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Generelt 
 

Referansegruppenes organisering 

FTV ved HF har satt i gang en prosess for å se på definerte alternativer til normalordningen med 

referansegrupper i hvert enkelt emne. I dag er andelen referansegrupperapporter som kommer inn 

for lav. Måten musikkvitenskap og utøvende musikk organiserer referansegruppene på – for hele 

studieprogram med representanter fra kullene – virket å bli oppfattet som interessant på en positiv 

måte. 

 

Ny instituttleder 

Nora Bilalovic Kulset ble ny instituttleder fra 1. april av. 

 

Aktivitet på tvers av studieprogram 

Bachelorstudentene synes de burde kunne ta emner fra utøvende musikk, slik som entreprenørskap. 

Bachelorstudentene ønsker prosjektuker sammen med utøvende musikk. 

 

Koordinering mellom emner 

Studentene ønsker at det skulle vært mer koordinering mellom emnene de tar i samme semester. 

Oppgaveinnleveringer, eksamen m.m. Også med definerte emner utenfor musikkvitenskap, slik som 

examen philosophicum. 
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Intensiv EiT 

EiT varslet i 2015 at all annen undervisning ikke kan gå mens EiT pågår. Det vil si at alle onsdager 

må være åpne for langsgående EiT i vårsemesteret på master, og at ukene 2–4 må være uten 

undervisning for at studieprogram kan si de lar studentene velge intensiv landsby. Musikkvitenskap 

har derfor kun mulighet for langsgående landsby. 

 

Studentene er misfornøyde med at EiT ikke overholder dette selv. Studenter fra musikkvitenskap 

som søker på intensiv landsby får en slik landsby, mens studentene som har lest reglene og bare 

søker langsgående landsby føler det er urettferdig, siden noen av de også kunne tenkt seg intensiv 

landsby. Studentene får i de fleste tilfeller til å balansere fravær/obligatoriske aktiviteter slik at de er 

mulig å gjennomføre og bli ferdig med EiT tidligere. 

Enkeltemner 
 

2. semester bachelor/årsstudium 

 

MUSV1012 Musikk i historisk perspektiv 2 

Studentene er fornøyde, men etterlyser flere kvinnelige komponister på pensum. Faglærer i andre 

halvdel oppfattes som flink og hyggelig. 

 

MUSV1018 Hørelære og improvisasjon 

Hørelære 

Hørelære går stort sett fint. 

Studieprogramleder orienterte om at det vil bli ønskelig med studenter til pedagogisk prøve av 

søkere på stillingen i hørelære. 

 

Improvisasjon 

Ingen nye kommentarer ut over oppdeling i klassisk og resten, som ble tatt opp i forrige møte. 

 

MUSV1021 Hovedinstrument 2 

Ikke noe generelt. 

 

MUSV2009 Satsteknikker 2 med musikkteknologi 

Emnet går greit. Faglærer satte av tidspunkt studentene kunne skrive seg opp på for å få 

tilbakemelding på semesteroppgave, men for få tidspunkt ble satt opp. Studentene ønsker at det blir 

satt av nok tid. Foreleser oppleves å gi veldig gode tilbakemeldinger. 
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4. semester bachelor 

 

MUSV1013 Etnomusikologi 

Studentene syns det er litt mye tekst på foilene i presentasjonene, selv om de skjønner hvorfor og 

har tilgang til dem i ettertid. 

 

MUSV2031 Bacheloroppgave i musikkvitenskap 

Emnet går greit. 

 

MUSV3105 Populærmusikkstudier 

Ut i fra emnets gjennomføring i år etterspurte studieprogramleder utfyllende tilbakemeldinger 

forrige møte. 

• Studentene som skriver bacheloroppgave i temaet oppfatter at de har ganske mye arbeid. 

• Studentene som skriver bacheloroppgave i temaet går bare på undervisningen de selv tror er 

nyttig for akkurat det de skriver om. 

• Det oppleves som fint med variasjon i forelesere i emnet. 

• Generelt oppleves foreleserne som gode. 

• Emnet kunne vært bredere lagt opp, men studentene ser at det er mange inngangsporter til 

populærmusikken. 

• Emnet burde startet i uke 2, likt med de andre emnene, slik at undervisningen kunne bli 

ferdig tidligere. 

 

 

MUSV3106 Musikkens makt: maktens musikk - møter mellom musikk og politikk fra 

antikken til det 20. århundret 

Generelt bra. Undervisningen kunne vært mer variert, med gruppediskusjoner eller lignende. 

