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Det humanistiske fakultet 

Institutt for musikk 

Dato 

13.02.2019 
Referanse 

2018/4718/VST 
 

 

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Saksbehandler 

 

7491 TRONDHEIM 

E-post: Kjøpmannsgata 48, 
Olavskvartalet, 6. etg. 

+47 73 59 73 00 Vegard Stolpnessæter 

postmottak@hf.ntnu.no Telefaks 

http://www.ntnu.no  +47  Tlf: +47 73 59 73 04 

Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse. 

 

 

Møtereferat 

Til stede:  Mads Bårdsgjære Heggen, Simon Grønås, John Howland 

(studieprogramleder), Vegard Stolpnessæter (studiekonsulent og ref.) 
 

Forfall: Martine Gjermundsen Ræstad 
 

Kopi til:    
 

Gjelder: Referat fra referansegruppen i musikkvitenskap 04.02.19 

Møtetid: 14:15-15:10 Møtested: 2413 

 

 

Generelt 
 

Referansegruppenes organisering 

Spesielt representanten for masterstudentene understreker at formen på referansegruppe 

musikkvitenskap har lagt seg på er problematisk, da det er et svakt tilbakemeldingsgrunnlag 

representantene bygger på. En mister den direkte nærheten med enkeltemnene, med unntak av de 

representantene tar selv. 

 

Ingen av representantene tar de åpne emnene, og de inngår ikke i en av gradene, så det er ikke 

naturlig at de ser på representanter fra semestrene i musikkvitenskaps studieprogram som sine 

kontaktpersoner. Studiekonsulent kontakter de emneansvarlige i slike emner og oppfordrer til at de 

oppretter referansegrupper jf. NTNUs normalordning. 

 

Lyd, luft og varme 

Tilbakevendende innspill om at musikkvitenskaps områder har dårlig luft og mangler lyddemping i 

rom og lydisolering mellom rom. At varme og luft slås av i helgene rapporteres også som uønsket 

av studentene. De er i området på ettermiddag og helg også, og første forelesning mandag morgen 

har ikke god luft. 
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Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

Vår dato 

13.02.2019 
Vår referanse 

2018/4718/VST 

 

Høstens eksamensperiode/vurderinger 
 

Studentene mener sensuren på bacheloroppgaven kom for sent, og stiller spørsmålstegn ved å gi 10 

dager ekstra til sensur grunnet jul, som inntreffer hvert år. 

Studentene mener sensuren i MUSV3001 falt litt sent, men at den i MUSV3004 kom påfallende 

tidlig. Dette kan være fordi sensorene jobbet aktivt med sensuren fra dag én, og studentene håper 

sensuren ikke tas lett på fordi emnet vurderes bestått/ikke bestått, siden arbeidskravet var stort. 

Enkeltemner 
 

2. semester bachelor 

 

Representanten hadde forfall så følgende emner ble ikke gjennomgått: 

MUSV1012 Musikk i historisk perspektiv 2 

MUSV1018 Hørelære og improvisasjon 

MUSV1021 Hovedinstrument 2 

MUSV2009 Satsteknikker 2 med musikkteknologi 

 

4. semester bachelor 

 

MUSV1013 Etnomusikologi 

Språklig sett oppfattes pensumtekstene som vanskelige, men også i nivå og idéer. Det kan også være 

vanskelig for noen av studentene å følge med i timene ut i fra dette. Representanten mener en bok 

som hovedpensum hadde vært å foretrekke. 

 

MUSV2031 Bacheloroppgave i musikkvitenskap 

Bachelorseminaret hadde ikke startet opp til første møte i referansegruppen. 

 

MUSV3105 Populærmusikkstudier 

Ingen spesielle tilbakemeldinger. Fra emneansvarliges side opplyses det at få leverer de ukentlige 

oppgavene, selv etter purring. 

 

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

antikken til det 20. århundret 

Emnet framstår som godt strukturert, og det ble tidlig gjort klart hva arbeidskravene var for de som 

tok emnet, og de som ønsker å bruke temaet i bacheloroppgaven. 
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Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

Vår dato 

13.02.2019 
Vår referanse 

2018/4718/VST 

 

MUSV3117 Musikaler 

Akademika tok ikke inn nok bøker til emnet. De er lovt at det kommer flere. 

Studentene liker emnet, men opplever at det ikke er like god struktur i forelesningene hver gang. 

Foreleser er engasjert, blid og hyggelig. 

 

Studentene kunne ønsket at det ble gitt frivillige oppgaver de kunne jobbet med for å aktivt jobbe 

med stoffet selv om det ikke er obligatoriske arbeidskrav i emnet. Enten hver for seg eller som 

gruppearbeid. 

 

 

Master 

 

MUSV3006 Masteroppgave i musikkvitenskap 

Masterseminar 

Studentene påpeker at masterseminaret i vårsemesteret utgjør en økt arbeidsmengde ut i fra at de alt 

tar emner som til sammen utgjør 30 studiepoeng/40 timers uke, og at det er vanskelig å si at det ikke 

går noe på bekostning av andre emner de tar. 

 

Masterstudentene ønsker et formelt skriv om hva intensjonen bak seminaret skal være, som en 

motivasjon for å gi det tiden det krever. 

 

MUSV3018 Kompositoriske formstrategier B 

Ingen spesielle tilbakemeldinger. 

 

MUSV3105 Populærmusikkstudier 

Ingen spesielle tilbakemeldinger. 

 

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

antikken til det 20. århundret 

Øvingsskjemaene oppleves som detaljfiksert og studentene har ønske om mer strukturelle spørsmål 

som gir mer øvelse i å se linjer i tillegg til detaljerte kontrollspørsmål. 

 

MUSV3117 Musikaler 

Ingen spesielle tilbakemeldinger. 


