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Eksamensavvikling vår 2014 
 
MUST2061 Musikkteknologi i møte med publikum 

- Fungerte greit. 
- Fornøyd med opplegget rundt rapportskriving. Gode tilbakemeldinger fra både veileder og 

faglærer. 
- Gjennomføringen var god. 
- Teknisk gjennomføring OK. 

 

Oppstart/studentmottak høst 2014 
 
Noen studenter faller utenfor (sen ankomst):  

- Er det mulig å få til opplegg også lenger ut i semesteret? 
- Bra sosialt å jamme litt sammen. 

Oppstartsarrangement fungerte veldig godt. 
- Ga god sosial start på studiet. 
- Flere gruppeprosjekter! Gjerne litt større, så de krever litt innsats og engasjement. 

Oppstart fungerte fint også i forhold til det praktiske. 
- Studentene hjelper hverandre. 

Dårlig info til nye masterstudenter. 
- Forvirrende info om oppmøte:  

o Uklarhet om når. 
o Uklarhet om hva og hvordan. 

Forvirrende info til eksisterende bachelorstudenter. 
Ellers har oppstart vært greit. 
 

Evaluering undervisningsstart høst 2014 
 
EXFAC0016 Lyttestrategier som redskap i musikkvitenskap og musikkteknologi 

- Mye musikkvitenskapelig i starten. Blanding er bra, men utfordrende i oppgavene. 
- Oppgavene har en litt for musikkteoretisk vinkling – kan man også se nærmere på 

musikkteknologiske tema. 
- Har dette noe med fordelingen over semesteret? 
- Ikke alle musikkteknologer kjenner musikkteori (husk å forklare begrepene). Notelesing er 

også en utfordring for enkelte. 
- Fungerer ikke helt som sosial mingling mellom musikkvitenskap og musikkteknologi. 

 
MUST1052 Grunnleggende musikkteknologi 

- Savner mer konstruktive tilbakemeldinger på oppgavene (oppleves om bare «godkjent/fint»). 
- Faget ellers fungerer greit. 
- Oppgavene kan bli litt for begrensende – kan være mer lærerikt om oppgavene var mer 

åpne. Nesten som oppskrifter: Gjør sånn og sånn. Stimulerer ikke til refleksjon. 
 
 
 



MUST1053 Studioteknikk 
- Bra inntrykk – de fleste synes det er greit. 
- Problematisk med studiobooking når oppgavene involverer studiobruk. Kan dette 

koordineres litt bedre? Det bør settes av nok tid i studioet til at alle studentene får løst 
oppgavene sine. Eventuelt at det kan ordnes med utsatt frist i tilfeller hvor det er stor 
pågang. 

 
MUST3053 Gehørbasert digital signalprosessering 
Faget som folk føler seg mest inne i. 
Form: 2 timer forelesning, 1,5 timer øving, 0,5 timer oppsummering. 

- Fungerer bra. 
- Et alternativ kunne være å ha øvingstid en annen dag for å gi bedre tid til arbeidet, men dette 

kan være en utfordring ift timeplanen ellers.  
- Savner litt tilbakemelding på oppgaver, men forståelse for at faglærer har vært syk. 
- Veldig fint at kode blir lagt ut! Gjør det lettere å lære kodeforståelse. 
- Mange skulle gjerne hatt dette faget tidligere, i bachelorløpet, parallelt med MUST2062 

Digital komposisjon og framføring. Det føles litt som det er først nå man får bruk for 
kunnskapen man opparbeidet seg i MUST2062.  

 
MUST3054 Estetiske og analytiske perspektiver på musikk og teknologi 

- Folk er fornøyde: fast struktur og alle studentene er med. 
- Folk godtar faget som det er og synes det gir god mening. 

 
MUST3055 Studioproduksjon 

- Veldig bra med flere lærere (Thomas, Trond og Tone). 
- Tydelige vinklinger. 
- Kun fire stykker tar faget – fungerer veldig bra med tett oppfølging. 
- Folk får prøvd ut ting på en god måte. 
- Positivt med mange vinklinger på studioproduksjon – ikke bare tradisjonell postproduksjon. 
- Bra å belyse forholdet mellom tekniker/musiker.  

 
TT3010 Audioteknologi og romakustikk 

- Mangler semesterplan – emnet er lite forutsigbart både i forhold til tema og det mer 
praktiske (når og hvor). 

- Gode lærere og god undervisning. 
 

Generelt master 
- Kunne gjerne gitt mer info om masteroppgaven tidlig i studiet, også knyttet opp mot de 

andre emnene. 
- Masterforum: Første på høsten kan tematisere oppgavearbeid og prosess. 
- Påminning om oppgaver og tema i løpet av første semester. 
- Veldig bra fagpakke på høsten. Dekker det meste og gir allsidig kompetanse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



I etterkant av møtet kom det også en e-post fra Esca Jensen, som ikke var tilstede: 
 

 

Eksamen vår 2014 

MUST2058 – Scenelyd 

Å ha en skriftlig eksamen i dette faget virker litt unaturlig, med tanke på fagets innhold. En annen 

ting går på forberedning til den praktiske delen av eksamen. Det var flere som ikke helt visste hva de 

skulle forvente når de kom inn til sensorene.  

MUST2060 - Lyd for multimedia 

I forhold til multimedia ønskes det litt klarere føringer på hva man ønsket at sluttresultatet skulle bli. 

Pga. løs oppgavetekst ble det veldig åpent hvordan man tolket oppgaven, og kunne deretter legge en 

helt egen føring. Det er jo for så vidt en utfordring i seg selv, men det er ikke realistisk i forhold til hva 

man eventuelt kommer til å møte senere.  

MUST2062 - Digital komposisjon og framføring 

Selve eksamensformene og hvordan faget er lagt opp virker helt greit. 

 

Oppstart høst 2014 

Virker som at oppstarten har gått bra.  

 

 
 
 


