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Saksliste: 
1. Orientering 
2. Høstsemesteret så langt 
3. Eventuelt 
 
1 Orientering 
 
Leder for programstyret informerte om at møtet ville bli todelt, med referansegruppas deltagelse i 
evalueringan av programmet som del nr 2. 
 
2 Høstsemesteret så langt 

 
1. sem 
Alle fag går greit. Bra tilbakemeldinger. 
MUST1053 hadde litt kaotisk begynnelse. Emnet undervises av to forelesere, en underviser i 3 
bolker og en mer fordelt utover semesteret. Det rapporteres om at det i et par uker av planen hvor 
det ser ut som det skulle vært undervisning, ikke var undervisning. Fagmiljøet vil unngå at det 
gjentar seg. 
 
Det er positivt at semesteroppgavene i MUST1052 og MUST1053 ikke kommer samtidig. 
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Det er for noen vanskelig å skille MUST1052 og EXFAC0005, emnene griper inn i hverandre og 
har samme foreleser. Dette vil endre seg framover da et nytt EXFAC-emne opprettes sammen med 
musikkvitenskap. 
 
3. sem 
 
I lyd for multimedia settes det spørsmål ved bruk av studentassistent slik det er nå, da få bruker 
laben. 
 
Da representanten for 3. semester ikke var til stede på forrige møte, sakses følgende tilbakemelding 
inn i dette referatet: 
”MUST 2055, Lyd for multimedia: 
Dette er et meget interessant fag, og jeg tror at det er mange som synes det har vært vellykket i høst. 
Det har vært spesielt vellykket med gjesteforelesere i dette faget, og vi har fått mye kreativ og faglig 
input. Likevel, selv om det ikke er et stort problem, savner jeg at gjesteforeleserne får litt mer info 
om hvilket faglig nivå vi er på og hva vi har gjennomgått tidligere. Bra med regelmessige oppgaver 
og mye interessant. Savner kanskje en litt mer spennende semester oppgave, selv om den er ganske 
utfordrende. 
  
MUST 2058, Lyd i offentlig rom: 
Fint fag med dyktig foreleser som har veldig mye bra  å komme med. Utrolig positivt og ikke minst 
lærerikt å gjøre opptak under kammermusikkfestivalen. Savner en oversikt over oppbyggingen av 
faget, og hva vi skal igjennom i høst, i livelyd-delen av faget. 
  
MUST 1053, Studioteknikk: 
Bra fortsettelse fra i fjor. Liker veldig godt seminarene og besøk i Skansen lydstudio. Savner mer 
studiotid og mer praksis. 
  
IT 1103 for musikkteknologer, Programmering: 
Dette er et svært utfordrende fag for mange og arbeidsmengden er også stor for mange. Det er 
spesielt utfordrende at vi skal lære programmering samtidig som vi skal lære å integrere det med 
Max/MSP. Jeg tror vi skulle ha lært mer om Max i MUST 1052, og at dette kunne ha gjort det 
enklere for oss. Studassen vår Bernt Isak gjør en bra jobb, og er flink til å ta inn den 
musikkteknologiske biten i programmeringen. Han er også flink til å veilede og hjelpe i et fag som 
mange trenger litt ekstra veiledning i.” 

 
5. sem 
Lyd i offentlige rom har nå hatt sin første blokkundervisning (av tre). Studentene syns det var på 
tide, og at oppgaven de fikk mellom at den ukentlige undervisningen ble fullført og 
blokkundervisningen startet var for lett. 
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Master 
Masterstudiene er som et hopp faglig fra bachelor. Det er nok å gjøre, men noe dårlig koordinering 
mellom emnene. Eksterne krefter kunne blitt bedre orientert om studentenes bakgrunn og opplegg 
rundt eksamen. 
 
Felles 
 
Arbeidsmengden på studiet kunne godt vært minst doblet, om man skal legge seg på samme 
arbeidsmengde som for eksempel teknologistudiene. Flere tar to studier samtidig, eller jobber i 
100 % -stillinger i tillegg. I perioder føler studentene at de har lite å gjøre. Fagmiljøet foreslår å 
utvikle strengere sett av øvinger. 
 
Studentene etterlyser at oppsatte øvingstider som blir stående ubrukt av de timene er tiltenkt kan gå 
til andre studenter på musikkteknologi som ønsker dem. 
 
Laben kan gjøres mer attraktiv om den har en høyere standard/bedre programvare enn det 
studentene selv har tilgang til hjemme. 
 
Studentene syns de kunne fått mer informasjon på timene om ting av faglig interesse som skjer i 
byen. 
 
3 Eventuelt 
 
Det ble informert om at også musikkteknologistudenter kan komme med bidrag til huskonserttiden. 


