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MUST2059 – Lydkunst og installasjoner 

- De fleste synes emnet er veldig gøy.  

- Studentene liker den første delen av emnet (arduino) bedre enn den andre delen. Den andre 

delen kan bli litt oppstykket. Med forskjellige gjesteforelesere hver gang kan det bli litt liten 

sammenheng fra uke til uke. Det er også en følelse av at gjestelærerne snakker litt mye om seg 

selv. Ellers fungerer det fint med gjestelærerne. Sigurd følger opp og prøver å få større 

sammenheng gjennom hele semesteret.  

 

 

MUST3053 – Gehørbasert digital signalprosessering 

- Folk er veldig fornøyde med innholdet i emnet.  

- Det er ønskelig å flytte øvingstimene slik at de ikke faller på samme dag som forelesningene. På 

den måten blir det lettere å fordøye det man lærer på forelesningene før man har øvingene.   

 

 

MUST3054 – Estetiske og analytiske perspektiver på musikk og teknologi 

- Det er mye stoff, og emnet er veldig arbeidsintenst.  

- Den siste semesteroppgaven kan godt være tidligere. Det skjer allerede veldig mye på slutten av 

semesteret med eksamensforberedelser o.l. Kanskje kan den delen av emnet som avsluttes med 

oppgaven være litt kortere, så kan man bruke de siste par ukene av semesteret til 

eksamensforberedelser.  

- Eksamensoppgaven krever 3000 ord om 1 minutts musikk, og dette blir av mange oppfattet som 

i overkant vanskelig.  
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MUST3055 – Studioproduksjon 

- Improdelen sammen med jazzlinja blir oppfattet som en uproposjonalt stor del av emnet. Mange 

hadde kanskje ønsket seg mer studioproduksjon, mixing, mastring osv.  

- Det ønskes at musikkteknologistudentenes rolle i liveprosesseringen blir gjort tydeligere. Trond 

Engum kunne godt ha vært mer synlig, mens det er ønskelig med bedre tilbakemeldinger på 

jobben mustek-studentene gjør, spesielt fra Erling Aksdal.  

 

 

TT3010 – Audioteknologi og romakustikk 

- Veldig mye matematikk, og det er studenter som kanskje ikke har nok matematisk bakgrunn til 

å forstå emnet fullt ut. Kanskje kunne man ha bakt inn litt mer grunnferdigheter i matematikk i 

dette emnet.  

 

 

Generelt:  

- Flygelet i studioet i Olavskvartalet bør stemmes oftere.  

- Det er problematisk med studiobooking når studenter fra flere årskull har oppgaver samtidig. Da 

sprenges kapasiteten, også er det studenter som ikke får nok tid i studio. Oppleves som spesielt 

frustrerende for masterstudenter som jobber med ting de faktisk blir bedømt for, og som ofte må 

vike for førsteårsstudenter som gjør øvinger eller mindre oppgaver.  

- Det kan godt tydeliggjøres for studentene at man ikke nødvendigvis trenger å ta perspektivemne 

på det tidspunktet som står i studieplanen.  

- Mange er misfornøyde med valgmulighetene de har til perspektivemner. Det kunne godt ha vært 

flere valg.  

- Instituttet bør reklamere bedre for MUSP4144 – Arrangering og komponering, som betegnes 

som et veldig bra emne av alle som tar/har tatt det. Det er også kjempebra at så mange mustek-

studenter har tatt emnet de siste årene.  

 


