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Generelt: 

 

Eksamen høsten 2018 

Studentene opplever usikkerhet om når de skal bruke kandidatnummer eller navn på besvarelser. 

 

Det var feil i hjemmeeksamen i MUSV1011 Musikk i historisk perspektiv 1. Det manglet en 

oppgave, og bilder som stod til én oppgave, kom på neste side. Dette ble tatt tak i gjennom pdf i 

emnet på Blackboard i løpet av første eksamensdag. 

 

Så godt som alle kandidatene fikk registrert feil karakter på bacheloroppgaven. Studentene har 

meldt avvik. 

 

Representantene stilte spørsmål om blesting av hovedinstrumenteksamenene. Instituttet har ikke 

brukt å fronte disse eksamenene, men latt det være opp til de studentene som selv ønsker et bredere 

publikum å gjøre det. 

 

Studentene mener sensur i en del emner kom sent. Studieprogramleder informerte om at det legges 

til 10 dager hvis sensurdatoen normalt ville falt i jula. 
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Rekruttering 

Det har kommet tilbakemeldinger på at forrige års rekrutteringsbesøk ble oppfattet som kun spilling 

på skolene, og ikke reell informasjon om studiene, og at det kan være uheldig for de som ville blitt 

interessert i å studere musikkvitenskap. 

 

 

Semesteret så langt: 

 

2. Semester bachelor 

 

MUSV1012 Musikk i historisk perspektiv 2 

Ingen spesielle tilbakemeldinger. 

 

MUSV1018 Hørelære og improvisasjon 

Det er gode tilbakemeldinger på emnet. Improvisasjon er for første gang forsøkt delt ut i fra 

studentenes sjanger. Dette ser ut til å fungere godt, og representantene fra senere årskull sier de 

skulle ønske det var slik da de hadde emnet også. 

 

MUSV1021 Hovedinstrument 2 

Ingen generelle tilbakemeldinger. 

 

MUSV2009 Satsteknikker 2 m/musikkteknologi 

Studentene ønsker at oppgavene legges ut litt tidligere på Blackboard, etter timen, ikke dagen etter, 

slik at de får en dag til å jobbe med dem på. 

 

 

4. Semester bachelor 

 

MUSV1013 Etnomusikologi 

Emnet oppleves som bra, og studentene lærer veldig mye. Pensum oppleves som tungt. Det er ikke 

en tradisjonell forelesningsplan i emnet, og pensum gis fra uke til uke. Dette fungerer greit ifølge 

studentene. Foreleser er flink til å gå igjennom pensum på forelesning, selv om det kan bli hektisk å 

få det fra uke til uke. Det er første gang emnet undervises av foreleser og i noe ny utforming. 

 

MUSV2031 Bacheloroppgave i musikkvitenskap 

Den 6 uker lange seminarrekka har ennå ikke startet opp. 
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Emner hvor Institutt for musikk ikke har emneansvaret: 

 

EXPH0002 Examen philosophicum for utøvende kunststudenter 

En estetisk ex.phil. oppleves som kjempebra å ha. Flere kunstretninger er representert, og det gis 

mange eksempler fra musikken. 

 

Perspektivemnene 

Alle perspektivemnene som er tillatt for musikkvitenskap oppleves som relevante. Disse emnene må 

dog undervises fra 16:00–18:00 for å unngå å kollidere med alle andre emner i alle program, siden 

de skal kunne inngå som perspektivemner i flere studieprogram. Dette har i år ført til lange onsdager 

for 4. semester, fra 10:15-18:00. 

 

 

Master 

 

MUSV3005 Praktiske disipliner 

Ingen generelle tilbakemeldinger. 

 

Emnene MUSV3118, MUSV3124 og MUSV3125 er elevatoremner og har studenter fra både 

bachelor og master, men omtales kun én gang her. 

 

MUSV3101 Musikken i den humanistiske tidsalderen, 1400–1600 

Gode tilbakemeldinger, og foreleser oppleves som veldig flink. 

 

MUSV3111 Den klassiske stilen 

Emnets pensum er én pensumbok (Charles Rosen, The classical style: Haydn, Mozart, Beethoven, 

1972, exp. ed. Norton New York, 1997). Foreleser har sagt den var kontroversiell da den kom ut, 

men kontrasterer ikke dette med tilleggspensum fram til nå. Pensumlisten sier «I tillegg kommer 

partiturer, artikler og lyd-eksempler som er presentert på forelesningene», men studentene har ikke 

sett noe mer til annen litteratur enn hovedboken, med unntak av utdrag fra Nicholas Cooks Guide to 

Musikal Analysis. Studentene etterlyser referanser til nyere forskning på området. 

 

Studentene ønsker en mer detaljert semesterplan. Til nå har de gått igjennom ett og ett kapittel i tur, 

slik de er strukturert i boka. Representanten understreker at det til nå kun har vært tre forelesninger i 

emnet, så det er disse de baserer seg på. Noen av de som tar emner vurderer å ikke gå på 

forelesningene, siden de ikke føler de får et utbytte av dem. 

 

Studentene kommenterer at dette er likt flere av fordypningsemnene som baserer seg på en bok av 

Rosen. 
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MUSV3126 Fordypningsemne 2 

Det musikalske mennesket: musikk i hverdagslivet 

Emnet får veldig mange gode tilbakemeldinger. Studentene oppfatter det som et av emnene der alt 

har en gjennomtenkt mening og fokus på det de utdanner seg til: musikkvitere. Det er givende med 

forskjellige artikler som omhandler det samme, men på forskjellige måter. Foreleser gis skryt for 

bruken av Blackboard. 

 

Studentene i emnet opplever miljøet på forelesninger og seminar som godt. Emnet tas av bachelor- 

og masterstudenter i musikkvitenskap og musikkteknologi. 

 

Emnet har fått så mange studenter, at det har måttet bytte rom. Et av de nye rommene, D154, 

oppleves ikke som større i areal, men med flere sitteplasser, og luft. 

 

 

Emner hvor Institutt for musikk ikke har emneansvaret: 

 

Eksperter i team 

Eksperter i team oppleves å ikke være særlig givende. 

 


