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jjjjkj kjSak 1: Ekstrasak fra Claus Andersen ang. IT1103 
Emnet fungerer ikke så godt, og dette skyldes hovedsaklig store oppstartsproblemer: 
-Timeplanen var ikke klar til studiestart 
-Studentassistentene var ikke på plass til studiestart 
-Generelt opplevde studentene liten grad av support i bruk av programsystemene ved oppstart. 
Studentene opplever å ha mistet undervisning som følge av problemene. Det stilles også spørsmål 
ved om kommunikasjonen mellom faglærer i emnet og IM er god nok, og det savnes en diskusjon 
rundt det faglige innholdet i emnet. 
Oppfølging: Studieleder tar kontakt med ansvarlig faglærer for en diskusjon om hvordan problemene 
kan løses. Det undersøkes i den sammenheng hvorvidt det lar seg gjøre å tilby studentene ekstra 
øvingstimer og tid i lab. for å ta igjen tapt undervisning. 
 
Sak 2: Rapport fra studentene om oppstart, eksamensavvikling, bruk av Fjordgt. og generelt 
hvordan det går 
1.år bachelor: 
Oppstarten opplevdes som litt for ”myk” de første fjorten dagene. Studentene vil raskere i gang med 
studiene når de først har kommet. I år skyldtes den trege starten delvis parallell innflytting i nye 
lokaler, men studentene ønsker seg likevel en ”friskere” faglig oppstart. En løsning kan f. eks. være 
en workshop el. lign. i løpet av første el. andre studieuke. 
Oppfølging: Studieleder og studiekonsulenten tar saken med i planleggingen av programmet for 
”mykstart” neste år. 
 



  2 av 3 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Dato 
26.09.2008 

Referanse 
 

 

MUST1053 Studioteknikk: Studentene føler de foreløpig har fått for lite opplæring i mixer. Dette 
bør følges opp med mer opplæring. 
Studentene ønsker seg mer håndfast undervisning i emnet, med litteratur/ordliste og mer direkte 
kunnskapsformidling fra faglærer. Slik det er i dag er pedagogikken i for stor grad preget av åpne 
spørsmål til studentene. 
 
EXFAC0011: Virker så langt greit. Positivt med synthbyggeworkshop. Kanskje en idé å sette 
sammen arbeidsgrupper som blander musvit og mustek studenter. 
 
MUST1052 Musikk og informasjonsteknologi: Undervisningen oppleves som grundig, hvilket 
studentene rapporterer er bra. Koplingen mellom forelesninger og kompendium kan gjøres 
tydeligere. 
 
2.år bachelor: 
Eksamen i MUST1053 fungerte greit. For lite tid til TT2010 Musikk og sansning. Eksamen i 
MUST1052 opplevdes som for stor og omfattende. 
 
Studentene har ellers fått en god start på semesteret, og spesielt var prosjektuka bra. 
 
Timeplanleggingen har vært for dårlig: Obligatorisk undervisning kolliderer med de fleste 
persektivemner. 
Oppfølging: Studieleder og studiekonsulenten forsøker å unngå dette ved neste timeplanlegging. 
 
For mange studenter i MUST2058 går ut over undervisningen. Hvordan løses det? 
Oppfølging: Det er allerede gitt ressurser til opprettelsen av en øvingsgruppe til. 
 
Spørsmål fra studentene: Kunne MUST2060 Lyd for multimedia utgjort en større del av graden i 
antall studiepoeng? 
Oppfølging: Studieleder følger opp saken i forbindelse med evaluering av studieprogrammet. 
 
3.år bachelor: 
Eksamensavviklingen har vært grei, men noe grad av faglig overlapp mellom de ulike eksamenene 
er problematisk. 
MUST2057-eksamen fungerte bra, men er det rett å benytte bokstavkarakterer i vurderingene? 
Studentene spør om faget kan gjøres til en større del av graden. 
  
Mer struktur i valgemner savnes. Kanskje kunne det vært laget forslag til gunstige 
emnepakker/anbefalte fag for studentene? Studieleder kommenterer at dette er en sak som er blitt 
diskutert med instituttledere fra IME fakultetet. 
 
Bra med nye lokaler, det skal bli spennende å se hvordan lokalene etter hvert blir brukt. 
 
Master: 
Det bør velges inn en representant fra 1.år master. 
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Oppfølging: Magne Hoven forespør. 
 
Neste møte: mandag 24.november kl. 13.00.  
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