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Representant for 2. år master sendte stedfortreder, og representant for 3. år bachelor har i ettertid 
beklaget at han glemte møtet og sendt inn evalueringsrapport for sitt kull på epost. Hovedpunktene 
fra denne er å finne i dette referatet. 
 
1. Oppfølging av saker fra forrige møte 

• Øvinger i emnet MUST2061 Bacheloroppgave: Musikkteknologi i møte med publikum er 
ønsket lagt ut tidligere., samt bedre oppfølging av tekniske ridere til eksamen. Fulgt opp av 
studieleder. 

• Feilinfo om eksamensdatoer på web var feil. Fulgt opp av studieleder sammen med Karin 
Aagesen. 

• Fraværende studentrepresentanter ble bedt om å sende inn evalueringsrapporter for sine kull 
i ettertid. Ikke fulgt opp. 

• Ønskelig å blåse liv i Lydmurerlosjen igjen. Fulgt opp: Lydmurerlosjen er i gang igjen, med 
følgende medlemmer: Henrik Haraldsen Sveen, Øystein Marker, Sunniva Hyllseth. Hurra! 

• Pensumoversikter savnes fortsatt. Delvis fulgt opp: studieleder jobber med å få laget en 
samlet oversikt. 

 
2. Evaluering av vårens emner og eksamener 

• Fra 3. års BA: Generelt positive tilbakemeldinger 
• Generelt hadde eksamensoppgavene i andreklasseemnene gode og tydelige retningslinjer 

samt passende arbeidsmengde. Mer spesifikt: 
• MUST2058 Scenelyd: Passende arbeidsmengde og vanskelighetsgrad i begge eksamener. 

Utelukkende positiv opplevelse av praktiske eksamen; sensorene og studenter på linje hva 
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angår trygghet i situasjonen, og spørsmålsformuleringene var godt tilpasset. Dyktige og 
kunnskapsrike forelesere, fin oppbygning av forelesningene. Inntrykk av at foreleserne ikke 
var helt samkjørt mtp. begrepsbruk (bruk av ulike terminologi på de samme tingene) 
(Studieleder følger opp dette sammen med emneansvarlig) 

• MUST2060 Lyd for multimedia: Godt utfordrende og spennende øvings- og 
eksamensoppgaver! Det oppleves som noe vanskelig å koble tema i forelesningene opp mot 
de over nevnte oppgavene. Spesielt ble det lagt stor vekt på viktigheten av å kunne bruke 
fagterminologi for så kun i liten grad å opplyse hva som er viktige begreper. Dette blir også 
forsterket av at pensum er på engelsk slik at man ikke får inn de norske begrepene gjennom 
dette heller. Et forslag til en enkel løsning kan være å sette sammen en enkel ordbok slik at 
studentene kan ha et oppslagsverk ved oppgaveskriving og arbeid ellers med faget. Ellers er 
det spennende forelesninger med en god blanding av eksempler og teori. Det oppleves 
likevel noe utfordrende å finne en klar struktur og oppbygning gjennom semesteret. Føles 
som at det jobbes litt flekkvis slik at det blir vanskelig å henge emner på hverandre.(Følges 
opp av studieleder) 

• MUST2062: Digital komposisjon og framføring: Bra struktur. Klar og gjennomgående linje 
gjennom semesteret. Litt varierende kvalitet på forelesningene. Ikke alle foreleserne virket 
like godt forberedt. Meget godt øvingsopplegg. (Studieleder følger opp dette sammen 
med emneansvarlig) 

  
3. Evaluering av oppstart og høstens emneundervisning så langt 

• 1. BA: Generelt inntrykk av at både HUM-start og ex.fac. har fungert bra. 
• Faddergruppa fungerte utmerket. 
• Felles oppstartsarrangement på musikkteknologi for alle studenter svært godt mottatt av de 

fleste. Positivt å måtte hive seg litt uti det, både faglig og sosialt. Enkelte har likevel gitt 
tilbakemelding om at det ble litt vel brått, og noen falt ifra. Stemning for gjentakelse av noe 
liknende neste år, men kanskje går det an å lage et opplegg med aktivitet som også passer de 
som trenger litt mer tid på å bli varme? Målet er at ALLE nye studenter skal føle seg godt 
mottatt. Studiekonsulent og studieleder følger opp dette når neste 
oppstartsarrangement skal planlegges. 

• Oppstart master oppfattet som litt tregt og slapt i starten, ønsker å komme i gang tidligere, 
og mer ‘rett på’. Studiekonsulent og studieleder følger opp dette sammen med de andre 
faglærerne når neste års oppstart på master skal planlegges. 

• MUST1052 Musikk og informasjonsteknologi: Fin oppstart, opplevelse av god fremgang i 
faget. 

• MUST1053 Studioteknikk: Kunne det vært litt tøffere progresjon i dette emnet? 
Gjesteworkshop med Gary Bromham god, men en del klarte ikke å henge med. Kanskje 
kom denne workshopen litt tidlig i semesteret i forhold til studentenes mestringsfølelse av 
faget? Studentene ønsker seg også flere oppgaver til å jobbe med på egen hånd. Følges opp 
av studieleder: Tas opp med fagansvarlig i emnet. 

• MUST3055 Studioproduksjon: Gjesteforelesningen med Gary Bromham var super. 
Studiodelen av friimprokurset var grei, men teoridelen ble oppfattet som litt for enkel. 
Forøvrig er det noe utydelig for studentene hva dette emnet egentlig dreier seg om. Hva er 
målet med dette faget? Studentene mener at håndverket bør fokuseres bedre (dersom det er 
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målet med faget), men er det ment å være mer kunstnerisk så må det perspektivet 
tydeliggjøres. Studieleder følger opp dette sammen med emneansvarlig. 

• MUST3054 Estetiske og analytiske perspektiver på musikk og teknologi: Treg oppstart; det 
tok et par forelesninger før studentene skjønte poenget med faget. Det overordna målet 
oppfattes fortsatt som noe diffust. Fin arbeidsmengde med mye å gjøre. Studieleder følger 
opp dette sammen med emneansvarlig. 

• MUST3053: Alt fungerer utmerket! 
• TT3010: Faget oppleves som spennende, men arbeidsmengden kunne godt vært større. 
• MUST2059: Lydkunst og installasjoner: Veldig positivt med praktiske prosjekt så tidlig i 

semesteret. ‘Rett på’ ga utfordrende, men nyttig erfaring gjennom ‘Learning by Doing’. Bra 
undervisning med god mix av ‘hands on’-arbeid og teori. Utfordring i forhold til tidsbruk? 
Kunne faget hatt nytte av å rense timeplanen i en periode for å kjøre mer intensive 
prosjektperioder? (Eks. ‘Lydbryter’-samarbeidet med arkitekt kunne tjent på å sette av 
eksakte møtetidspunkter). (Studieleder ser på saken, som tas med til neste møte) 

• Annet: 
-Ønske om trommesett i studio. Studieleder følger opp. 
-Bachelor: kan en større del av pensum handle om bransjen? (TONO, GRAM, rettigheter 
etc) Svar fra studieleder: Noe av dette finnes allerede i MUST2062 Bacheloroppgave + i 
MUST2059 Lydkunst og installasjoner, men en vurdering av om det skal bygges ut til 
ennå mer blir tatt med i det videre studieplanarbeidet.  
-Master: i forhold til valgemner; kan veileder tildeles tidligere (før 1. desember)? 
-Jøran Rudis forelesning satte i gang større diskusjon om mustekstudiet blant studentene. 
Denne saken tas med videre til neste møte. 
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