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Det humanistiske fakultet 
Institutt for musikk 

Dato 
02.03.2020 

Referanse 
2020/5455/VST 

 

 

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Saksbehandler 
 
7491 TRONDHEIM 

E-post: Kjøpmannsgata 48, 
Olavskvartalet, 6. etg. 

+47 73 59 73 00 Vegard Stolpnessæter 
postmottak@hf.ntnu.no Telefaks 
http://www.ntnu.no  +47  Tlf: +47 73 59 73 04 

Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse. 
 

 

Møtereferat 

Til stede:  
Nora Berg Markussen (for Ingrid Myrland Johansen og Ella Marie 
Runesdatter Wolden), Olav Tyssen Bergo, John Howland 
(studieprogramleder), Vegard Stolpnessæter (studiekonsulent og ref.) 
 

Forfall: Ingrid Myrland Johansen, Ella Marie Runesdatter Wolden 
 

Kopi til:    
 

Gjelder: Referat fra referansegruppen i musikkvitenskap 02.03.20 

Møtetid: 14:15–14:45 Møtested: 2413 
 

Generelt 
 
Tilbakemelding fra emnenasvarlig i MUSV3133 
Emneansvarlig kjenner seg ikke igjen i forrige referats omtale av korte pauser og at forelesningen 
gikk ut over oppsatt tid. Forelesningene har regelmessig 15 minutter pause hvert 45. minutt. 
Representant for master tar dette med tilbake til studentene. 
 
Referansegrupper i åpne emner 
Referansegruppen ble informert om at det nå er opprettet egne referansegrupper i MUSV2002 
Filmmusikk og MUSV2004 Nordisk musikk: Fra nasjonalromantikk til samisk rapp. 

Enkeltemner 
 
2. semester bachelor 
 
Generelt 
Studentene har på tvers av emnene ønske om at de på starten av semesteret skal få datoer for de 
avsluttende prøvene i obligatoriske aktiviteter (improvisasjon, ensembleledelse, musikkteknologi). 
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Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Vår dato 
02.03.2020 

Vår referanse 
2020/5455/VST 

 

MUSV1012 Musikk i historisk perspektiv 2 
Ingen spesielle tilbakemeldinger. 
 
MUSV1018 Hørelære og improvisasjon 
Ingen spesielle tilbakemeldinger. 
 
MUSV1021 Hovedinstrument 2 
Ingen generelle tilbakemeldinger. 
 
MUSV2008 Satsteknikker 2 med ensembleledelse og musikkteknologi 
Ingen spesielle tilbakemeldinger. 
 
MUSV2005 Det musikalske mennesket 
Ingen spesielle tilbakemeldinger. 
 
 
4. semester bachelor 
 
MUSV1013 Etnomusikologi 
Studentene er generelt fornøyde med forelesningene. 
 
Noen studenter er usikre på første del av eksamensoppgaven som skal inn i midten av semesteret. 
De hadde ønsket seg en mer konkret oppgavetekst, eller gjennomgang av teksten i undervisningen. 
 
MUSV2032 Bacheloroppgave i musikkvitenskap 
Seminartimene oppleves som nyttige. Presentasjonene har vært bra, og studentene hadde ønsket nye 
slike nærmere innleveringsfrist. Det er synd at seminarrekken er over nå. 
 
Studentene savner informasjon om i hvor stor grad de kan benytte veileder. 
 
MUSV3116 Venezia - legenden, historien, musikken 
Ingen spesielle tilbakemeldinger. 
 
MUSV3133 Musikk og teater 
Ingen spesielle tilbakemeldinger. 
 
MUSV3134 Politikk og moral på scenen: Tysk musikkteater i opplysningstiden 
Ingen spesielle tilbakemeldinger. 
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Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Vår dato 
02.03.2020 

Vår referanse 
2020/5455/VST 

 

Master 
 
Generelt om MUSV31**-serien våren 2020 
Studentene mener utvalget av emner er snevert. Alle tar for seg tidsperioden mellom 1400–17/1800-
tallet. Studentene hadde ønsket en større bredde i emnene de har å velge imellom. 
 
MUSV3005 Praktiske disipliner 
Studentene ønsker å få informasjon om eksamensdag. Studiekonsulent opplyste at uke for 
hovedinstrumenteksamener har vært tilgjengelig på innsida siden studiestart 
(https://innsida.ntnu.no/wiki/-
/wiki/Norsk/Informasjon+for+studenter+p%C3%A5+musikkvitenskap). Ellers ingen generelle 
tilbakemeldinger. 
 
MUSV3006 Masteroppgave i musikkvitenskap 
Ingen spesielle tilbakemeldinger. Studentene har levert midlertidige prosjektbeskrivelser, og vil få 
tildelt veileder ut ifra disse. 
 
MUSV3116 Venezia - legenden, historien, musikken 
Pausene har økt fra 5 til 10 minutter, og dette er positivt. Det er mye informasjon som må fordøyes i 
løpet av undervisningene, og selv om studentene har lest på forhånd, så svikter konsentrasjonen. 
Pausene virker ennå litt forhastet, og for å oppnå bedre konsentrasjon ser studentene helst at de blir 
på 15 minutter. 
 
MUSV3133 Musikk og teater 
Ingen spesielle tilbakemeldinger. 
 
MUSV3134 Politikk og moral på scenen: Tysk musikkteater i opplysningstiden 
Ingen spesielle tilbakemeldinger. 
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