
Kvass-arbeidet ved utøvende musikk 
 

Ved utøvende musikk har vi endt opp med følgende elementer som til sammen utgjør vår 
kvalitetskontroll med undervisning og studieplanarbeid. 

 

Undervisningskvalitet: 
Vi har følgende ordninger for å sikre kvaliteten på undervisningen: 

1. Referansegrupper 
2. Utviklingssamtalen i hovedinstrument 
3. Semesterrapportering klassisk og kirkemusikk samt master.  
4. Emneevaluering på nett 
5. Studentmedvirkning i utvalg og møter 

Beskrivelse og ansvarsfordeling: 
Aktivitet Beskrivelse Ansvar Frist Verktøy 

Referanse-
grupper 

Referansegruppene på utøvende musikk er 
organisert i studieretninger. Det innebærer at vi 
har følgende referansegrupper: 

• Referansegruppe jazz (1J, 
2J, 3J) 

• Referansegruppe 
kirkemusikk  

• Referansegruppe klassisk 
• Referansegruppe master 
• Referansegruppe 

pedagogikk 

Alle referansegruppene har med en lærer, som er 
den som kaller inn til første møte og som skriver 
referat fra møtene. Referat fra møtene leveres 
administrasjonen ved IM som skal videre formidle 
dette til Programrådet for oppfølging og lagrer 
referatet i Ephorte.  

 

Seksjons-
leder 

Midtveis 
og ved 
slutt av 
semester 

Ingen.  

Utviklings-
samtale 

Med bakgrunn i at hovedinstrument er det 
viktigste emnet studentene har og at kvaliteten 
på studiet er avhengig av et godt og åpent 
forhold mellom lærer og student, har vi fra 

Hoved-
instru-
ment-
lærer, 

Januar 
og juni 

”Mal for 
utviklings-
samtalen” 



studieåret 2007/2008 startet med 
utviklingssamtale i hovedinstrument hvert 
semester på alle studieretninger bortsett fra 
master.  Vedlagt en mal for utviklingssamtalen.  
For at utviklingssamtalen skal bli et godt verktøy 
for student og lærer i hovedinstrumentarbeidet, 
er det viktig at resultatet dokumenteres skriftlig 
og arkiveres av den enkelte lærer, slik at mulighet 
for oppfølging, progresjon og kontinuitet sikres 
ved gode rutiner. Utviklingssamtalen skal 
gjennomføres i slutten av hvert semester.  

 

seksjons-
leder 

Semester-
rapport 

Vi har fra semesterraportering både på bachelor 
klassisk og bachelor kirkemusikk, samt på master. 
Maler for semesterrapport er også vedlagt dette 
dokumentet.   

Student, 
underteg
nes av 
HI-lærer. 
På 
master 
underteg
nes 
rapport 
av 
student.  

Januar 
og Juni 

Mal for 
semester-
rapport 

Emne-
evaluering 

Vi har hvert semester en nettbasert emne-
evaluering i alle emner. Der har vi vurdert 
kvaliteten i hvert emne innenfor kriteriene 

• Faglig innhold 

• Undervisningen 

• Arbeidsmengde 

• Egeninnsats 

I tillegg ber vi studentene evaluere 
sammenhengen mellom emnene, studiet totalt i 
sammenheng med studiets mål, studiets relevans 
og åpnet for innspill til nye elementer i studiet 
som ikke finnes i dag.  

Studie-
leder i 
samarb. 
med 
Studie-
veileder.  

Program-
råd.  

Januar 
og Juni 

”Emne-
evaluering 
på nett” 
fra KVASS 

 

 



Studentmedvirkning i utvalg og møter 
Studentene er nå representert i programråd samt i ledermøtet.  

Sensur og bruk av ekstern sensor 
Ekstern sensor blir bare brukt ved avsluttende eksamen i hovedinstrument samt i evaluering av 
MUSP471 Fordypningsemne på masternivå. Ingen bruk av tilsynssensor.  

Resultatkvalitet:  
Nesten samtlige emner ved utøvende musikk har vurderingsordningen Bestått/Ikke bestått, så det er 
ikke aktuelt å måle karakterfordeling i karakterskalaen.  

 

Vedlegg: 

• Vedlegg 1: Mal for uviklingssamtalen 

• Vedlegg 2: Semesterrapport bachelor 

• Vedlegg 3: Semesterrapport master 

 

  



Vedlegg 1: Mal for uviklingssamtalen:  

 
 

Vedlegg 2: Semesterrapport bachelor: 



 



Vedlegg 3: Semesterrapport master: 
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