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1. Evaluering av MUSP4745 Entreprenørskap for musikere 
 Generelt inntrykk av at studentene er meget godt fornøyd. 
 Studentene opplever engasjement og inspirasjon på samlingene, og syns det er spesielt 

positivt med mange gjester i emnet. 
 Eksamensform og -gjennomføring oppleves som tydelig og god. 
 Forbedringspotensial: Bolkene med forelesninger oppleves av noen som litt lange. 

 

2. Evaluering av EiT – Kultur og næring 
 Studentene opplever godt læringsutbytte gjennom EiT:  

-Samarbeid på tvers av fagområder 
-Får brukt bredere kompetanse enn kun musikken 
-Får jobbe med realistiske prosjekter 
-Mange ulike folk i gruppa gir unike resultater 

 Forbedringspotensial: Undervisningen oppleves som svært intensiv og krevende. Lange 
dager tre uker sammenhengende, der det ikke er noe tid igjen til øving på instrumentene 
for den enkelte musiker. På K203 er det også tett, med dårlig luft og lyd. 
Forslag til forbedring: Bruk av flere rom til gruppearbeidet kan avhjelpe luft- og 
lydproblemet. Det bør sjekkes om intensivperioden kan strekkes over flere uker, slik at 
den oppleves som noe mindre intensiv og gir studentene tid til å øve på instrumentene 
også i denne perioden. 

 

3. Evaluering av MUSP4740 Kunstnerisk utvikling 
 Studentene virker generelt fornøyde.  
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 Muligheten for å søke om ekstra midler til fordypningsprosjektene må synliggjøres 
bedre og tidligere i studiet. 
  

4. Evaluering av MUSP4742 Kunstnerisk fordypning 
 Generelt inntrykk er at studentene er fornøyde. 
 Det kan med fordel fortsatt oppfordres til å tenke tidlig på fordypningsreportoire. 
 Forbedringspotenisal: Fortsatt en del uklarhet rundt og fram- og tilbake med skriving av 

masteravtaler. Kan veileders rolle tydeliggjøres? Kanskje kan et møte med 
studiekonsulent, programrådsleder og studenter og veiledere i forkant av skriving av 
andre del av masteravtalen (for eksempel i mars) være smart?  

 Det er ønskelig å unngå kollisjoner på de avsluttende spilleeksamener. 

 

5. Evaluering av masterforum 
 Oppleves som bra musikalsk sett, samt lærerikt og bevisstgjørende. 
 Forumet gir god anledning for innblikk i hverandres prosjekter, og knytter studentene 

sosialt. 
6. Evt 

 Valgemner: 
-Flott avtale med Luftforsvaret. 
-Kan det informeres tydeligere og tidligere om eksamenspraksis i Ensemblepraksis? 
-Kan det opprettes flere emner tilpasset studieplanen i master, dvs. flere mindre, aktuelle 
emner på 7.5 sp, som faktisk går an å ta? 

 Eksamen: 
-Mulig for klassikerne å ta eksamen andre steder enn i Kammersalen? 
-Kan det informeres tydeligere om mulige eksamenslokaler, der det opplyses om at man 
ikke kan velge hva man vil. Viktig å synliggjøre alle muligheter studentene har, hva som 
dekkes av IM og ikke. 

 Studiemiljø: 
-Studentene savner generelt flere samlende elementer på masterstudiet. Det har tidligere 
vært oppfordret til at studentene selv tar tak i dette. Samtidig kan instituttet tilrettelegge 
gjennom for eksempel flere muntlige infomøter som utgangspunkt. 
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