å gjøre alle oppgavene hjemme). 
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2. klasse: 
MUST 1053: 
+ Meget bra fag. Oppleves som ”essensen av musikkteknologi” og som en naturlig rød tråd i 
   bachelor.  
+ Godt pedagogisk opplegg (Trond Engum og Jørgen Orheim), og god progresjon med øvinger, 
   ”nøtter” og sosialt miljø. 
+ God bruk av It’s Learning. 
-  Ønskelig med enda mer praksis (studiotilgang) og noe mer teknisk vinkling. 
-  Ønsker mer skriftlig pensum 
-  Med tanke på mulige studier ved annet lærested, oppleves det uheldig at faget undervises vår-høst 
    (i stedet for høst-vår). 
 
MUST 2055: 
+ Mange matnyttige aspekter 
+ Ringve prosjektet er positivt 
+ Gjestelærer Håkon Kvidal 
-  Kunne vært mer praktisk, med flere øvinger og større arbeidsmengde. 
-  Kanskje er faget for tverrfaglig, med manglende substans i pensum? Det foreslås å heller gå 
    mer i dybden. 
-  Det foreslås at det utvikles undervisningssamarbeid med IKM, medieproduksjon. 
 
IT 1103: 
+  Meget bra undervisningsopplegg 
+  Bra øvingsopplegg 
-  Savner musikkrelevante øvingsoppgaver 
 
3. klasse (MUST 2056): 
+ Veldig bra i vår, med godt pedagogisk opplegg (Tor Breivik og Robin Støckert). 
+ Vår: Godt øvingsopplegg, gode oppgaver og ekskursjoner. 
+ Vår: Gode tilbakemeldinger fra faglærere, god bruk av It’s Learning og Forumet. 
+ Gjestelærer Odd K. Pettersen 
-  Meget uheldig og dårlig koordinert skifte av lærere ved starten av høstsemesteret, som skapte 
    store frustrasjoner og et lite tilfredsstillende læringsmiljø for både studenter og lærere. 
-  Det fysiske læringsmiljøet bør bli bedre (utstyr, lokaler, studio). 
-  Uklarhet omkring skriftlig pensum og eksamensform. 
-  For liten informasjonsutveksling og kontakt mellom instituttet og studentene. 
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Master: 
Generelt: 
-  Savner en plass å være! 
 
MUST 3051: 
+ NRK prosjekt med Joar Blækkan 
-  Studio på Dragvoll fungerer ikke. 
-  Organisering av faget er uklar. 
 
MUST 3052: 
+ Helhetlig og bra 
+ Mye substans, bra innhold 
-  Ønskelig med mer forelesningstimer og tidligere igangsetting av øvingsopplegg 
-  Savner semesterplan 
 
MUST 3053: 
+ Interessant 
+ Kan dreies mot studentenes behov 
-  Ønskelig med mer forelesningstid 
-  Savner plan og øvingsopplegg 
 
MUST 3054: 
+ Meget bra opplegg 
+ Oversiktlig og fin semesterplan 
 
 
 


