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Møtereferat 

Til stede: Silje Halstensen, Marc Casanovas Martinez, Bernt Isak Grave Wærstad, Carl Haakon 
Waadeland, Nina Laeskogen 

Forfall: Ole Richard Korsan Stuwe, Jan Tro 

Kopi til:  

Gjelder: Møte i Referansegruppa musikkteknologi 

Møtetid: Onsdag 23.09.2009 kl. 
10.00-11.30 

Møtested: Fjordgt 

Signatur:  Nina Laeskogen  
 

Tilbakemeldinger fra studentene: 
 
Generelt 
Fjordgt blir mer jevnlig brukt av studenter nå enn tidligere. Dett gir større aktivitet og økt trivsel. 
 
1.år bachelor: 
De nye studentene syns generelt at de har blitt tatt godt imot og fått en god start på studiet. 
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• Det ønskes tydeliggjøring fra faglærer om hva som forventes i faget studioteknikk 
• Det ville vært bra med flere mindre oppgaver. 
• Det kunne også vært ønskelig med forelesningsnotater lagt ut på It´s Learning. 
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• Faget fungerer godt, med god retning og tydelighet på målet med faget. Flott at studentene 
fikk utdelt semesterplan i starten. 

• Det er også positivt at det gis ukentlige øvinger. 
• Noen uttrykte ønske om mer detaljert opplæring i Logic.  

 
Exfac 

• Relevante faglige variasjoner fungerer bra.  
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• Det hadde vært ønskelig om alle forelesningsnotater ble lagt ut på It´s Learning. (Noen 
forelesere gjør det, andre ikke.) 

 
2.år bachelor: 
Tilbakemeldinger fra 2.års studentene er sammenfattet på grunnlag av innlevert notat, da 
studentrepresentanten ikke var tilstede. Tilbakemeldingene er i hovedsak tilbakeskuende, med fokus 
på hvordan nåværende 2.års studenter opplevde 1.år: 

• Det etterlyses definert pensum innen hvert emne og at dette kommuniseres i oppstarten av 
undervisningen. Det er også ønskelig med bedre informasjon om biblioteket. 

• Det ønskes opplæring i Sibelius (dersom dette skal ligge til grunn for undervisningen i 
1055), og enda mer opplæring i Logic og Pro Tools.   

• Opplæringen i Csound og Max oppfattes som grundig, men det er ønskelig at denne 
forankres bedre til musikkproduksjon eller lydproduksjon. 

• Det etterlyses bedre informasjon om mulighetene som finnes for det valgfrie 3.året, blant 
annet om utveksling. Dette ble det tatt tak i allerede før møtet i referansegruppa, da det ble 
invitert til møte om 3.året for 2.års studenter. Møtet skal være den 11.november. 

• Det savnes bedre opplæring i bruk av studio, og at noen tar ansvaret for et fungerende 
bookingsystem. 

• Det savnes mer samarbeid med andre fagmiljø ved IM, spesielt ses det store muligheter og 
inspirasjon i et mer aktivt samarbeid med utøvende studenter. Det skulle ikke være noe i 
veien for at et slikt samarbeid kan settes i gang av studentene selv. 

• Studentene savner også tydeligere informasjon om målet med studiet og motivasjon bak 
valg av fokus i undervisningen. Dette vil bidra til bedre å klargjøre de faglige premissene for 
studieprogrammet i musikkteknologi. 

 
I tillegg til notatet fra studentrepresentanten ble det også lagt fram skriftlige tilbakemeldinger fra 
anonymiserte enkeltstudenter på kullet. På bakgrunn av dette er det tatt initiativ til et møte for 2008-
kullet, der studentene er invitert til å legge fram sin kritikk muntlig. Studieleder og studiekonsulent 
vil være tilstede på møtet for å gi svar. Møtet skal være den 23.oktober.    
 
3.år bachelor: 
Tilbakemelding var i hovedsak tilbakeskuende mot emnet 2057: 
2057: 

• Emnet oppleves som spennende og viktig 
• Det fungerte godt med forskjellige gjestelærere 
• Den praktiske eksamensavviklingen på Dokkhuset fungerte meget godt 
• Men: Studentene syns generelt at de får litt for utydelig tilbakemelding på sine eksamener i 

faget gjennom det karaktersystemet som er. Bokstavkarakterer skiller for dårlig og det blir 
for lite variasjon i karaktergivningen. Det kan vurderes å innføre bestått/ikke bestått. 
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1.år master: 
Selv om 1.semester studentene fikk noe sen beskjed om pensum, så fungerer undervisningen veldig 
bra. Det er et lite og godt studentmiljø. 
 
TT3010: 
Eksamensdato i faget er ennå ikke satt. Dette er selvsagt et problem. Må sjekkes med instituttet som 
eier emnet og studieavdelingen. 
Det savnes mer jevnlige øvinger i emnet. 
 
2.år master: 
Det er ønskelig med en fungerende kontaktperson for studiofløyen. Dette er det tatt tak i, ved at 
kontorsjef v/ IM er forelagt problemstillingen. 
Det er behov for informasjonsmøter ved oppstart av hvert masterår, bl.a. om masteravtale, 
fordypningsprosjekt og tilskuddsordning. 
Det kunne også være bra med et forum som samlet masterstudentene, spesielt for 2.års 
masterstudenter. 
 
Generelt fra studentene: 
Det er mye søppel og gris i studentarealene. Dette skaper dårlig trivsel. 
Problemet er tatt tak i før referat skrives. Epost er sendt alle studenter om å ta ansvar for eget rot, i 
tillegg er Lydmurerlosjen gitt oppgaven med å organisere et ryddesystem. 
 
Neste møte: Fredag 15.01 kl. 09.30 i Fjordgt. 
 


