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Sakliste: 
1. Semesteret så langt 
2. Eventuelt 
 
1. Semesteret så langt 
 
2. semester 
Generelt inntrykk av at alt går bra. 
MUSV1012: Fornøyde studenter. Fint å starte timene med en kort oppsummering. Det kunne vært 
bra med en forelesning etter at siste oppgave ble gitt for å kunne snakke om oppgaven, og kanskje få 
den mer konkretisert. 
MUSV1013: Glissent oppmøte på forelesning og seminartimer. Ikke obligatorisk oppmøte i emnet. 
Ønske om mer struktur i forelesningene og forelesninger som er mer knyttet til pensum og har større 
variasjon. Siste forelesning i emnet trekkes fram som et godt eksempel på hva studentene ønsker 
mer av. Også bra at foreleser oppfordrer til og får i gang muntlig aktivitet i timene. 
MUSV1016: Stort sett fornøyde studenter. Hørelære bra. Improvisasjonstimene skadelidende fordi 
så mange fra 2. semester også tok emnet MUSV2009 og fikk kollisjoner mellom obligatorisk 
aktivitet i de to emnene. 
 
4. semester 
MUSV2009: Andre halvdel av emnet oppfattes som grundig men litt for enkelt. Individuell 
veiledning i emnet fint, men lite tid til hver p.g.a. mange studenter. Det virker som det har vært 
dårlig kommunikasjon mellom opprinnelig faglærer og vikar i musikkteknologkurset i emnet. 
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MUSV2012: Positive tilbakemeldinger. Ev. missforståelser ryddes raskt opp i. 
 
Generelt om bachelorforløpet: Bachelorprogram musikkvitenskap har ett emne (MUSV2010) i 5. 
semester. Emnet MUSV2010 har MUSV2009 som forkunnskapskrav, og MUSV2009 har 
MUSV1017 som forkunnskapskrav. Fram til nylig hadde MUSV2009 også krav om MUSV2017 (et 
3. semesteremne) som forkunnskap. Dette kravet ble nylig strøket, noe som gjorde at det var mulig 
for studenter å uhindret ta emnet MUSV2009 i sitt 2. semester, og MUSV2010 i sitt 3. semester. 
Dette har ført til at flere enn 30 har vært meldt opp i emnene. Dette igjen fører til at faglærerne har 
mindre tid til hver enkelt student, og at faglærere føler at de må tillempe 
øvingsgrupper/undervisning slik at studenten som vil får til å ta emner på tvers av kull. 
 
I og med at 5. semester har ett obligatorisk emne og resten valgfritt/støttefag sperrer det noe for de 
som ønsker å ta et årsstudium til slutt i graden (for eksempel for å få undervisningskompetanse i 
skolen). De må da ta større studiebelastning i et av semestrene. Det vanskeliggjør også situasjonen 
for de som alt har tatt 60 sp eller mer før de startet på fordypningen i musikkvitenskap, og ellers 
kunne fullført graden på to år. Dette oppfordrer til å ta emner tidligere enn det er lagt opp til i 
studieplanen, noe som inntil nylig var vanskelig, da de fordret forkunnskaper først oppnådd etter 3. 
semester. 
 
Ønsket om at studentene som har fordypning i musikkvitenskap fortsetter å ha kontakt med 
instituttet i sitt siste år på bachelor, før de tar valget om de fortsetter på master, må ses opp mot 
størrelsen på gruppen og alvorsgraden av problemene det skaper for de som a) alt har 60 sp eller 
mer når de starter på fordypningen i musikkvitenskap eller b) ønsker å ta et årsstudium i siste år av 
graden. I tillegg er det en faglig vurdering i hvilken rekkefølge, og hvor i studiet emner bør komme, 
samt hvilke forkunnskaper studenter som tar emnene må ha. Problemstillingen tas med i arbeidet 
med neste studieårs studieplan (2012/2013). 
 
Master 
Masterstudentene jobber mye for seg selv. Ingen særlige bemerkninger til inneværende semester. 
Hjemmeeksamen med bestått/ikke bestått som karakterregel oppfattes som lite utfordrende. 
MUSV3004: Litt dårlig oppmøte til tider. 
Representanten ga uttrykk for at det å dele fellesemner på 15 sp på master i to emner på 7,5 sp 
virket som en god idé. Det vil gi mindre dybde i fordypningsemnet, men en større bredde oppnås. 
 
 
2. Eventeuelt 
 
Bekreftelse på deltagelse i referansegruppe ved NTNU delt ut til representantene. Nye 
representanter fra høstsemesteret av, med mulighet for gjenvalg for de som har sittet til nå. 


