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1: Gruppen gav ros til masterstudiets ledelse fordi innspillene fra referansegruppen 
blir hørt og tatt til følge (det er som kjent ingen selvfølge at et møte resulterer i 
praktisk handling) 
 
2: Det er for tiden lite tilsig av masterstudenter på jazz-siden. Noen antar at den 
strukturelle innstrammingen ved NTNU kan være noe av årsaken. At flere av våre 
studenter har søkt om opptak i Oslo fremfor Trondheim kan tyde på at Oslo og NMH 
fremstår som mer attraktivt enn Trondheim. På en annen side uttrykte 
referansegruppens jazz-medlem tilfredshet med studiet slik det p.t. er lagt opp hos 
oss 
 
3: Det ble nevnt en mulig utvikling for Masterforum, der studenter i større grad kunne 
vært trukket inn med egen refleksjon, og f eks med presentasjon av “min metode” el. 
lign.. Dette, som et supplement til (eller i kombinasjon med) rene mester-klasser med 
lærer / foreleser. 
 
4: Planlegging av studieforløpet: 
Noen ønsket tydeligere info om det “nye masterstudiet” i forhold til rammevilkår og 
økonomi:  – Hvor stort kan jeg tenke? Noen lurte også på om det kunne være mulig å 
søke prosjektmidler allerede i det første studieåret. 
 
Erfaringsmessig ser det ut til at noen trenger et push for å komme i gang med sitt 
prosjekt. En tidligere frist for avklaring av fordypning ble nevnt som en mulighet. Det 
første året går fort, og plutselig er tiden blitt knapp…. 
 
5: Mange av utvekslingsstudentene (de besøkende) kunne ha vært mer involvert i 
miljøet her på huset. Hva er deres forpliktelser? Kan noe gjøres for å trekke disse 
mer aktivt inn? 
 
6: Entrepenørskapsfaget ble nok en gang fremholdt som meget relevant og nyttig, og 
bør videreføres. 
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