
Møte med referansegruppa master utøvende – 17.januar 08 
 
 
Tilstede: Njål Ølnes (kull 07), Espen Berg (kull 06), Trine Knutsen ref. 
 
 
Utøverpsykologi 

- Gjennomført høsten 07.  
- Tre av fire lærere fungerte godt. Den siste mindre godt. Foreleserne/lærerne med 

teater- og idrettsbakgrunn hadde erfaringer og innfallsvinkler som opplevdes som 
relevante og lærerike for våre masterstudenter. Dersom en musiker skal forelese i 
emnet, bør det være en med spesiell fordypning i feltet. Denne gangen ble musikeren 
for generell og utydelig. 

- Gjennomføring i en intensiv periode er bra.  
- Emnet må gjerne gjøres mer praktisk utøvende, med f.eks innføring og utprøving av 

ulike teknikker for visualisering og prestasjonsmestring. F.eks Åke Lundeberg.  
- Emnet kan med fordel strammes opp ved å gjøres mer konkret i innhold, ha tydeligere 

oppgaveformuleringer, og fokusere direkte på problemløsningsarbeid. 
 
Musikk og samfunn 

- Gjennomført høst 07. 
- Emnet gikk over mange uker (ca 10), og det er problematisk for mange av studentene.  
- Dårlig informasjon om oppgaveskriving og innleveringsfrist.  
- Hva vil man med emnet, hva skal være hovedutbyttet for studentene?  
- Forslag til forelesere: Kjell Oversand, Michael Duch 
- Forelesninger i Musikk og samfunn kan gjerne tenkes som bakteppe for Eksperter i 

Team. 
- Forelesningsserien høsten 06 opplevdes som tilfeldig, ingen sammenheng i det faglige 

innhold. Skriftlig oppgave hadde heller ingen sammenheng med forelesningene.  
 
Eksperter i team 

- Pr dd en drøy uke igjen av årets EiT.  
- Gode oppdragsgivere (Teaterhuset Avant Garden og Trondheim 

Kammermusikkfestival). –  
- Relevante oppgaver. Opplegget er komprimert og helhetlig. 
- Landsbyleder Julia Krankenhagen fra Mesen får skryt av studentene. 
- Serie med frivillige forelesninger, et godt tilbud. 

 
Valgemner 

- Hvor nært skal valgemnene forholde seg til fordypningsplanen? Bør diskuteres med 
masterutvalg og veiledere. 

- En viss undring over at veiledere vurderer relevansen ulikt ved ønske om MUSP4137 
Utvidet biinstrument 15 sp og MUSP4547 Biinstrument 30 sp. Noen får godkjent det 
store emnet, mens andre blir bedt om å ta det lille, og finne et annet valgemne i tillegg. 
Bør tas opp med masterutvalg og veiledere. 

- Behandlingen av valgønskene går altfor tregt administrativt. F.eks er søknad levert 
midt i høstsemesteret fortsatt ikke avgjort/innvilget, undervisningen er dermed ikke 
kommet i gang, og studenten skal etter planen være ferdig med hele masterstudiet til 
sommeren. 

 



 
Informasjon 

- Studentene ønsker informasjon om betingelser og muligheter for studiet, økonomiske 
rammer med mer så tidlig som mulig, Gjerne allerede i opptakssituasjonen.  

- Adm oppfordres til å sette opp et infoskriv som kan deles ut ved opptaksprøven, med 
info om økonomi, obligatoriske emner, mulige valgemner, forventninger til oppsett og 
innlevering av masteravtale med fordypningsplan, regler for fravær med mer.  

 
Budsjett, masteravtale, utbetalinger mm

- Frist for levering av ferdigstilt masteravtale er 1.des. Om studenten må endre på f.eks 
budsjett går det langt uti januar, eller lengre, før man får godkjent masetravtalen. 
Innen man kan ”sette i gang” er det altså gått over et semester. Dette misforholdet må 
rettes opp ved tidligere og raskere planlegging.  

- Studentene ønsker klare regler for budsjettering, honorering av eksterne lærere med 
mer. Gjerne skjema med veiledning.  

- Flere har registrert at det tar lang tid å få utbetalt honorar  til næringsdrivende. 
- Er det ønskelig å blande masterfordypningens budsjett med eksterne 

finansieringskilder? Masterutvalget bør ta stilling til hvordan en slik blanding i så fall 
bør arte seg.  

- Det etterlyses retningslinjer for hvilke lokaler studentene vederlagsfritt kan bruke som 
konsertlokaler. Hva er reglene for bruk av Dokkhuset? Skal masterkonserter og 
eksamener gå på IMs kvote? Hva med andre utgifter, til teknikk, konsertvert, 
markedsføring osv? Hvilken rolle spiller Jazzforum som konsertarrangør, og hvordan 
er den økonomiske dealen? 

 
 
 
Trine Knutsen referent, 17.januar 08 
 


