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1. Oppfølging av saker fra forrige møte 17.10.12, i henhold til referat 
• Alle tilbakemeldinger fra studentene som ble gitt om undervisning og eksamen i hvert enkelt 

emne er fulgt opp ved at studieleder har videreformidlet til de emneansvarlige. 
• Felles oppstartsarrangement blir det neste år også, men der man forsøker å myke den opp 

noe. Ønsket om mer ‘rett på’ når undervisningen starter er man enige om. 
• Det er sendt en god søknad for nytt backlineutstyr; regner med at vi får det. (I skrivende 

stund er det bekreftet at dette er i orden). 
 
2. Evaluering av høstens undervisning og eksamener 

 
BACHELOR 
• MUST1052 Musikk og informasjonsteknologi: Fin framgang i undervisningen. 

Semesteroppgave bra.  
• MUST1053 Studioteknikk: Organisering og retning på faget har falt på plass. Studentene 

melder om gode erfaringer. 
• TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Kurset oppleves som stort og generelt. Spesielt 

øvingsoppgavene er ikke spesielt godt linket til musikkteknologiske problemstillinger. 
Ønske om tidligere innblikk i koblingen til digital komposisjon (MUST2062). Kan en 
studass fra mustek bidra til å spisse faget mer mot mustek? Hvordan forankre faget 
tydeligere? 
Følges opp av studieleder i samråd med de andre lærerne. 
Eksamen i faget opplevdes som å være i godt samsvar med det som ble undervist. 



  2 av 3 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Dato 
22.02.2013 

Referanse 
NHL 

 

• TT2010 Musikk og sansning: Fungerer godt. Sammenlignet med TDT4110 var TT2010 mer 
oversiktlig og med sin relevans til musikk var det flere som likte faget bedre. Grei eksamen. 

 
• 3. årskursemner på bachelor ble ikke evaluert, da representant var fraværende fra møtet. 

 
MASTER 

• TT3010 Audioteknologi og romakustikk: Oppleves som et litt ‘sprikende’ fag, og litt for 
enkelt? Bedre planlegging og jevnlige samt større øvinger etterlyses. 
Eksamen: Etterlyser oppgaver som gir større mulighet til å speile forståelse av prinsippene. 
Nivået på oppgaven betraktes likevel som ok. 
Følges opp av studieleder, som tar tilbakemeldingene opp med fagansvarlig for emnet. 

• MUST3053 Gehørbasert digital signalprosessering: Emnet har også vært evaluert direkte 
med lærerne i faget, dette opplevdes som svært positivt. Generelt god tilbakemelding på 
undervisningen. Eksamensform med bruk av lab’en veldig god, og studentene ble gitt passe 
nivå på oppgaven og god nok tid til å løse den. 

• MUST3054 Estetiske og analytiske perspektiver på musikk og teknologi: Produksjonsbiten 
med Natasha Barrett på Dokkhuset trekkes fram som svært positivt. Verdifullt med noe 
praktisk i dette fra før nokså teoretiske faget.  

• MUST3055Studioproduksjon: Samsvar mellom læringsmål og faktisk innhold oppleves som 
bra nå, men eksamen hang ikke helt i hop med undervisningen. 
Følges opp av studieleder, som tar tilbakemeldingen opp med fagansvarlig for emnet. 

• MUST3050 Masteroppgave: Studentrepresentanten har inntrykk av at det jobbes godt med 
fordypningsprosjektene. Masterforum blir igangsatt fra mars. Studentene ser fram til det. 

 
3. Evaluering av undervisningsstart våren 2013 
 
BACHELOR 

• MUST1058 Musikkteknologi i et historisk lys: God start på undervisningen, virker 
overkommelig. Ringvebesøket oppleves som spesielt positivt! 

• MUST1055 Grunnleggende arrangering og komponering: Faget oppleves generelt som 
positivt med god undervisning, men dette utfordres av et nokså tydelig sprik i 
forkunnskapene blant studentene. Hvordan tilfredsstille alle nivåer? Problemet har årsak i at 
de studentene som har musikklinje fra videregående kan mye fra før, mens de som ikke har 
denne bakgrunnen må lære fra scratch. Noen av de med gode forkunnskaper opplever faget 
som for enkelt, mens de uten forkunnskaper kan oppleve store utfordringer med faget. 
En løsning på problemet er å sjekke muligheten for at de som har musikklinje og som 
ønsker det kan få delta på et arrangering og komponeringsemne på utøvende musikk. Da kan 
vårt emne fokusere mot de studentene som må lære arrkomp fra bunnen av. 
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Følges opp av studieleder og studiekonsulent: Studieleder tar saken opp med 
fagansvarlig. Studiekonsulent sjekker muligheten for deltagelse på arrkomp-emner på 
utøvende. 

• MUST2060 Lyd for multimedia og MUST2062 Digital komposisjon og framføring: Fin 
oppstart, men overgangen til den økende arbeidsmengden i 4. semester merkes godt. 

• MUST2058 Scenelyd: Semesterplan for øvingene kom sent ut, men forelesningene i faget 
oppleves som bra.  

 
MASTER 

• EiT (Eksperter i Team): De fleste har deltatt i intensivlandsby 3 uker i januar. Meldes 
tilbake om at det har vært svært lærerikt, spesielt det tverrfaglige samarbeidet med andre. 

• Valgemner: Generelt inntrykk av at det går bra. 
 
4. Rekruttering av jenter 

• Studiekonsulenten melder om at det jobbes aktivt med jenterekruttering til studiet. Hun har 
avholdt et uformelt lunsjmøte med de jentene vi har på studiet i dag, og fått relevante og 
gode tanker om hvordan vi kan jobbe smart med saken framover. Synliggjøring av de 
jentene vi faktisk har er en viktig bit i dette. Torsdag 7. og fredag 8. februar er det 
Jentedagen på Gløshaugen, der Tone Åse bidrar med innlegg på åpningen torsdag 
ettermiddag og Øystein Marker og Sunniva Hyllseth sitter på stand for oss på fredag. Hurra 
for innsatsen! 

 
5. Grad av ‘strenghet’ overfor studentene – er vi  for snille? 

• Kort diskusjon, der studentenes konklusjon er at de ikke opplever oss som for snille, og 
heller ikke ønsker at vi skal være snillere. Helt greit med regelen om at man må delta 80% 
på undervisning om man skal få gå opp til eksamen, og at dette følges. Reglene for 
forsentkomming kan gjerne strammes inn. Det er utbredt forståelse for at retningslinjer må 
følges ved et universitet, og man er enige om at det å stille krav til studentene gjør 
utdannelsen sterkere. 

 
6. Satsing på utveksling ved IM 

• Studentene ble provosert av spørsmålet om hvordan de kan bidra til økt utveksling. Dette 
har å gjøre med den frustrasjon de i dag føler med at det er dårlig tilrettelagt for utveksling 
fra vår side. Det oppleves som vanskelig å være overlatt til å ‘snekre’ opplegg selv i en fra 
før travel studiehverdag. Det er også vanskelig å finne plass i studieplanen til utveksling. 
Informasjonsmøtene til HF legges ofte på ugunstige tider i forhold til undervisningen. 
Det ble orientert om at det er igangsatt arbeid med å jobbe konkret med å lage tilpassede 
utvekslingspakker for studentene.  Det er imidlertid et omfattende arbeid, som krever ekstra 
ressurser. Det ble også understreket at spørsmålet om hvordan studentene kan bidra, er ment 
som en invitasjon til å delta i dette arbeidet. 
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