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Møtereferat 

Til stede: Cecilie Karlsen (CK), Ingrid Lode (IL) og Jørgen Larsen (JL) 

Forfall:  

Kopi til: Karen Riis 

Gjelder: Referansegruppe Masterutdanningen 

Møtetid: 27/10-09, kl. 1000-1100 Møtested: Rom 502 

Signatur:  JLa 

I 

Innledningsvis snakket vi litt rundt referansegruppas mandat, deretter ble følgende saker drøftet: 
 
1) Er masterstudentene gjort kjent med sammensetning av referansegruppa, er det kunngjort pr 

mail? Finnes det en e-post gruppeliste for masterstudentene? Karen svarer på dette. 
 
  
2) Problemet med manglende tilbud i HI til de studenter som tar f eks ensemblefordypning ble 

drøftet. Det er behov for ”vedlikeholdsundervisning” og dette bør ikke kalles biinstrument. 
JL informerte om masterutvalgets drøftinger vedr denne saken og at det ville bli gjort en 
studieplanendring som rettet på dette. 
 

3) Deretter ble problematikk rundt masterbudsjettet drøftet. Etter innspill fra CK, redegjorde JL          
for masterutvalgets holdning til dette. Det ble hevdet at enkelte fordypningsemner krever større 
midler enn det som er avsatt til det, spesielt ble musikkdramatikk og kammermusikk nevnt. På 
den annen side er det flere måter å avholde eksamenene på, og det går an å søke om eksterne 
tilleggsmidler i mange tilfeller. Uansett er det en viktig oppgave for veilederen å vurdere tidlig i 
studiet muligheten for å gjennomføre fordypningskonsertene på en faglig god måte innenfor det 
oppsatte budsjettet. 

 
4) Det hersker delte meninger om forelesningskvaliteten på ulike  obligatoriske emner. I Utøver-  

psykologi framheves f eks Tina Nilssen, mens hovedforeleseren i Musikk og Samfunn er svært 
omdiskutert. Innholdet i faget oppleves også som lite relevant, presentert på en ineffektiv måte. 
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JL redegjorde for den faglige debatten som har vært i masterutvalget, som nettopp nå arbeider 
med en revisjon av det faglige innholdet i de obligatoriske emnene, med sikte på forandring av 
studieplanene gjeldende fra neste års opptak til masterstudiet. 

5) IL etterlyste vilje til å inkludere masterstudentene i instituttets konsertserier. Man ønsker ikke 
      egne konserter bare for masterstudentene, men kanskje at man planlegger og arbeider for å 
      bruke masterstudentene mere. Konsertene på A401 savnes. 
6) IL rettet søkelyset mot tilstanden på lokalene i Annekset. Behov for husregler, ordensregler ble 

drøftet, og også resten av våre lokaler lider under tiltagende rot og forsøpling.  
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