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1. Evaluering av mottak av nye studenter 
 De nye studentene er generelt fornøyd med måten de ble mottatt på ved IM høsten 2014, 

og med oppstartsinformasjonen som ble gitt på orienteringsmøtet. De opplever at 
informasjonen samsvarer godt med forventningene de hadde til studiet. 

 Det savnes en mer sosial ramme rundt oppstarten. F.eks. kunne det vært fint å bli 
tydeligere informert om Linjeforeningens bli kjent-fest og jazzstudentenes fest. Dette er i 
skrivende stund allerede tatt opp med Linjeforeningen av Astri Løften.  

 

2. Evaluering av studiemiljøet 
 Masterstudentene føler seg noe overlatt til seg selv, og er opptatt av at det må skapes 

felles møtepunkter. Siden de er få studenter er det behov for miljøbygging. 
 Prosjektukene kan være en god anledning. Det har vært noe uklart for studentene om de 

forventes å delta i prosjektukene eller ikke. På møtet ble det klargjort at 
førsteårsstudentene på master skal delta i prosjektukene. 

 

Oppfølging: Studentene oppfordres til selv å ta initiativ til mer sosialisering for å styrke 
studiemiljøet. Administrasjonen tar ansvar for å informere tydeligere i oppstarten om prosjektukene 
og hvem som forventes å delta. 

 

3. Foreløpig evaluering av undervisningen i MUSP4703 
Utøverpsykologi/prestasjonsforberedelser 

 Studentene er generelt fornøyd med emnet, og oppfatter det som høyst relevant for 
studiet. Verdifullt med mange gjester til å dele undervisningen i emnet. 
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 Noen av studentene oppfatter deler av undervisningen som for mye 
enveiskommunikasjon, og savner større grad av delaktighet i undervisningen. 

 Det er viktig at fagstoffet presenteres tydelig og at det gis anledning til pauser og 
spørsmål. Hva er eksamensrelevant og hva er diskusjonstema? 

 

Oppfølging: Studieprogramrådsleder tar spørsmålene opp med emneansvarlig. 

 

4. Foreløpig evaluering av undervisningen i MUSP4714 Refleksjon sundt musikals praksis 
 Også dette emnet er studentene generelt forøyd med. 
 Emneansvarlig sin åpenhet for mottak av spørsmål oppfattes som svært verdifull. Det 

samme gjelder kollokviegruppene, som også gir anledning til å bli bedre kjent. 
 Kollokviegruppene oppfattes som spesielt bra. 
 Studentene er også i dette emnet noe delt i synet på undervisningsformen. Viktig at 

lærerne på masternivå er seg bevisst kulturforskjellene blant studentene når 
undervisningen skal planlegges. Det har betydning for motivasjon og læring. Dette 
gjelder generelt for undervisningen på masternivå. 

Oppfølging: Studieprogramrådsleder tar spørsmålene opp med emneansvarlig. 

 

5. Masterforum 
 Den nye formen på forumet, som gir mer studentdeltakelse, fungerer godt. 
 Forumet gir god trening i å formulere noe muntlig rundt eget prosjekt. 

 

6. Evaluering av eksamen i MUSP4740 Kunstnerisk utvikling våren 2014 
 Det oppleves som vanskelig å få administrasjonen til å arrangere en eksamen i andre 

lokaler enn de IM har avtale med, selv om studenten har fått en godkjenning til å 
avholde eksamen annet sted. Hvordan kan dette gjøres enklere? 

 Det ble påpekt at studentens ansvar er å melde inn eksamen innen oppgitt frist. Samtidig 
tar administrasjonen selvkritikk på at vi ikke får alt til å gli så godt som det burde når det 
gjelder eksamensavviklingen. Eksamensplanleggingen er imidlertid en stor jobb med 
mange brikker som skal på plass. 

 

Oppfølging: Studentene tar ansvar for å melde inn tid og sted for eksamen innen de frister som til 
enhver tid gjelder. Studiekonsulent tar ansvar for å synliggjøre tilbakemeldingen for 
administrasjonen for å se om vi kan gjøre eksamenskoordineringen ennå bedre.  

 

7. Evt 
 Valgemner: Det er for få relevante emner å velge mellom. Spesielt gjelder dette for 

jazzstudentene. Kan man opprette noen flere valgemner for dem, f. eks. et emne i 
rytmikk og/eller et ensemblepraksisemne likt det de klassiske studentene kan velge? 

 

Oppfølging: Studiekonsulenten ber programrådsleder om på se på mulighetene for dette. 
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 Det snakkes om økonomi blant jazzstudentene og behovet for mer penger til anvendelse 
i mastergraden. Ressursene ligger i dag definert i emnene på master, med mulighet for å 
søke om stipendstøtte til fordypningsprosjekter (inntil kr. 10.000 pr. student) i tillegg. 
Behovet for slik støtte kan f. eks. ligge i reise eller akkompagnement. Kan det på 
bakgrunn av dette tilføres mer ressurser til hvert enkelt masterprosjekt på jazz, dvs. kan 
beløpsgrensen for søknad om støtte til masterprosjektene økes for de som har behov 
(gjenspeilt i prosjektet)?  

 

Oppfølging: Studiekonsulent ber studieprogramrådsleder se på saken sammen med seksjonsleder 
på jazz. 
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