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1. Tilbakemelding på avvikling av høstsemesterets eksamener 
 
Det har kommet tilbakemelding på at det i enkelte eksamener har vært nyanseforskjeller i 
oppgaveteksten på de forskjellige målformene. Det bør tilstrebes at oppgaveteksten har så identisk 
innhold som mulig i alle språk og målformer den gis på. 
 
Sensuren har kommet til riktig tid. 
 
2. Undervisningen så langt i vårsemesteret 
 
Det er ønske fra studentene om en bredere innfallsvinkel til teori og metode i MUSV2018 
Fordypingsemne med vekt på musikkvitenskapelig forskning og metode. 
 
Ex.phil.-versjonen KiT, utøvende musikk og musikkvitenskap virker for noen av studentene som 
mindre akademisk rettet enn ønskelig. 
 
Stort frafall på forelesningene i MUSV1013 Etnomusikologi. 
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Positive tilbakemeldinger for MUSV1007 Musikk og globalisering, veldig givende med 
gjesteforelesere. 
 
3. Eventuelt 
 
Kull H2007 
Kullet som startet på bachelorgraden i musikkvitenskap høsten 2007 har igjen ett obligatorisk emne 
i høstsemesteret 2009. Flere har årsstudium eller annen utdanning fra før de startet på 
musikkvitenskap og hadde planlagt å avslutte bachelorstudiet sitt nå i vår. Bl.a. kan de ikke tas opp 
til PPU før de har fullført grad, og blir da forsinket i forhold til planene sine med opptil ett år. 
 
Da endringene i studieplanen ble innført for studieåret 2008/2009 ble det opplyst om at flyttingen av 
MUSV2010 Arrangering og innføring i komposisjon fra vår til høst ville føre til at emnet ikke kom 
til å bli undervist igjen før høsten 2009. 
 
Allikevel kan det være flere grunner til at studenter som ville avslutte graden våren 2009 ikke tok 
MUSV2010 våren 2008. Instituttet vil vurdere eventuelle søknader om å få godkjent fordypning i 
musikkvitenskap på bakgrunn av en emnesammensetning som ikke inkluderer MUSV2010 hvis 
slike kommer. 
 
Vara til stabsmøtet 
Hanne Benedicte Halse tok på seg å være vara for Agnete Eilertsen i forbindelse med stabsmøtene. 


