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Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse. 

 

 

Møtereferat 

Til stede:  

Martine Gjermundsen Ræstad, Mads Bårdsgjære Heggen, Simon Grønås, 

John Howland (studieprogramleder), Vegard Stolpnessæter (studiekonsulent 

og ref.) 
 

Forfall:  
 

Kopi til:    
 

Gjelder: Referat fra referansegruppen i musikkvitenskap 04.03.19 

Møtetid: 14:15-15:15 Møtested: 2413 

 

 

Generelt 
 

Referansegruppenes organisering 

ITV har stilt spørsmål ved at musikkvitenskap ikke har referansegrupper i hvert emne, slik 

normalordningen ved NTNU tilsier. Referansegruppen mener eksisterende ordning er best for de 

fleste emnene. 

 

Ønske om felles undervisningsfri uke mellom emner 

Studentene i 2. semester ønsker at det kunne vært en synkroniseringsuke, en uke der alle emner 

kullet har, har undervisningspause, slik at de fikk tatt igjen arbeidet de skulle gjort. Forskjellige 

studenter har problem med å henge med i forskjellige ting, men alle studentene har noe å ta igjen. 

 

Kun teoretiske emner i 4. semester bachelor 

Studentene i 4. semester ønsker et praktisk emne også i 4. semester, ev. en omrokering med et 

teoretisk emne. 

 

Faglig forum 

Studentene ønsker mer «Superfaglig forum». Det faglige forumet med ansatte i kafeen ønskes 

gjentatt. Det kan særlig bli nyttig opp imot ny ordning med bacheloroppgave, for å bli bedre kjent 

med de ansatte og kompetansen de har også i fagets bredde. 
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Teknisk utstyr 

Projektoren på 2425 viser bilde litt nedenfor lerretet. Studiekonsulent følger opp. 

Venstre stereo på 2425 «blinker og faller ut». Studioteknikker følger opp. 

Piano oppleves skitne igjen. Vaskes de fortsatt? 

 

Studietur 

Masterstudentene ønsker studietur, helst betalt av instituttet. 

 

Det er også ønskelig med gjentak av konferanser, slik det ble gjort i fjor med Knowing Music – 

Musical Knowing: Cross disciplinary dialogue on epistemologies. 

 

Neste møte 

Grunnet at møtetiden mandager er fylt opp blir neste møte tirsdag 2. april kl. 12:00 på John 

Howlands kontor.  

Enkeltemner 
 

2. semester bachelor 

 

MUSV1012 Musikk i historisk perspektiv 2 

Responsen fra studentene er alt i alt positiv. Å ha undervisning på engelsk går bedre nå enn det har 

gjort tidligere for studentene. Noen ser for seg at de hadde hatt et litt bedre læringsutbytte med 

undervisning på norsk, men undervisning på engelsk gjør at de bruker læreboka mye mer, og 

terminologien er lik i den og på forelesning. Bytte av foreleser har også gått fint. 

 

Studentene sier at det hadde vært bedre å ha obligatorisk oppgave i seminartiden, og ikke i 

forelesningstiden slik de hadde i første halvdel av emnet. En uke til første essay ble kort, og måtte 

utvides til halvannen/to uker for å være gjennomførbart samtidig med aktiviteten i de andre emnene. 

 

MUSV1018 Hørelære og improvisasjon 

Hørelære 

Stort sett fungerer undervisningen bra. Studentene er positive til at foreleser bruker blackboard for 

en del av øvingene, men ønsker informasjon om alle øvinger. De som er til stede i undervisningen 

kan også lure på hva de konkrete oppgavene var, selv om de var til stede da de muntlig ble orientert 

om. 

 

Improvisasjon 

Studentene ser intensjonen i å splitte opp studentene i klassisk sjanger og de som ikke har det, men 

sier at nå er alle som har dårlig motivasjon/ikke ser den umiddelbare nytten av evnen, i en og 

samme gruppe. Gruppen bærer preg av at studentene har forskjellig utgangspunkt, og opptrening av 

denne evnen tar veldig mye av studentenes tid. 
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Inndelingen i forskjellige grupper basert på sjanger innvirker ikke på det studenten må gjøre, ifølge 

representanten, læringsmålene er de samme, så studentene spør om oppdelingen kunne vært gjort et 

annet sted, for eksempel at åpen sjanger hadde vært representert også i det som nå kun er klassisk 

gruppe. 

