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Saksliste: 
1. Eksamensavviklingen og det nye semesteret 
2. Eventuelt 
 
1 Eksamensavviklingen og det nye semesteret 
 
Det har ikke kommet noen negative tilbakemeldinger på 1. semesters eksamensavvikling. 
Semesteret har startet bra, timeplaner og semesterplaner på plass. 
 
Tilbakemeldingen på 3. semesters eksamener er at det stort sett er veldig bra form og 
gjennomføring. Det oppleves som frustrerende i eksamener med todelt vurderingsform at man ikke 
vet hvilken del som dro ned, om man får en karakter man ikke er fornøyd med. Muligheten for å be 
om begrunnelse ble presisert. 
Slik det er i dag teller alle vurderingsdeler likt, noen institutt praktiserer at den muntlige/praktiske 
delen er justerende. Det er for musikkteknologi sin del tenkt at to likeverdige komponenter testes 
der det er todelt vurderingsform. 
Det var vanskelig å vite hvor lista lå i Lyd i offentlige rom. 
I IT1103 har det skjedd noe i år. Det virker som om innføringen av et øvingsopplegg spisset mot 
musikkteknologi har feilet sin intensjon. Studentene har følt at de har måttet lære både Java og 
Max/MSP og ikke bare Java. Det er en oppfatning av at øvingsopplegget forutsatte større 
kunnskaper i Max/MSP enn studentene hadde, og at dette gjorde emnet vanskeligere, og førte til 
stor strykprosent. Fremover må vi se på å justere øvingsopplegget i IT1103 og/eller ta inn mer 
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Max/MSP i MUST1052, for å skape det grunnlaget studentene trenger. Det er et mål å holde 
kvaliteten så høy som mulig. 
Semesteret har startet bra, timeplaner og stort sett alle semesterplaner på plass. 
 
For 5. semester ble det stusset over den skriftelige delen av vurderingsformen i MUST2056 Lyd i 
offentlige rom i år. Mange syntes det var dumt at så mye av pensum var vedlagt eksamen, og at det 
var for lite krav til drøfting/refleksjon til at pensum skulle vært vedlagt. Studentene følte ikke de 
fikk kredit for det de hadde lært opp til eksamen. 
I MUST2057 ønsker studentene enda flere gjesteforelesere. 
 
På master etterlyses det at timelærere gjøres bedre kjent med praksis rundt eksamen, og de krav som 
følger med det. Det at noen emner hadde intensivbolker førte til at en del av planleggingen i andre 
emner virket improvisert. 
 
2 Eventuelt 

 
Det etterlyses fortgang i godkjenning av masteravtaler for de som startet på master høsten 07. 
Programstyret ser på avtalene i sitt møte 28. januar. 
 
Thomas har sjekket frafallet i 2. klasse. 6 studenter har sluttet på studiet. To har startet på studier 
ved Gløshaugen, en har begynt med komponering på heltid. Det virker som om de som slutter 
slutter pga at de har interesser i retninger musikkteknologistudiet ikke tar dem. Det ble igjen 
foreslått at vi ser på hvordan studiet presenteres i rekrutteringsmateriell, slik at det gis et så korrekt 
inntrykk av studiet at de som søker faktisk vet hva det innebærer. Vi håper at det nye tilleggskravet 
ved opptak kan senke frafallsprosenten. 
 
Det ble informert om ny studiekonsulent på musikkteknologi. Nina Laeskogen tiltrer onsdag 26/3. 
Frem til da vil Vegard Stolpnessæter fortsette å ha kontortid i Olavskvartalet torsdager og fredager. 

 
Neste møte i referansegruppa blir torsdag 13. mars kl 12:15, samme sted. 


