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Setter pris på om dere kan gi tilbakemelding på emnet her, så vi kan utvikle det videre til neste gang emnet gis.

Hvordan vurderer du utbyttet av emnet? *
(1 er svært dårlig, 6 er svært stort)

Svar Antall Prosent

1 0

2 0

3 0

4 1

5 3

6 1

Hvordan vurderer du utbyttet av forelesningene?

Hvordan vurderer du utbyttet av arbeidsgruppene?

Hvordan har pensum fungert?

Hvordan har veiledningen fungert?

Er det noe du har opplevd som særlig bra?

leverte svar: 4
påbegynte svar: 0
invitasjoner sendt: 0

Med fritekstsvar

Forelesningene har vært gode i seg selv, men litt vel stor bredde. Etter mitt syn vill faget best kunne konsentrert seg om f.eks digitale strømmetjenester eller
nye distribusjonsteknologier/endringer fremfor gjennomgang av musikk i film og spill osv. Jeg er inneforstått med at andre sikekrt vil ha tilsvarende interesse av
andre forelesninger, men jeg tror man kan spisse det hele ned den ene eller andre veien.
Veldig interessante forelesninger
Har fått et veldig godt utbytte av forelesningene. Mange spennende temaer og gode diskusjoner.
Veldig bra. Selv om mange av forelesningene har tatt for seg temaer som jeg selv ikke er spesielt interessert i/trenger for mine studier, så har det hele tiden
vært spennende, morsomt og lærerikt.

Jeg deltok ikke på arbeidsgruppene, så jeg har ingen kommentar.
Veldig bra
Meget godt. Seminarleder har gjort en kjempejobb i veiledning av semesteroppgaver.
Veldig bra. Har nok ikke utnyttet dem så mye som jeg kunne ha gjort, men alt har vært veldig seriøst og til stor hjelp for oppgaveskriving. Fin, variert gruppe
med utrolig kompetente folk og god styring fra seminarleders side.

Pensum har fungert, men det kunne vært litt større fokus på muligheter for å inkludere alternativer ifm de individuelle semesteroppgavene. Utfra valg av tema
vil nødvendigvis store deler av pensum være uinteressant for den enkelte. Istedet for fastsatt pensum kunne man fokusert på innhenting av data utfra valg av
tema? Et slags dynamisk tema-basert-pensum hvor man f,eks følger et fenomen i mediene (f.eks selv-initiert artispromotering i sosiale medier ) og
kategoriserer/samler disse erfaringene/diskuterer de? Slik kan man hente inn empiri på tross av at det er et 10-poengs emne med liten plass til datainnsamling i
semesteroppgaven? Evt at man gjennomfører medieanalyser av aktuelle tema innledningsvis som etter godkjenning blir perspektivene / pensum som fungerer
som grunnlag for drøfting i oppgavene?
Helt ok, som det ble påpekt er det bare plass til enkelte perspektiver. Vanskelig mtp spennet i semesteroppgaver
Helt ok. Faglærer skal virkelig ha ros for å erkjenne at forskningslitteraturen er mangelfull på en rekke av emnets temaer og har hjulpet godt til i prosessen med
å finne relevant litteratur til oppgaven.
Veldig fint. Liker veldig godt at vi har hatt tre hele bøker på pensum, med mulighet til å fokusere på det som er mest relevant for hver enkelt. Gøy med så
forskjellige ting, gjør at man oppdager tekster som man ellers ikke ville kommet borti. Fine artikler. Veldig passe størrelse på pensum, og pensum var lett
tilgjengelig.

Veiledningen har vært bra. Vi fikk tilbakemeldinger på både muntlig og skriftlig kvalifisering, pluss oppfordringer om å få ytterligere oppfølging om
semesteroppgaver ved gjentatte anledninger helt frem til leveringsfristen nærmer seg. Både Maasø og Østby oppfordret til å ta kontakt for tilbakemeldinger på
prosessene.
Veldig bra
Meget godt.
Veldig bra. Utrolig god hjelp gjennom hele semesteret, her var det bare å være flink til å følge opp med fremgang og innleveringer underveis, så kunne man i
praksis skrive ferdig eksamensoppgaven med veileder ved sin side. Supert! Gjør det umulig å stryke.

Fint med obligatorisk krav om deltagelse. Det kan se it til at endel basisferdigheter som etterspørres i arbeidslivet kanskje særlig innenfor aktuelle
arbeidsområder for medievitere som presentasjonsteknikk, utforming av effektive lysark og annen formidlingsteknikk burde fått en større plass i de aller fleste
universitetesutdannelser. Fint at man i dette emnet pålegger en viss muntlig aktivitet med evaluering. Ellers ser jo faget interessant hvis man har en
grunnleggende interesse av populærmusikk og mediebruk.
Jevnt over bra
Veiledningen
Delinnleveringer og obligatoriske oppgaver underveis, som ikke har vært stressende eller for vanskelige, men bare akkurat passe for å komme godt igang med
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Er det noe du har opplevd som særlig dårlig?

Forslag til hvordan emnet kan utvikles og bli bedre?

stoffet. Perfekt balanse mellom krav til deltakelse og ellers ganske fritt fag.

Få deltagere gjør at det kan bli litt glissent ved enkelte anledninger.
Nei
Ingenting.

Som nevnt ovenfor: En spissing i en eller annen retning, slik at det blir en bedre nyansering av et enkelt tema i pensumlista og forelesningslista.
Det kan godt stilles litt større krav til den muntlige kvalifiseringsoppgaven, følte at noen tok litt for lett for det og bare snakket om sitt tema for semesteroppgave.
Fikk ikke like mye ut av alles presentasjoner. Ellers har dette vært semesterets beste emne.