 

MUSV1021 Hovedinstrument 2 

Studentene opplever det som bra at de vet uken for hovedinstrumenteksamen nå. Ellers ingen 

generelle tilbakemeldinger. 

 

MUSV2009 Satsteknikker 2 med musikkteknologi 

Arbeidsmengden i emnet oppleves som stor sett opp imot de tre andre emnene studentene tar 

samtidig. De mener selv at 80 % av tiden går til dette emnet. 

 

Noen oppgaver kan være vagt formulert, der det virker som om det finnes krav, men at disse ikke 

eksplisitt informeres om før gjennomgang av besvarelser. Studentene ønsker større bruk av 

Blackboard. De som er til stede i undervisningen kan også lure på hva de konkrete oppgavene var, 

selv om de var til stede da de muntlig ble orientert om. 

 

Foreleser bruker en del eksempler fra besvarelsene som leveres hver uke i gjennomgangen. De 

anonymiseres, men noen studenter blir allikevel litt satt ut når de ser noe fra sin besvarelse bli 

trukket fram, og ønsker at foreleser spør/sier i fra i forkant. 

 

Gruppe 3 har blitt flyttet en del på i tidspunkt for undervisning, og det oppleves uheldig, men det ser 

ut til å være over nå. 

 

 

4. semester bachelor 

 

MUSV1013 Etnomusikologi 

Emnet for positive tilbakemeldinger. Studentene lærer å bruke kilder og forstå tekst med forskjellig 

vanskelighetsgrad. Etter hvert går det bedre å lese tekstene. 

 

Foreleser henger opp en liste over tider som er mulige å møte på kontoret for å få tilbakemelding. 

Studentene kunne ønsket at disse ble hengt opp for flere uker samtidig, slik at de kan skrive seg på 

litt fram i tid. 

 

MUSV2031 Bacheloroppgave i musikkvitenskap 

Bachelorseminaret oppleves som positivt. 

 

MUSV3105 Populærmusikkstudier 

Ingen spesielle tilbakemeldinger. Studieprogramleder oppfordret representantene til å aktivt 

innhente tilbakemeldinger til neste møte, siden emnet undervises på en spesiell måte i vår. 
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MUSV3106 Musikkens makt: maktens musikk - møter mellom musikk og politikk fra 

antikken til det 20. århundret 

Emnet for positive tilbakemeldinger. Foreleser oppleves flink til å veilede bacheloroppgaver, og det 

er bra at han pusher studentene. 

 

MUSV3117 Musikaler 

Ingen spesielle tilbakemeldinger på selve emnet. De som skriver bacheloroppgave i det opplever 

veiledningen som positiv. 

 

 

Master 

 

MUSV3005 Praktiske disipliner 

Spørsmål ble stilt om eksamen er tidligere enn normalt i år, eller om det bare virker slik, siden 

påsken er så sen. 

 

MUSV3006 Masteroppgave i musikkvitenskap 

Masterseminar 

Det var ikke godt oppmøte sist (uten underviser), men de som møtte hadde en god diskusjon de 

ellers nok ikke ville hatt. Det opplevdes litt kunstig å sende notat til underviser i etterkant fra de som 

faktisk møtte opp. 

 

MUSV3018 Kompositoriske formstrategier B 

Ingen spesielle tilbakemeldinger. 

 

MUSV3105 Populærmusikkstudier 

Ingen spesielle tilbakemeldinger. Studieprogramleder oppfordret representantene til å aktivt 

innhente tilbakemeldinger til neste møte, siden emnet undervises på en spesiell måte i vår. 

 

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

antikken til det 20. århundret 

Emnet oppleves detaljfiksert, i større grad en emner i historie som tar for seg samme tid. 

Informasjonen i form av årstall blir overveldende og skaper et prioriteringsproblem. En muntlig 

formidling i stedet for en skriftlig ville ifølge representanten hjulpet på. 

 

Studentene er spente på hvordan semesteroppgaven blir. Foreleser er behjelpelig med 

litteraturforslag og åpen for tema utenfor de han selv har satt opp. Studentene er godt fornøyd. 

 

MUSV3117 Musikaler 

Studentene er stort sett fornøyde. Fordeling på grupper oppleves positivt, og de får dekt mer 

materiale. 


