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1: Emne-evaluering: 
 
1. trinn:   

• MUSP4113 Musikkhistorie A:  
 Mange studenter synes emnet er for omfattende, og at det er vanskelig å få 

oversikt over pensum.  
 Å skulle skrive et essay på 5-7 sider til tre lærere er altfor tidkrevende. Den 

første bolken hadde konkrete oppgaver som skulle besvares, og det gjorde 
oppgaven lettere. 

 To av lærerne er det vanskelig å forstå når de foreleser, den ene foreleser på 
engelsk og engelske musikkuttrykk blir brukt uten at studentene får forklart 
hva de betyr. Det blir også vanskelig å skrive notater fra forelesningene, da 
man noterer både på engelsk og på norsk.  

 Det har vært til dels vanskelig å få utdelt notatene fra forelesningene på It’s 
Learning.  

 De to andre gikk for fort frem, det var vanskelig å få med seg alt de foreleste 
i.  

 Den ene læreren var altfor sen med å gi tilbakemelding på om essayet var 
godkjent eller ikke. 

• MUSP4112 Gehørtrening/improvisasjon A: 
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 To av bolkene(rytmikk) har vært for lite utfordrende, studentene kunne ønske 
seg vanskeligere rytmer 

 Det var få som hadde fått med seg at musikkledelse var en del av emnet, og 
kurset kom som en stor overraskelse etter jul.  

 Musikkledelse har vært ok for de fleste, noen studenter har reagert på måten 
læreren har gitt tilbakemelding på.  

• MUSP4114 Satslære A: 
 Satslæreundervisningen har vært bra. 
 Grunnleggende musikkteknologi: Det samme gjelder her: få som hadde fått 

med seg at mustek var et kurs under dette emnet. Kurset er bra, men det er 
vanskelig å få med seg alt.  

2. trinn: 
• Musikkhistorie: Å ha et helt semester med strykekvartetter føles lite relevant for ikke-

strykere. Bare ett tema for en så sammensatt gruppe fungerer ikke optimalt. 
• Satslære: Undervisningen oppleves som litt amputert på grunn av faglærer ble pensjonist 

midt i semesteret, men vikar har vært flink.  
• Gehør: litt repetisjon av 1. klasse, men ok. 
• Musikkteknologi: ok. 
• Perspektivemner: Kan med fordel informeres bedre om. 
• EXPH0002: Setter stor pris på at det er tilpasset våre studenter 

4 trinn: 
• Ensemblepraksis i TSO er veldig bra, flott å få spille i TSO som del av studiet. 
• Kammermusikk: Studentene virker veldig fornøyde, jobber godt og selvstendig med faget. 

Fint å ha flere ulike lærere. 
• MUSP 4144 Arrangering/komponering: Er et emne studenter som vil spille mest mulig ikke 

velger.  
 
Hovedinstrument/interpretasjoner: 

• På sanginterpretasjonene er det ønskelig å få utdelt noter på det som fremføres. Problem: 
kopikort?  

• Stryk: Veldig bra interpretasjoner, folk virker stort sett fornøyd. Det siste prosjektet ble litt 
for mye for mange, kanskje to prosjektuker på våren er en for mye?  

• Blås: Fint å være samlet treblås og messing på interpretasjoner av og til. Bra å ha ulike 
lærere. 

 

2: Rammefaktorer: 
• Luft og inneklima er ikke bra.  
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• Pianoene på de små øvingsrommene har uforsvarlig lydnivå, det piper i ørene når man har 
øvd på de små øvingsrommene i 5. etasje. 

• Det er få rom som egner seg for kammermusikk med piano: i grunnen er det bare 
Kammersalen som er stort nok OG har bra klaver men der er det stor pågang. K203 ville 
kunne fungert bra med et bedre instrument: Kan man oppgradere flygelet på K203 og 
dedikere rommer i større grad til kammermusikk? 527 er også et rom som kan brukes 
dersom det står et bedre piano der.  

• Pianoene i Krambugata blir fort ustemt: er det noe som kan gjøres for å forhindre det?  
• Kanskje man skulle bestille en rapport fra Sæheim eller noen andre på pianoparken og 

tilstanden?  
• Timeplan for alle faste aktiviteter på rommene savnes utenfor dørene. 
 
Studentmiljø 
• Fadderuka 2014 fungerte ikke optimalt for dem som ikke var med hele tiden og hadde for 

stort fokus på alkohol.  Opplegget må ha en ferdig timeplan og nok aktivitere uten alkohol.  
• Ensomhet: mange finner sitt sosiale miljø innenfor instrumentgruppene, men altfor mange 

føler seg alene. Dette går ut over studiemotivasjonen, Hva kan vi gjøre for å forebygge?  
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