 

MUSV3117 Musikaler 

Generelt bra. 

 

 

Master 

 

MUSV3005 Praktiske disipliner 

Generelt er studentene usikre på hvordan de går fram hvis det er ting det er vanskelig å ta direkte 

med hovedinstrumentlærer. Hovedinstrumentansvarlig, for tiden Tone Åse, kontaktes i slike 

tilfeller. 

 

MUSV3006 Masteroppgave i musikkvitenskap 

Masterseminar 

Opplegget har dabbet av i følge studentene. En del velger å ikke lenger prioritere seminaret. 
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MUSV3018 Kompositoriske formstrategier B 

Ingen spesielle tilbakemeldinger. 

 

MUSV3105 Populærmusikkstudier 

Ut i fra emnets gjennomføring i år etterspurte studieprogramleder utfyllende tilbakemeldinger 

forrige møte. 

• Masterstudentene opplever det som rotete med mange forelesere. Helst ville de hatt en 

foreleser og færre gjesteforelesere. 

• Emnet får mangel på kontinuitet med flere forelesere. 

• Noen av foreleserne oppleves som ikke like erfarne. 

• Seminarene har ikke fungert godt. Det er misnøye med dem, og enkelte studenter går tidlig, 

noe som også fører til et dårligere utbytte i diskusjoner for de som er igjen. 

• Mange interessante og spennende tema tas opp. 

• Studentene opplever ukentlige obligatoriske innleveringer av kortsvarsoppgaver som et press 

til å skrive tekster fordi de må, uten at de ser funksjonen, og dermed leverer dårligere tekster 

enn det de egentlig kunne prestert og at det er mye arbeid for 7.5 sp. Studieprogramleder er 

en forkjemper for dette pedagogiske virkemidlet for å sikre at studenter har lest til 

forelesningen, og gi grunnlag for god læring og informerte diskusjoner. Semesterplanen 

forsøker også å forklare hvorfor dette er gjort. Det er også eksamensforberedende. 

• Studenten mener de burde blitt gitt mer ansvar for egen læring. Det er lite fleksibilitet i 

håndteringen av egen bruk av tid med ukentlige obligatoriske innleveringer. Studentene 

ønsker å prioritere selv, med de ev. konsekvensene det får. I dag oppleves dette som litt 

rigid. 

• Det er bra at et emne er innom jazztematikk. 

• Informasjon om emnet burde vært kommunisert tydeligere og tidligere. Blant annet den sene 

oppstarten. For master åpner det opp muligheter for å ta intensiv EiT, når emner ikke går i 

uke 2–4. 

 

MUSV3106 Musikkens makt: maktens musikk - møter mellom musikk og politikk fra 

antikken til det 20. århundret 

Emnet er spennende, men studentene mener fremdeles at det blir for stort detaljfokus, med variert 

suksess. 

 

Det er nok variasjon i selve tematikken i følge masterstudentene. Seminartimene kunne vært mer 

kreativt lagt opp. 

 

Opplegget er bra, og studentene er spente på eksamen. 

 

MUSV3117 Musikaler 

Emnet får litt blandede tilbakemeldinger. Noen mener forelesningene er bra, og andre at de ikke er 

fullt så bra. Foreleser oppleves som litt usikker til tider, og studentene kan korrigere enkelte ting og 

ha tilleggsopplysninger. Det merkes at faglærer har to jobber og at det er knapt med tid dette 

semesteret, noe som er demotiverende for en del studenter. Foreleser er engasjerende når alt 

fungerer. 
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Det er fokus på historisk utvikling i emnet, som er bra og reflektert og setter musikaler inn i 

samtidskontekst. Det går dog på bekostning av dybden/gullalderen. 

 

Emnet er konsentrert om én pensumbok, noe emnet har blitt kritisert for tidligere også, men boken 

er en samling med flere forfattere som mer inviterer til diskurs enn en bok med kun én forfatter 

gjorde. Et slikt fokus på én bok er forståelig for et oversiktsemne, men masterstudentene hadde 

ønsket mer fordypning. 

 

I noen analyseoppgaver får det litt tid til å korrigere småfeil i notematerialet. Gruppearbeidet 

fungerer ikke bra. Det er ikke konkrete nok arbeidsoppgaver. Plenumsdiskusjon har fungert bedre, 

med god bruk av studenter som har peiling på faget. 

 

Studentene ønsker mer informasjon om eksamen enn det emnebeskrivelsen gir. 

 

 


