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REFERAT  
MØTE I REFERANSEGRUPPA MASTER onsdag 23.  mai 2012 
Til stede: Stefan Bivand og Odd J. Overøye.  Anders Kristiansen og Aksel Jensen (flyttet til 
Oslo) har kommet med sine innspill pr epost denne gangen. 
 
Fornøyde studenter / individualistisk kultur 
Stefan hadde arbeidet aktivt med å innhente innspill foran møtet – men uten særlig respons. 
Dette, og det faktum at flere i gruppa har uttrykt tilfredshet med masteroppplegget, er vel å 
tolke dit at mange rett og slett er fornøyde, og at den fleksible ordningen har passet godt for 
mange – i hvertfall for de som har ytret seg. Samtidig ble det påpekt at manglende innspill 
også kan bunne i en nokså individualistisk kultur, der det råder lite av ”kollektiv bevissthet” i 
studentgruppa (ikke noe tydeleg studentmiljø med master´n som samlingspunkt). Dette har 
blant annet gitt seg utslag på masterforum som ofte har samlet bare  5 – 6 studenter pt møte. 
Alle er ikke fornøyde med denne situasjoen, og har forhåpninger om at den nye og noe 
strammere mastervarianten kan legge grunnlag for et mer aktivt studentmiljø. 
 
Innspill om eksamensavviklingen  
Som påpekt i referat fra 22/02-12 opplever noen 15. mars som sent å få beskjed om 
eksamenstid- og sted. Her ble det gjentatt at 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..  
 
For å bøte på dette var det noen som ønsket seg en mulighet for å administrere sitt eget 
eksamensprosjekt; dvs selv booke lokale / hyre musikere etc. på et tidligere tidspunkt, og så 
bringe beskjed tilbake til skolen, kanskje allerede i høstsemestret. Ved tidlig nok beskjed, vil 
skolen slik kunne sy disse prosjektene inn i den ordinære eksamenskabalen.. Jon Kristian By 
sitt opplegg med Trondheim Sinfonietta ble trukket frem som eksempel på en slik ordning. 
 
Det ble dessuten vist til et konkret eksempel der en student (ikke organist) av gode grunner 
hadde ønsket seg  konsert i Domen. Siden studenten selv visste at en må være ute i svært god 
tid for å få dette lokalet, meldte han sitt ønske til administrasjoen ditto tidleg – uten at 
sistnevnte hadde fulgt tilstrekkelig opp – ble det hevdet. Dette ble også brukt som argument 
for ønsket om å kunne bidra mer med  ”egenadministrasjon” – som beskrevet i avsnitet over. 
 
 
Av gjengangere mer på detaljplanet nevnes også: 

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

- 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. Opprette innloggingsmulighet? 

- ønske om tidligere informasjon om oppstart for obligatoriske emner / felles aktivitet i 
høstsemestret. Dette gjelder ikke minst i forhold til nye studenter 

 
 
Referent: Odd J. Overøye 


