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1. Eventuelle tilbakemeldinger på vårens eksamensperiode 
 
1. semester 
Intet. 
 
3. semester 
Eksamen på hovedinstrument oppfattes som lite tilfredsstillende. I semestrene med bestått/ikke 
bestått gis det ikke tilbakemelding i forhold til videre arbeid, og 3. semester og master med karakter 
A–F der kommisjonen ikke nødvendigvis har kandidatens instrument som sitt hovedinstrument blir i 
alle fall av en del instrumentgrupper oppfattet som urettferdig (stryk og blås nevnt spesielt). Dette er 
også en ordning 1.semesterstudentene reagerer på. Forslag fra studentene om enten å ha 
kommisjoner for hvert instrument, eller at faglærer på instrumentet deltar på eksamen for å kunne gi 
tilbakemelding på studentens presentasjon eksamensdagen, og også i forhold til å se hvordan de 
utøver under stress. 
 
Lignende spørsmål har vært oppe før, mest fra enkeltstudenter. Se også referat fra referansegruppen 
i musikkvitenskap 28.02.2011. 
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Det ble gitt tilbakemelding på at praksisen slik den er i dag er sett på som tilstrekkelig for 
musikkvitenskap sine formål, og at en endring i forhold til å ha egne kommisjoner for hvert 
instrument er logistisk mye mer utfordrende. Utøvende musikk praktiserer dette, og har en hel 
stilling til denne jobben administrativt. Et forslag om å se på muligheten for lærers tilstedeværelse 
ved eksamen ble bifalt. Studieleder mente dette ville være mer realistisk å kunne få til. At dette nok 
vil føre til at en av hovedinstrumenttimene går til å overvære eksamen ga studentene inntrykk av at 
var greit i forhold til at de mener formålet er viktig for egen utvikling og resultat. 

 
Dette tas med videre i internt arbeid. Studiekonsulent vil skissere en løsning om alle involverte blir 
enige. Det vil uansett bli for tidlig å komme fram til en endring til neste eksamensperiode. 
 
5. semester 
MUSV2018: Bra. 
MUSV2010: Forskjeller i bruken av it’s learning og fysiske oppslag som kom bort gjorde at det var 
noe uklarhet og misforståelser om hva som skulle leveres til mappeevaluering. 
 
Master 
Intet. 
 
 
2. Semesteret så langt 
 
1. semester 
EXFAC0011: Går greit. Interessante foredrag. Veldig musikkteknologisk i timene og matematiske 
oppgaver oppleves som uvante, og mange av musikkvitenskapstudentene har ikke særlig 
matematikkbakgrunn. 
MUSV1011: Veldig bra hittil. 
MUSV1015: Hørelære ok. Improvisasjon lite å si på. Musikkledelse/kordireksjon – faglærer gir 
inntrykk av at han hadde ønsket mindre gruppestørrelser og mer tid pr hode. 
Noe hovedinstrumentundervisning oppfattes som dårlig organisert. Gitar ble spesielt nevnt. Det ble 
informert om at det kan settes inn vikar ved sykdom om det er mulig (i.e. lengre tids sykdom). 
MUSV1017: Veldig fint. Måten studentene er delt på er grei. Spørsmål om tilgjengelighet av 
hodetelefoner. Det ble opplyst fra administrasjonen at disse nå ville stå framme og ikke være 
innelåst så lenge kurset i musikkteknologi varte. 

 
3. semester 
MUSV2012: Fornøyd med fordypningsemnene. 
MUSV2017: Studentene syns det er lite variasjon i faget. Hovedinstrumenteksamen ble tatt opp, se 
sak 1. Ønske om å vite hva man vurderes ut i fra på forhånd (instrumentteknisk m.m.). 
Tilbakemeldinger føles intetsigende og generelle når de gis fra en kommisjon uten medlemmer som 
selv har instrumentet de bedømmer. Ønske om konkret tilbakemelding i 1. og 2. semester 
(MUSV1015 og MUSV1016). 
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Det ble informert om at de som vurderer eksamener skal være kompetente personer som tar jobben 
seriøst, og at kommisjonene blir satt opp slik at det er en person med jazz-bakgrunn og en med 
bakgrunn i klassisk musikk som sitter i dem. Det å vurdere kunstneriske prestasjoner er heller ikke 
lett, og at det nok kan ha forekommet at det har vært eksamenskomiteer som ikke har vært helt 
optimale. 
 
Generelt bemerkes det at det er lite skriftlige oppgaver i studiet, og at det hadde vært ønskelig med 
flere slike. De hadde ikke trengt være obligatoriske, men en mulighet for de som ønsket det. 
Studieleder opplyste om at arbeidsmengden i hvert emne totalt skal tilsvare uttellingen de gir i 
studiepoeng. Tilføring av obligatoriske oppgaver ville gitt for stor belastning i emner som ikke har 
slike i dag, og frivillige oppgaver blir gjerne et tilbud som kun eksisterer i teorien men få benytter 
seg av. Tas med videre internt. 
 
5. semester 
Bra semester så langt. 
MUSV2010: Kommet godt i gang. Ukentlige oppgaver holder studentene gående. Fine gruppetimer. 

 
Master 
MUSV3002 og MUSV3003: 
Semesteret så langt har gått fint. 
Populærmusikkstudier: Veldig faglig sterk foreleser, men det savnes mer struktur i presentasjon og 
formidling av innholdet. Mulig dette er en grunn til at ikke alle som tar emnet er på forelesningene. 
Veldig bra pensumbok, men ønske om supplerende pensum for master. 
The Roaring Twenties: Kjempeflott. Bredt pensum: 2-3 bøker og kompendium. 
Det oppleves litt gnisning i forhold til nivåforskjell når forelesningene er både for bachelor- og 
masterstudenter. 
Italiensk opera: Intet. 
 
Masterseminaret (del av emnet som inneholder masteroppgaven MUSV3006): 
Ønske om at MUSV3004 Musikkvitenskapelig teori og metode kommer i 1. semester, og at 
masterseminaret legges inn under dette emnet. Studentene tror det vil hjelpe i prosessen med å velge 
oppgavetema. Den av fagstaben studentene har kontakt med i starten er den som underviser 
masterseminaret, så det blir viktig at denne videresender studenter som har spørsmål innen felt 
andre har kompetanse på, men de ikke nødvendigvis selv vet av enda. 
 
Det ble informert om at det ikke settes begrensninger til oppgavevalg ved musikkvitenskap, og at 
dette kan føre til at et valg blir vanskeligere (man kan velge alt) men også forhåpentligvis et valg 
som for studenten er mer interessant enn ferdig definerte oppgaver/felt. Det vil alltid være vanskelig 
å starte på en slik oppgave, da det i utgangspunktet er helt ukjent. 
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3. Eventuelt 
 

• Ønske om lydisolering av øverom. Lufteanlegget kanskje mest skyld i lydgjennomgang. 
Studiekonsulent tar det videre. 

• Ønske om skiltsystem på øverom for opptatt/ledig. Hotell-type skilt. Studiekonsulent ser på 
saken. 

• Ønske om instrumentskap. Studiekonsulent sjekker opp. Svaret har vært «nei» tidligere. 
• Spørsmål om jazzinnhold i emnene. Det ble orientert om at dette inngår i emner, som for 

eksempel MUSV2009 og MUSV2010. 
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