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REFERAT  
MØTE I REFERANSEGRUPPA MASTER onsdag 15. & 22. februar 2012 
Til stede: Anders Kristiansen (nytt medlem) Aksel Jensen, Odd J. Overøye 
 
Oppsummering 22. februar m / Anders Kristiansen og undertegnede. 
 
Møtet 15/2 ble initiert av referansegruppens nye medlem Anders Kristiansen, med 
utgangspunkt i «KVASS-meldingen» - der vi innen 1. mars skal rapportere til HF-fakultetet 
om utdanningskvalitet etter gitte kriterier. På møtet ble det besluttet at jeg skulle sende ut 
skjema / veiledning pr epost til alle masterstudenter, og be om evt innpill innen mandag 20. 
februar. Responsen var ikke overveldende, men etter oppsummeringsmøtet med Anders K. i 
dag, nevner vi føgende: 
 
Varsel om eksamen – tid og sted 
På masternivå oppleves 15. mars som for sent. Flere av studentene bruker eksterne / 
profesjonelle musikere som medspillere under eksamen, og ønsker tidligere beskjed for å lette 
planleggingen. Med hensyn til lokaliteter hevdes det at valg av rom (størrelse / klang etc.) 
påvirker repertoarvalg og konsertform, og da er 15. mars sent med tanke på innstudering og 
konsertplanlegging etc.. 
 
Tidligere planlegging av prosjekter 
Det ytres ønske om tidligere beskjed om prøvetider og gjennomføring av skolens prosjekter 
for lettere å kunne koordinere og planlegge annen relevant aktivitet. Flere av studentene er i 
en overgangsfase mellom student og profesjonell, og er dermed også delvis involvert i 
musikklivet utenfor NTNUs vegger.  
 
 
Av andre ting mer på detaljplanet: 

- masterstudenter ønsker å kunne delta på interpretasjonstimer på lik linje med studenter 
på Bachelor 

- det har i noen tilfeller vært en treghet i systemet i forhold til tildeling av bi-
instrumentlærere. Mulig å bedre rutiner så alle studenter kommer i gang med 
opplæringen ved semesterstart? 

- Under nåværende budsjettordning oppleves det komplisert å skulle holde regnskap 
med forbruket. Noen opplever det som omstendelig og tidkrevende å få ut 
oppdateringer via administrasjonen 

 
 
Referent: Odd J. Overøye 


