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Studieprogramleder informerte om at vi jobber med å få tilsatt en ny studieveileder i Vegards 
permisjonsperiode, med tiltredelse 15. april. Inntil videre vil Jørgen Vie jobbe i 60% som vikar. 
Hanne Formo deltar på dette møte i fravær av studiekonsulent.  
 
To tema fra forrige møte (07.03.16)  ble tatt opp igjen: kvaliteten på flyglene og, MUSV3005 
Praktiske disipliner 
Studentene har ikke fått laget noen konkret liste over feil eller mangler ved flyglene, da de mener de 
er generelt slitt og at flere burde byttes ut. Det oppleves som frustrerende å ikke ha et ordentlig 
instrument å øve på. Studieprogramleder vil ta saken videre til ledelsen 
 
MUSV3005 Praktiske disipliner består av individuell hovedinstrumentundervisning og en praktisk 
del som har variert fra semester til semester og blitt tilbudt høst og vår. , for eksempel hørelære, 
kordireksjon, improvisasjon, gregoriansk sang med mer. Det har vært problematisk å skape et 
forutsigbart tilbud slik som faget er nå, og lærerstaben har foreslått at faget  endres fra å gå hvert 
semester til å kun gå på høsten. Den praktiske delen vil få fokus på ensembleledelse og direksjon, 
noe som er populært og ønsket av studentene.  
Meningene blant studentene så langt er delte. Noen mener at det er best om det går hvert semester 
med forskjellig tema, slik at de kan ha fleksibiliteten med å kunne velge. Men slik som det er nå, 
hvor de får vite tema såpass sent før semesterstart, gir ikke dette noen fleksibilitet heller.  Samtidig 
mener andre  at det ville bli enklere for dem å forholde seg til emnet om det gikk en gang i året. 
Uansett er dette en programrådsak som vil bli tatt opp i høstens studieplanprosess. 
 
Annet:  

 

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Førstekonsulent 
7491 Trondheim E-post: Olavskvartalet + 47 73 59 73 00 Hanne Formo 
 musikk@hf.ntnu.no 6 etg Telefaks  
 http://www.hf.ntnu.no/musikk Trondheim sentrum + 47 73 59 73 01 Tlf: + 47 96566 

 

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til 
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse. 

 



  2 av 3 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Dato 
05.04.2016 

Referanse 
 

 

Studentene har tidligere ytret ønske om et tilbud om fysiologi. Det har denne våren vært forsøkt å få 
et tilbud inn i MUSV3005, men av ulike årsaker har dette ikke lykkes.  Instituttet arbeider med 
saken men mangel på undervisningsressurser har så langt gjort det vanskelig å få til noe konkret for 
musikkvitenskap.  
Studentrepresentantene lurte på om det har blitt gjort en evaluering av bacheloroppgaven, særlig 
veiledningen, siden vi nettopp har innført denne. Det har ikke blitt gjort noen større evaluering 
ennå, og de etterlyser synspunkter fra studentene om hvordan de opplevde prosessen. 
Studieprogramleder opplyste om at fagstaben vil arbeide vider med en del spørsmål rundt 
bacheloroppgaven, bl.a. nivå og omfang.   
 
Som tidligere er det også ønskelig med skrivekurs med akademisk skriving.  Irene Bergheim har 
laget en manual som studentene opplever som god, og John Howland holder på å utarbeide en ny 
manual for stil og skriveprosess. Instituttet skal forsøke å få akademisk skriving inn som et punkt i 
EXFAC0016.  Studentene mente at manualer for skriving godt kunne presenteres allerede fra første 
stund i relevante emner i bachelor. 
 
Studentrepresentantene kom med forslag om  at sluttevalueringene som studentene skal svare på 
ved slutten av semesteret burde gjøres i løpet av siste undervisningstime, slik at svarprosenten blir 
større. 
 
Gjennomgang av semesteret: 
 
2. semester bachelor:  
Ingen tilbakemelding grunnet representantens forfall.  
 
4. semester bachelor:  
 
EXPH0002 – Examen philosoficum for utøvende kunst og musikkstudenter: Det er  er Institutt 
for filosofi og religionsvitenskap som har ansvar for dette emnet. Foreleser har meldt at timer som 
er tapt på grunn av sykdom vil bli tatt igjen..  

 
MUSV1013 Etnomusikologi: Studentene er nå inne i en periode med essaygjennomganger. De 
etterlyser både klarere og strengere frister for innleveringer. 
 
MUSV3115 Musikk og kultur i 1970-årenes New York: Ingen spesielle tilbakemeldinger i 
forhold til sist møte. 
 
MUSV3116 Venezia – Legenden, historien, musikken: Ingen spesielle tilbakemeldinger i forhold 
til sist møte. 
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MUSV3117 Musikaler: Studentene er fornøyde med emnet, men etterlyser mer dybde og mer 
gjennomgang av teori osv.  i forelesningstimene. Spesielt positivt dette semesteret er at studentene 
fikk sett musikalen «Vår» ved Trøndelag Teater som en del av undervisningen.  
 
Master: 
Ingen spesielle tilbakemeldinger på noen av emnene. Studentene er fornøyde med undervisningen. 
Studentrepresentanten kunne tenke seg informasjon om innlevering av masteroppgave. Denne 
kommer i følge de rutinene eksamensansvarlig har i denne prosessen.  
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