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1. Oppfølging av saker fra forrige møte 04.02.2013, i henhold til referat 
• Tilbakemeldinger på TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs, TT3010 Audioteknologi 

og romakustikk og MUST3055 Studioproduksjon er fulgt opp ved at studieleder har 
videreformidlet til de fagansvarlige. 

• MUST1055 Arrangering og komponering og ønske om større utfordringer til de som har 
god kontroll i faget: Det blir fra neste år av lagt inn i studieplanen at man må ha 
grunnleggende noteforståelse som anbefalt forkunnskapskrav. Mulighet for 
notekompendium på forhånd. I tillegg er det anledning for mustekstudenter å søke om å få ta 
emnet MUSP4144 Arrangering og komponering på utøvende som valgemne i musteks BA-
grad. 

 
2. Evaluering av vårens undervisning 

 
BACHELOR 
• Første år var ikke representert, så det ble ikke foretatt evaluering for førsteårsemner. 
• MUST2058 Scenelyd: Studentene er jevnt over fornøyd med undervisningen. Øvingstidene 

lagt til ettermiddagstid oppleves som noe problematisk. Mer praksis på Dokkhuset er 
velkomment. Samarbeid med ISAK fungerte godt. ‘Være med pappa på jobb’-tilbudet 
meget bra; gjerne mer av det. Avklaring av faglæreransvaret etterlyses. Viktig at det er klart 
for studentene hvem som har hovedansvaret, slik at de vet hvem de skal henvende seg til. 
Følges opp av studieleder, som tar tilbakemeldingene med til de fagansvarlige. 

• MUST2060 Lyd for multimedia: Studentene er generelt fornøyde. Fagansvarlig har også 
foretatt en muntlig evaluering. Emnet er omfattende. Kan det med fordel fordeles over to 
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semestre? Kan innholdet i emnet samkjøres noe med MUST1055 (så får man også krydret 
komposisjonsfaget)? Kan man tenke seg et samarbeid gjennom film- og spillprosjekter, og 
legge de to emnene i samme semester? 
Følges opp av studieleder, som vil drøfte tilbakemeldingene med fagansvarlig. 

• MUST2061 Bacheloroppgaven: Det fungerer meget bra med veiledning, som ble pålagt fra i 
år. Det oppleves som bra med tettere oppfølging. Kan det gis flere oppgaver underveis, slik 
at man bedre ser hvordan man ligger an med prosjektet fram mot avslutningen? (F. eks. 
skrive en rider). Skrivekurset var flott, til tross for noe tynt oppmøte på del II av kurset. 
Følges opp av studieleder i samråd med fagansvarlig. 

• MUST2062 Digital komposisjon og framføring: 1. del med Csound og koding for 
komposisjon var meget bra. Etterlyser litt mer oppfølging på DMI-delen. Korte individuelle 
veiledninger fint, da det medfører mer arbeidsro for studentene. God opplevelse av frihet til 
å redigere lydfiler, og samspillbiten fingerte veldig godt. Kan man se for seg mer samarbeid 
med klassisk utøvende i emnet? 
Følges opp av studieleder i samråd med fagansvarlige. 

• Workshop med Andrew McKenzie: Av tilstedeværende student meldes det om en noe 
overraskende opplevelse av innholdet i workshopen. Ikke alt ble oppfattet å være like 
relevant for studiet. Det bemerkes at det er viktig at workshoper med gjester kvalitetssikres 
godt. Særlig dersom de markedsføres som obligatoriske. Det er foretatt egen evaluering av 
workshopen via anonym spørreundersøkelse. Responsen på denne er overveiende positiv. 
Resultatene fra skriftlig og muntlige tilbakemeldinger vil bli gjennomgått og synliggjort i et 
oppsummerende notat. 
Følges opp av studieleder og studiekonsulent 

• Bit om entreprenørskap i MUST2061: Biten ligger i emnet Entreprenørskap for musikere, 
som er et obligatorisk emne for studenter på masterprogrammet i utøvende musikk. Ikke alt 
oppleves som like relevant for musikkteknologistudentene. For mye regnskap? Behovet 
antas å være mer grunnleggende om det å starte egen bedrift f. eks. 
Følges opp av studieleder sammen med fagansvarlig i MUST2061, som snakker med 
fagansvarlig for entreprenørskapsemnet.  
 

MASTER 
• Masterstudentene var ikke representert på møtet, så det ble ikke foretatt noen evaluering. 

 
3. Eventuelt 

• Linjeforeninga er ennå ikke så aktiv som man kan ønske. Skal man lage en felles for IMs 
studenter? 

• Er det mulig å få til flere mustekfag og færre valgfag i studieplanen? Et nytt låtskriveremne 
er foreslått til fakultetet. Kan man tenke seg flere ‘obligatoriske valgfag’ der valgfagene 
bidrar til å gi studiet en tydeligere retning innenfor programmet? 

• Moderne beat-musikk (tekno, elektronika) oppleves som noe underprioritert fremfor mer 
eksperimentelle elektroakustiske uttrykk i studiet. Kan man løse dette ved å trekke inn flere 
gode gjestelærere innen feltet? 
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• Oppmøteregelen, hvorfor har man den: Viktig for å opprettholde kontakt med studentene og 
godt samarbeidsklima i gruppene. Ønskelig å se på regelen om obligatorisk oppmøte og hva 
som er det reelle behovet i forhold til undervisningen i hvert emne. 

• Skjemaet for søknad om kortere permisjon er pensjonert. Studentene har selv ansvar for å 
varsle sine lærere om fravær fra obligatorisk aktivitet i forkant. 
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