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1. Evaluering av vårsemesterets eksamener 
Entreprenørskap 
• Studentene opplevde 11. juni som noe sen eksamensdato i forhold til når undervisningen 

var ferdig. Selve oppgaven og gjennomføringen av muntlig eksamen var bra, og ga 
studentene positiv opplevelse av avrunding. Den skriftlige oppgaven tidligere føltes 
imidlertid mer som ‘eksamen’ og den viktigste testen på hva de faktisk har lært, hvilket 
er mye. 

EiT 
• Ingen kommentarer fra studentene, som mener emnet tidligere er godt nok evaluert. 

 
2. Evaluering av mottak av nye studenter og oppstart av undervisning 

Orienteringsmøtet / mottak 
• Positivt med eget orienteringsmøte for masterstudentene, der studentene følte de fikk 

god og tydelig informasjon. 
• Hvordan kan vi bli ennå bedre på mottak av eksterne studenter, slik at de raskere blir 

like husvarme som de som har vært her noen år? 
Forslag fra studentene:  
a) Engasjere en fadder  
b) Åpne semesteret med et samspillprosjekt ala mustek’s oppstartsarrangement, der 

studenter på alle kull og tvers av genre jobber sammen om et spillprosjekt. Lav 
terskel, deltagelse av lærere. Hvem organiserer dette? 

 



  2 av 2 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Dato 
22.02.2013 

Referanse 
NHL 

 

Undervisningsstart 
• Grei oppstart i MUSP4714 Refleksjon rundt musikalsk praksis og MUSP4703 

Utøverpsykologi, men noe forvirring rundt hvilket emne som er hva. Studentene har 
inntrykk av at emnene er litt like. Kan blant annet skyldes alternerende undervisning samme 
tid og sted etc. Etterlyses litt tydelighet her. 

 
3. Innspill til studieplanen 

• Hvilke valgemner kan studentene velge mellom? Ønskelig med en oversikt som viser de 
reelle mulighetene, og der det ikke foreslås valgemner som ikke er egnet (f. eks. emner på 
30 sp når kravet er 15) 
 

4. Kommunikasjon lærere og studenter om manglende undervisningstimer 
Sak meldt inn fra tidligere student, behandlet generelt 

• Studentenes erfaring er at det er store forskjeller på hvor mange timer studentene får med 
sine lærere i forhold til hva de har krav på. Ikke alle får de timene de skal ha. Hvordan 
holder man oversikt, og hvem skal man varsle dersom ikke alle avtaler blir holdt eller man 
ikke får sine timer? Studentene opplever at de har stort ansvar i forhold til rapportering og 
referatskriving fra veiledningssamtaler og samtidig at det som leveres ikke i tilstrekkelig 
grad blir fulgt opp. Dette gjelder først og fremst for bachelorstudentene (meldt fra 
førsteårsstudentene på master). 

• På masternivå har man nå ikke lenger krav om skriftlig semesterrapport. Som 
oppfølgingstiltak er det innført midtveissamtale i 3. semester, der veileder, student og 
studiekonsulent deltar. Studentene syns dette er veldig bra, og mener det bør gjennomføres 
med alle. 

 
5. Eventuelt 

• Studentene erfarer treghet i systemet når det gjelder avlønning av gjester. Det kan være 
pinlig å engasjere noen dersom man ikke kan garantere for gode lønnsrutiner som gjør at 
gjestene får betalt innen rimelig tid. 

• Enkelte ting som angår undervisningen kan være vanskelig å ta direkte opp med sin lærer. 
Her kan man bruke studiekonsulent. 

• Hvordan få studentene mer engasjert? Forslag fra studentene selv: en av 
studentrepresentantene i referansegruppa innkaller til uformelt allmøte i kantina en stund før 
neste møte, som er i november/desember.  
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