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Møtereferat 

Til stede: Rune Hoemsnes, Sigurd Saue (ref.) 

Forfall: Henrik Haraldsen Sveen, Ole Torjus Hofvind, Aksel Morris Bjørnø, Andreas Kvinge 

Sandnes 

Kopi til:  

Gjelder: Referansegruppa musikkteknologi 

Møtetid: Torsdag 6.mars 10.00-11.30 Møtested: Fjordgt 

Signatur:   

 

På grunn av særdeles dårlig oppmøte ble det innhentet skriftlige kommentarer fra representantene 

som ikke var til stede. Disse er klippet direkte inn i referatet. Kommentarer til emnene blir fulgt opp 

av studieprogramleder og emneansvarlige. 

 

1. Evaluering av eksamensavvikling høst 2014 

 EXFAC0016 Lyttestrategier: Jeg tror de aller fleste syntes at eksamensavvikling av Exfac 

var virkelig grei. Jeg har ikke så mye mer å kommentere på det. 

 TT2010 Musikk og sansning: Blandede tilbakemeldinger her. Det påpekes en stor forskjell 

på oppgavestrukturen fra tidligere år, hvor det var flere, mer spesifike spørsmål, mens det nå 

var færre men bredere og åpnere spørsmål. Det påpekes at faglærer i forelesning ble spurt 

direkte om det var slik eksamen kom til å bli, altså mange små kortsvarsoppgaver, hvor 

faglærer svarte “ja, akkurat sånn”, hvilket ikke var tilfelle. Uttrykkes misnøye rundt disse 

uklare signalene, hvilket førte til at mange fikk seg en overraskelse på eksamen. 

 TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Ikke noe å si på selve avviklingen. Mange i 

kullet fikk dog dårlig karakter. Tilbakemeldingen har vært at mange føler at eksamen var 

mye vanskeligere enn forventet, I forhold til faget – mange gikk inn til eksamen og trodde 

de var mye bedre forberedt enn de tilsynelatende var. Mange mener eksamen hadde en 

høyere vanskelighetsgrad i forhold til tidligere eksamener som studentene har brukt som 

øvingsmateriale før eksamen. 

 MUST3059 Lydkunst og installasjoner: Fin og relevant eksamensavvikling i dette faget, 

men hadde kanskje vært enda mer inspirerende om dialogen mellom ledelsen av 

kunstsenteret og musikkteknologi hadde vært tettere, slik at oppgaven kanskje kunne blitt 

evaluert dersom den falt i smak hos stedet oppgaven omhandlet. Blir kanskje litt spesifikt 
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for akkurat denne eksamensoppgaven, men har hørt fra tidligere studenter at det har vært 

reelle oppgaver ved andre anledninger. Å jobbe med noe som faktisk kan få 

gjennomslag/visning om det blir bra nok er litt mer inspirerende! 

 MUST3053 Gehørbasert digital signalprosessering: Grei eksamen, men litt mer lyttebasert 

enn forventet på eksamen. Nyttig og bra fag. 

 MUST3054 Estetiske og analytiske perspektiver på musikk og teknologi: Veldig bra 

eksamen. Godt forberedt på hva som kom. Hjemmeeksamen 1 uke. 

 MUST3055 Studioproduksjon: Visste hva man gikk til. Skulle ønske at noe kunne leveres 

tidligere i semesteret – som tellende semesteroppgave. Det ble veldig travelt på slutten. Tre 

ulike deler: Produksjon egen ting, jazzband innspilling/miks, real-time prosessering. Tre 

lydfiler, tre logger og en felles rapport. 

 TT3010 Audioteknologi og romakustikk: Veldig greit. Alt som forventet i forhold til 

eksamen. Veldig bra fag. 

 

2. Evaluering av undervisningsstart vår 2014 

 MUST1052 Grunnleggende musikkteknologi: I 1052 tror jeg de fleste har hatt mye 

problemer i år og det er absolutt det emnet fleste har kommet og klaget til meg. Det har vært 

blant annet klager på undervisningsnivået, noe som steg ganske mye etter høstens 

undervisning. Flere mener også at faglærer har vært veldig streng og lite motiverende. 

 MUST1053 Studioteknikk: I 1053 føler jeg at vi har hatt lite undervisning i år, kan hende jeg 

tar feil. Jeg føler i hvert fall at vi kan ha lært mer. Vi fikk høre ved slutten av sist semester at 

vi skulle lære mer om mixing og pro tools, det føler jeg ikke har blitt gjennomført. 

 MUST1055 Grunnleggende arrangering og komponering: Studentene er fornøyde. 

 MUST1058 Musikkteknologi i et historisk lys: Studentene er fornøyde. 

 MUST2058 Scenelyd: Få kommentarer på undervisningen her. Bra praktisk tilnærming. 

Lange forelesninger – viktig med pauser. Spesifikt Torsken har en tendens til å ha veldig 

lange forelesningsstrekk uten pauser (les 2t+), hvilket er slitsomt mellom 12 og 17 på en 

mandag. Går utover konsentrasjon og læringsutbytte. Bra øvingsopplegg. 

 MUST2060 Lyd for multimedia: Veldig bra studentassistent, studentene setter stor pris på 

god tilbakemelding. Bra øvingsopplegg, gode forelesninger. Positivt! 

 MUST2062 Digital komposisjon og framføring: Bra veiledning fra faglærnes side. Gode 

forelesninger, interessante gjesteforelesere. Bra med praktisk opplegg og tilnærming. Få 

negative kommentarer til dette faget. 

 MUST2061: Bacheloroppgave: Fin undervisning generelt som også inspirerer til utbygging 

og utvikling av oppgaver. Skrivekurset var flott! Noen ganger litt mye repetisjon av stoff 

som har blitt gått gjennom i andre fag (spesielt spatialisering) hvor man kanskje kunne 

omprioritert noe for å få større omfang. 

 Eksperter i team: Forberedt på det verste, men opplevde det som veldig bra. Nok avhengig 

av den gruppa man havnet på. Nyttige teknikker for gruppearbeid. 

 Valgemner master: Ikke like lett å finne fram i hva som er tilgjengelig. Savner bedre 

oversikt over tilbud, særlig innenfor eget institutt! 

Følges opp av programrådsleder i samband med «Undervisning på tvers» 

   

3. Tiltak for bedre studentmiljø 
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 Mindre kontor, mer miljø. 

  

4. Eventuelt 

 Innspill om analyse av masterprogram: 

o Mer relevant med musikkteknologi i skoleverket, ungdomsskole og videregående. 

Bra med interaktiv audio, prosessering, ta med seg inn i drama, etc. Opplever at 

fagtilbudet kan være relevant for dette. 

o Andre yrkesvalg vi utdanner til: Freelancere / utøvere / teknikere, produktutvikling 


