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Møtereferat 

Til stede: Henrik Haraldsen Sveen, representant fra 2. år BA, Trond Engum, Nina Laeskogen 
(ref.) 

Forfall: Sigurd Saue, Rune Hoemsnes, Ole Torjus Hofvind, Aksel Morris Bjørnø 

Kopi til:  

Gjelder: Referansegruppa musikkteknologi 

Møtetid: Torsdag 28. november 
10.00-11.30 

Møtested: Fjordgt 

Signatur:   

 

1. Oppfølging av saker fra forrige møte, i henhold til referat 
• Sakene fra forrige møte er fulgt opp ved at programrådsleder har tatt dem opp med de 

fagansvarlige. 
 

2. Evaluering av undervisning bachelor, 2. og 3. år, høstsemesteret 2013 
• TT2010 Musikk og sansning: Greit fag, men noe uorganisert i formen. Pensum kom noe sent 

på plass. Øvingene kom også noe sent i gang. Intensjonen med faget oppfattes som noe vag. 
Følges opp av programrådsleder og emneansvarlig. 

 
• TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Godt opplegg, men generell oppfatning av 

faget som vanskelig med mye matematikk. 
 

• MUST2059 Lydkunst og installasjoner: Bra fag. God blanding av tekniske og kunstneriske 
diskusjoner. Forelesningen med Eva Rem Hansen fruktbar. Rockheim-oppgaven særs god, 
fordi den var praktisk, inspirerende og relevant. Noe sen tilbakemelding på øvingene er 
problematisk i forhold til at 8 av 10 må være godkjent før eksamen (vanskelig å hente seg 
inn igjen hvis det er noe man ikke får godkjent). Forslag fra studentene: Øvingene bør være 
rettet innen 1 uke, slik det praktiseres i MUST1052. 

Siste punkt er allerede fulgt opp av emneansvarlig. 
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Førsteårsemner ble ikke evaluert, da studentrepresentant var fraværende og det ikke var sendt 
inn noe skriftlig. Det vises for øvrig til Sluttevaluering i it’sLearning. 
 
3. Evaluering av undervisning master, 1. år, høstsemesteret 2013. 

• Generelt: Studentene er svært godt fornøyde med alle emnene. Det vises til en innholdsrik 
høst, som har gitt opplevelsen av relevant og god læring for samtlige. Alle forelesere skal ha 
ros for å ha videreformidlet sine kunnskaper på en god måte. 
 

• MUST3053 Gehørbasert digital signalprosessering: Et svært godt emne på alle vis, uten 
spesielle anmerkninger fra studentene.  

 
• MUST3054 Estetiske og analytiske perspektiver på musikk og teknologi: Arbeidsmengden i 

dette emnet oppfattes som stor sammenlignet med de andre emnene. Er det mulig å justere 
mengden ned uten at det går utover læringsmålene? 
Følges opp av emneansvarlig. 

 
• MUST3055 Studioproduksjon: Ønskelig å se på muligheten for flere vinklinger av faglig 

innhold. Det har vært et godt samarbeid mellom jazz og musikkteknologi på 
samspillprosjektet i emnet, men det er ønskelig å se på muligheten for større variasjon innen 
feltet. 
Følges opp av emneansvarlig. 

 
4.  Evt. 

 
• Noen tidsplan for når vannskaden på masterkontoret er ferdig reparert? 

I skrivende  stund er kontoret klart, og student har flyttet inn. 
 

• Studioet i Olavskvartalet trenger akustikkbehandling. Det trengs også en analogmikser eller 
en kontroller som følger dagens standard. 
Behovet skal allerede være meldt inn. 
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