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Møtereferat 

Til stede: Eva Holm Foosnæs, Henning Carlsen, Jørgen Larsen 

Forfall:  

Kopi til: Karen Riis 

Gjelder: Referansegruppe - Master 

Møtetid: Mandag, 8/12, 0930-1030 Møtested: Rom 502 

Signatur:  JLa 

Innledningsvis snakket vi rundt referansegruppas ”mandat”, og Eva delte noen av sine erfaringer fra 
tidligere referansegrupper (klassisk). 
Flere saker ble så drøftet: 
 
1) Obligatoriske emner: Utøverpsykologi. Det reageres, spesielt fra jazz-studentene, på innhold 

og relevans for studiet. Problemer med nervøsitet og mestring synes å være lite aktuelt for 
jazz-studentene, faget oppleves derfor som unødvendig og bortkasting av tid. Man kan 
kanskje tenke seg at det kan lages forsskjellige opplegg for jazz og klassisk i dette emnet. 
Musikk og samfunn. Ansvarlig lærer oppleves som for ambisiøs, planen krever en oppgave 
på 5-10 sider, mens vedkommende mener det skal skrives 10-15 sider.  

 
2) Forslag fra bl a Kåre Bjørkøy om forandring/innstramming av fordypningsemnet. 

Studentene fastholder at de synes at dette skal organiseres så fritt som mulig, som nå, og at 
det faktisk er en viktig  faktor når det gjelder valg av studiested for master, mao en 
popularitetsgreie. Forslaget har vært oppe til behandling på instituttledermøtet, uten at det er 
kommet referat fra dette i skrivende stund, men, etter det vi kjenner til, ble forslaget 
forkastet. 

 
3) TSO-ordningen. Muligheten for å avslutte masterstudiet som solist med Trondheim 

Symfoniorkester, er en gulrot for de klassiske studentene. De synes allikevel at 6 måneders 
varsel er for knapt og håper at det i framtiden blir mulig å planlegge dette tidligere i studiet. 

 
Avslutningsvis ble vi enige om at JLa kaller inn til neste møte i mars/april, hvis ikke andre behov 
eller situasjoner skulle kreve tidligere møter. 
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