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Møtereferat 

Til stede: Studentene Roar Hareland Bustad, Silje Halstensen, Kim Ervik, studieleder Carl 
Haakon Waadeland, studiekonsulent Nina Laeskogen 

Forfall: Student Sigurd Ekle 

Kopi til:  

Gjelder: Referansegruppa musikkteknologi 

Møtetid: 12:15-13:15 Møtested: Fjordgt 1 

Signatur:   

Ev 

Evaluering av oppstart og undervisning dette semesteret ble foretatt. 
 
MUST1052: Godt strukturerte og gode forelesninger. Gode tilbakemeldinger fra faglærer. 
 
MUST1053: Undervisningen har hatt bedre flyt enn i høst.  
Studentene ønsker at dette emnet skal bygge mer på samarbeid med utøvende, da det er viktig å 
etablere god kontaktflate med utøvendemiljøet så tidlig som mulig i studiet. 
 
MUST1055: Emnet arrangering og komponering er en stor utfordring for de studentene som ikke 
har noen forkunnskaper i emnet fra før. Dette til tross for at faglærer gjør en god jobb i sine 
fremstillinger. 
Man bør se på opplegg og arbeidsmengde i undervisningen. Hvordan står innholdet i emnet i 
forhold til studentenes forutsetninger? Kan undervisningen gjøres noe annerledes, ved for eksempel 
i større grad gjøre bruk av gruppearbeid? 
Studieleder og studiekonsulent tar opp dette direkte med fagansvarlig i emnet. 
 
MUST1058: Emnet er veldig spennende, men også svært omfattende. Særlig antallet 
øvingsoppgaver. Kan antallet semesteroppgaver reduseres fra to til en? 
Emnet er også åpent, noe som gjør at antallet deltagere er stort og forutsetningene for å fullføre det 
er noe redusert samlet sett. Bør dette tilpasses bedre, slik at man f. eks. gjør emnet til et 15 stp.-
emne over to semestre? 
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MUST2060: Emnet oppfattes av studentene som å være veldig morsomt og faglærer får mye ros. 
Dette til tross; arbeidsmengden oppfattes som svært omfattende. Er det aktuelt å utvide emne til å 
bli et 15 stp. emne? 
 
MUST1056: Spennende innhold og samarbeidet med jazzstudententene er gøy, men 
organbiseringen av dette må planlegges bedre. Det må settes av nok tid til øvinger i timeplanen og 
man bør se på sammensetningen av øvingsgruppene, slik at mixen av jazz- og mustekstudenter blir 
mer jevnt fordelt. 
 
MUST2058: Morsomt emne, men litt for uoversiktlig bruk av tid fra faglærers side. Studentene må 
få klare beskjeder om hvor og når og hvor lenge øvingene skal vare. 
 
MUST2059: Et flott emne! 
 
Ekstra sak på agendaen var meldt inn av studentene denne gangen: 
Studentene ønsker liste over aktuelle emner til den valgfrie delen av bachelorgraden. 
Representanten for 3. klassestudentene, Kim Ervik har laget et forslag til liste basert på valg 
tidligere studenter har gjort. I tillegg ble det på møtet lagt fram liste over emner fra utøvende 
musikk som studentene selv ønsker skal være mulige å ta. Disse emnene er adgangsbegrensede, slik 
at innpass for våre studenter der, må diskuteres med studiekonsulent og studieleder på utøvende. 
Carl Haakon og Nina tar derfor saken videre.   
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