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1. Evaluering av vårens undervisning 
• EiT3007 Kultur og næring: 

Studentene opplever det som noe stressende med tre uker intensiv undervisning rett etter 
juleferien, da det ikke er rom for andre aktiviteter som spilling/øving. Det legges opp til 
full innsats og tilstedeværelse av studentene i de tre ukene undervisningen pågår, mens 
våre studenter gjerne også vil ha tid til å øve i denne perioden (helt i starten av 
semesteret).  
På bekostning av tid til øving/spilling gir studentene likevel tilbakemelding om godt 
læringsutbytte når det gjelder samarbeid med andre. Akkurat hva man samarbeider om 
anses som mindre betydningsfullt. Det oppleves som noe demotiverende at det er selve 
prosessen ‘fram mot’ som er det vesentlige, mens man ikke får se resultatene av 
prosjektene ved gjennomføring.  
 
Forslag til oppfølging: Man kan med fordel i større grad synliggjøre andre mulige 
landsbyer, både langsgående og intensive. Det er også et ønske fra studentene om at 
man informerer om muligheten for å søke om HiP (Humanister i praksis) som et 
alternativ til EiT. Studiekonsulenten følger opp dette. 
 

• MUSP4745 Entreprenørskap for musikere: 
Studentene er generelt meget fornøyd med undervisningen. 
Det er positivt med mange gjestelærere i emnet, men det savnes noe mer variasjon i 
sjangertilhørighet (de fleste har jazzbakgrunn) Iflg. studentene er dette allerede 
kommunisert til emneansvarlig. 
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Eksamen: Studentene syns det var noe uklart på forhånd om muntlig eksamen skulle ta 
utgangspunkt i pensum eller være en forlengelse av oppgaven. 
Meget bra med konsekvens på tider og frister. 
It’s Learning fungerer utmerket som verktøy for infodeling og kommunikasjonskanal. 
 

• Masterforum:  
Ett forum har vært drevet av student dette semesteret. Studenten melder at hun fikk mye 
igjen for det. Generelt har oppmøtet har vært noe labert på forumene også dette 
semesteret. Studentene har fortsatt tro på at mer vekt på tydelig annonsering av 
forumene og aktivering av studentene selv vil kunne hjelpe på dette. 
 
Oppfølging: Fra og med kommende høst vil masterforum bli mer studentdrevet. 
Masterforum er en obligatorisk del av Kunstnerisk utvikling. Hver student skal 
presentere noe fra sitt prosjekt minst én gang i løpet av første studieår. Det blir satt 
opp liste med fordeling i starten av semesteret. Hvert forum skal fortsatt ledes av en 
lærer, men det skal legges vekt på at studentene skal gis eierskap utfra sitt ståsted og 
sine prosjekter. Det er studieplanfestet at interpretasjon skal inngå i masterforum. 
Nærmere info vil bli gitt på orienteringsmøtet for de nye masterstudentene i august. 
Studiekonsulent og studieprogramrådsleder følger opp. 

 
2. Eventuelt 

• Referansegruppa fra høsten av: Andreas Lines blir ferdig med sin mastergrad i vår, og 
Oscar Grönberg blir ferdig til høsten. Astri Løften og Matilda Rolfsson fortsetter ett år 
til, og tar over som representanter for 2. årsstudentene. 
Det velges to nye representanter for 1. årsstudentene. Den ene av disse bør være fra jazz. 
Dersom Matilda reiser på utveksling til høsten, bør det velges en ny representant for 2. 
årsstudentene.  
På orienteringsmøtet i august vil studentene bli oppfordret til å melde inn kandidatur. 

 
    


	Møtereferat

