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Møtereferat 

Til stede: Rune Hoemsnes, Henrik Haraldsen Sveen, Ole Torjus Hofvind, Aksel Morris Bjørnø, 

Sigurd Saue (ref.) 

Forfall: Andreas Kvinge Sandnes 

Kopi til:  

Gjelder: Referansegruppa musikkteknologi 

Møtetid: Torsdag 6.mai 13.00-14.30 Møtested: Fjordgt 

Signatur:   

 

Ved en misforståelse møtte Henrik og Ole Torjus opp en time for sent. Møtet ble derfor avviklet i to 

omganger: Først med Rune og Aksel, og deretter med Henrik og Ole Torjus. Tilbakemeldinger på 

emnene blir fulgt opp av studieprogramleder og emneansvarlige. 

 

1. Evaluering av undervisning vår 2014 

 MUST1052 Grunnleggende musikkteknologi: Tøff overgang fra høst til vår. Kunne godt ha 

vært en mer gradvis økning i vanskelighetsgrad. Faglærer opplevd som streng, men dette 

bedret seg etter hvert. 

 MUST1053 Studioteknikk: Alle er godt fornøyde. Kunne tenke seg flere øvinger, ikke bare 

forelesninger/seminarer. Gode tilbakemeldinger på låtskriverworkshop. Gode lærere. 

 MUST1055 Grunnleggende arrangering og komponering: Veldig grei undervisning, også 

for de uten musikkteoretiske forhåndskunnskaper. 

 MUST1058 Musikkteknologi i et historisk lys: Fungerer fint. Faget er tørt («lesefag»), men 

det er det kanskje ikke så mye å gjøre med. Fint med noen praktiske oppgaver. 

 MUST2058 Scenelyd: Stort sett fornøyd. Noen ønsker en tydeligere pekepinn om pensum 

mot skriftlig eksamen. Enkelte forelesninger er veldig lange. Litt usikre øvingstidspunkt. 

Gjerne flere praktiske øvinger á la Isak. Kanskje «pappa på jobb» kunne vært en 

obligatorisk aktivitet i emnet? 

 MUST2060 Lyd for multimedia: Topp stemning. Veldig gode tilbakemeldinger på øvingene! 

Feilkommunikasjon om opplegget på NOVA – burde vært tydeliggjort som en ordentlig 

workshop. Det ble for lang frist på semesteroppgaven, kunne gjerne hatt med 5.1-miks. 

 MUST2062 Digital komposisjon og framføring: Gode tilbakemeldinger. Bra oppfølging og 

bra med veiledning. Det er lite fokus på rapportering og få som gjør dette, kanskje man 

kunne gjøre dette tydeligere for studentene? 
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 MUST2061: Bacheloroppgave: Gjennomgående ganske bra, men mister litt av fellesfølelsen 

underveis. Emnet får et veldig individuelt preg, men det er kanskje uunngåelig. Skrivekurs 

var veldig bra. Mange gode inspirasjonsforelesninger, men gjerne enda mer bransjefokus. 

Det oppleves som at det er veldig kort tid å komme opp med en idé i starten – kanskje dette 

kunne forberedes tidligere. Veiledning fungerer bra, men det er litt uklart hva slags omfang 

man forventer på oppgaven.  

 Eksperter i team: Gode tilbakemeldinger på alle landsbyene. Anbefaler at man tar korte EiT-

forløp. Arbeidsmengden oppleves som veldig stor, men oppleggene er engasjerende. Dårlige 

lokaler ved KiT. Dårlige tilbakemeldinger på fasilitatorene i Soundscaping-landsby, ellers 

veldig bra. 

 

2. Eventuelt 

 Studietur 

o Veldig bra studietur til New York 

o Vi bør arrangere flere slike turer – gjerne en kortere tur til Oslo for å få inntrykk av 

bransjen og bygge nettverk. 

o Fungerer godt sosialt 

o Enkeltstående bedriftsbesøk kan også være nyttige. 

 Valgfag 

o Ønske om forslagspakker til valgemner 

o Forslag om at programtillitsvalgt kan samle inn anbefalinger fra eldre studenter 

o Forslag om allmøte før sommerferien med valgfag som tema 

o Det er studentenes eget ansvar å finne valgemner, men kan gjerne få mer hjelp 

Følges opp av programrådsleder. 

 Ønske om trådløst internett i studiofløyen 

Følges opp av programrådsleder. 

 Obligatorisk oppmøte: Er det en god løsning å fjerne dette? Noen studenter føler at strukturen 

faller litt sammen når mange dropper forelesningene. Vi har ikke bare ansvar for egen 

utdanning, men også de andres (læring i fellesskap).  


