
1 av 3 

  

 
 

Det humanistiske fakultet 

Institutt for musikk 

Dato 

18.05.2020 
Referanse 

2020/5455/VST 
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7491 TRONDHEIM 

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

+47 73 59 73 00 Vegard Stolpnessæter 
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Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse. 

 

 

Møtereferat 

Til stede:  

Ingrid Myrland Johansen, Ella Marie Runesdatter Wolden, Viktor Einarssønn 

Lunde (for Olav Tyssen Bergo), Jakob Mæhle Skjøtskift (Programtillitsvalgt 

for bachelor (PTV)), John Howland (studieprogramleder), Vegard 

Stolpnessæter (studiekonsulent og ref.) 
 

Forfall: Olav Tyssen Bergo 
 

Kopi til:    
 

Gjelder: Referat fra referansegruppen i musikkvitenskap 27.04.20 

Møtetid: 14:15–15:30 Møtested: Blackboard Collaborate 

 

Generelt 
 

Det vil bli møte etter påske om fadderuke. PTVer og ITVer møter instituttleder for å diskutere 

studiestart til høsten. 

Enkeltemner 
 

2. semester bachelor 

 

Generelt 

 

MUSV1012 Musikk i historisk perspektiv 2 

Studentene opplever større sammenheng mellom undervisning og det de jobber med i pensum i 

nyere musikkhistorie. Foreleseren de har nå har et fint opplegg, bl.a. med koronabrev. 

 

MUSV1018 Hørelære og improvisasjon 

Studentene er fornøyde. Avslutningen i improvisasjon er borte i sin normale form, men er lagt om 

gjennom oppgaver. Alle er fornøyde med hørelære. 
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MUSV1021 Hovedinstrument 2 

Det oppleves ikke som optimalt med digital en-til-en-undervisning på hovedinstrument, men det er 

bedre enn ingenting. Årsstudentene opplever det som verst å «miste» undervisningen slik den 

normalt skal være. Dialogen mellom student og lærer opplyses å være varierende. Noen ventet lenge 

med å ta kontakt. Påsken påvirket trolig dette negativt. De som har store instrument sliter mest med 

å få øvd. 

 

MUSV2008 Satsteknikker 2 med ensembleledelse og musikkteknologi 

Ensembleledelsen gir ifølge studentene vanskeligere/mer komplekse rytmeoppgaver enn det de har i 

hørelære i MUSV1018. Det er brattere læringskurve i ensembleledelse, og studentene hadde ønsket 

mer planlegging mellom lærerne på tvers av emner. Med en time i uka i ensembleledelse er det 

begrenset hvor mye oppfølging den enkelte student kan få. Ensembleledelse burde gått over to 

semestre, mener studentene. 

 

Emnet oppleves å ha mye innhold lagt inn i ett emne, og oppleves som å ta mer enn de 10 timene i 

uka det er rom til med 7,5 studiepoeng. Mye av tiden studentene bruker på universitetet går til 

MUSV2008. 

 

MUSV2005 Det musikalske mennesket 

Foreleser gjør en hederlig innsats for å holde studentene engasjerte. Studenten har ikke brukt 

diskusjonstavla som er opprettet på Blackboard mye, men er glade for at den er der. 

 

Emnet har hatt en fin struktur. Quizene er ikke direkte rettet mot eksamen, men er en egen 

obligatorisk aktivitet. Emnet er spennende, og studentene mener det kunne vært et  fast, obligatorisk 

emne, i fordypningen i musikkvitenskap. 

 

 

4. semester bachelor 

 

MUSV1013 Etnomusikologi 

Studentene er veldig fornøyde med avslutninga. Det har vært gode tilbakemeldinger på siste time, 

og studentene er fornøyde med oppfølgingen til eksamen. Opplegget i emnet har vært bra, inklusive 

praktisk del med stipendiat. 

 

MUSV2032 Bacheloroppgave i musikkvitenskap 

Studentene er lettet over den generelle 2-ukers utsettelsen som ble gitt på grunn av 

koronasituasjonen. Studentene satte også pris på at tidsrommet de kunne få veiledningen ble utvidet. 

Hver student er forskjellig, men det er også opp til hver enkelt student å nyttiggjøre seg 

veiledningstilbudet. 

 

Stort sett er studentene fornøyde med veileder. Der det har vært utfordringer har de henvendt seg til 

emneansvarlig, som har hjulpet til. 
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MUSV3116 Venezia - legenden, historien, musikken 

Ingen spesielle tilbakemeldinger. 

 

MUSV3133 Musikk og teater 

Det har vært en utfordring med så stor arbeidsmengde uten mer oppfølging. Med mer veiledning 

ville arbeidsmengden vært grei. Temaet er nytt for de fleste, og det gjør det vanskelig å jobbe med 

selvstendig. 

 

MUSV3134 Politikk og moral på scenen: Tysk musikkteater i opplysningstiden 

Ingen spesielle tilbakemeldinger i emnet, men generelt oppfattes Blackboard som å ikke være en 

god, stabil plattform til digitale forelesninger, slik det er i dette emnet. 

 

Master 

 

Generelt om MUSV31**-serien våren 2020 

 

MUSV3005 Praktiske disipliner 

Studentene føler seg godt fulgt opp. 

 

MUSV3006 Masteroppgave i musikkvitenskap 

Studentene opplever det som slitsomt å være hjemme hele dagen. 

 

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. 

 

 

 

 


