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1 Orientering 
 
Det ble orientert om bakgrunnen for å ha referansegrupper, og at den skal møtes 3 ganger i 
semesteret. 
 
Musikkteknologi er valgt ut som et av 3 program som skal evalueres i år. Referansegruppen vil få 
tildelt spørsmål for distribusjon og diskusjon i studentkullene i forbindelse med dette. Det neste 
referansegruppemøtet vil bli et utvidet møte med evalueringsutvalget. 
 
Tre’45 har meldt interesse for å bistå med prosjektering i Fjordgata 1. 
 
Det avholdes musikkteknologidager i Oslo 10.-11. oktober. 
Trondheim International Voice Conference går av stabelen 8.-11. november. 
 
2 Høstsemesteret så langt 
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1. sem 
At det ble endringer på timeplanen til 1. semesterstudentene etter at undervisningen hadde startet i 
høst var uheldig. 
 
Studentene som tar studioteknikk i 1. semester mener det var mye likt mellom opplegget til de to 
foreleserne, og etterlyser mer samkjøring så de ikke får følelsen av å være i gjennom det samme 
flere ganger. 
 
Det etterlyses også mer teori, for eksempel i forbindelse med synth-workshopen i EXFAC0005. 
 
Det tilbakevendende punktet med at undervisningen må tilpasses slik at man når flest mulig kan 
komme til å endre seg om opptaksforskriften for bachelor i musikkteknologi endres, slik at søkernes 
musikkteknologiske ferdigheter testes før opptak. Slik vil et visst faglig nivå sikres. 
 
Avtalen med kjøp av Protools er positiv. Nesten alle studentene har benyttet seg av den. 

 
5. sem 
Det kom fram at emnet Lyd i offentlige rom ikke har hatt undervisning på 2 uker. To forskjellige 
lærere skal undervise i emnet, og den siste delen vil bli blokkbasert. Det vil bli arbeidet med tiltak 
for å sysselsette studentene til neste undervisningsbolk starter. 
 
Det etterlyses en føring på hvilke emner som anbefales kombinert med musikkteknologi-studiet i 
den valgfrie delen av graden. En liste med emneforslag har blitt satt opp på masterstudiet i utøvende 
musikk, og en slik liste kunne kommet godt med på bachelor i musikkteknologi også. 
 
Master 
På master er det uheldig at blokkundervisningen i de to emnene som har det kolliderer med de to 
andre emnene 1.semesterstudentene skal ta. Spesielt gjelder dette mellom TT3010 og MUST3054. 
 
Oppgaven i MUST3054 representerer noe annet enn studentene har vært vant til fram til nå. De 
etterlyser at timelærere får mer info om studentenes faglige bakgrunn. 
 
Et samarbeid med KiT ble foreslått. Flere på master jobber i grenselandet til kunst. 
 
Felles 
 
Felles for alle trinn er at det savnes mer praksis. Det ønskes også mer intensiv undervisning, og 
studentene mener det settes for lite krav til dem i studiet. Dette fører til at studentene ikke er så 
engasjerte som de kunne vært, og flere går over til sivilingeniørstudiene. 
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Det ble foreslått at musikkteknologi kan avholde huskonserter på linje med de utøvende studiene. 
Konsertleder er kontaktet, og er åpen for dette. 
 
3 Eventuelt 
 
Nytt møte i referansegruppa (går over i evaluering av programmet) fredag 2. november kl 12-14, på 
møterom 622. 


