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1. Eventuelle tilbakemeldinger på høstens eksamensperiode 

 

1. semester 

Veldig greit før jul. 

 

Master 

Intet. 

 

2. Semesteret så langt 

 

1. semester 

Lite men positiv tilbakemelding. 

 

MUSV1012 Musikk i historisk perspektiv II 

Emnet går veldig fint. Studentene fornøyde. Merker forskjell på de to foreleserne i bruk av pensum. 

Første foreleser gikk igjennom pensum på forelesning, andre foreleser har forelesningene som et 

tillegg. 
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MUSV1013 Etnomusikologi 

Litt varierende hvor mange som går på forelesningene. Virker som om flere leser selv. Fint å ha en 

semesteroppgave å fokusere på. Temaet for oppgaven oppfattes som vidt. 

 

MUSV1016 Praktiske disipliner II 

Veldig bra. Improvisasjon fungerer for alle sjangre. 

 

Master 

MUSV3001 Komposisjon og analyse 

Ingen tilbakemeldinger. 

 

MUSV3002/3003 Fordypningsemne 

Ingen tilbakemeldinger. 

 

MUSV3004 Musikkvitenskapelig teori og metode 

Flere som gikk ut i fra (på egen hånd) at poenget med emnet var å konsentrere seg om metode og 

teori rettet mot egen masteroppgave. Fikk på forrige forelesning opplyst at eksamen vil kunne dreie 

seg om alt innen pensum til emnet. Ønske om at emneansvarlig kan komme på første forelesning i 

emnet og klargjøre dette senere år. 

Ellers er emnet veldig bra, og det oppleves som givende at eksperter innen hver teori/metode 

foreleser utover i emnet. 

 

MUSV3005 Praktiske disipliner 

Hørelære fungerer veldig bra, det er mye og de gis «lekser» noe som oppleves som positivt. 

 

MUSV3006 Masteroppgave i musikkvitenskap 

Skrivekurset gir veldig god oppfølging til den enkelte, det er et lite kull tatt opp våren 2012. 

 

Eksperter i Team 

Emnet har veletablerte fordommer, som EiT jobber konkret for å motarbeide, og representanten 

føler emnet ga mulighet for å få fram generell humanistisk kompetanse. De som har tatt emnet 

oppleves som jevnt over mer positive enn de som skal ta det. 

 

3. Eventuelt 

 

 Instrumentskap 

o Administrasjonen vil søke Instituttets ledelse om midler, studentrepresentantene gis i 

oppdrag å lage en rutine for tildeling av skap. 

 Hovedinstrumentlærers tilstedeværelse på praktisk eksamen 

o Tidligere referansegruppemøter har blitt fulgt opp, og det gis ikke mer ressurs til 

hovedinstrumentlærer for å stille på praktisk eksamen. Eksamensdagene blir også 
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planlagt lenge før man vet hvem som underviser på hovedinstrument, så det er ikke 

sikkert at hovedinstrumentlærer kan komme på en eksamen. En løsning kan være at en 

hovedinstrumenttime i semesteret kan avtales brukt ved at hovedinstrumentlærer 

overværer studentens praktiske eksamen, og gir tilbakemelding til studenten i forhold til 

prestasjonen etterpå så fremt lærer har anledning. Studentrepresentantene lufter tanken 

for studentene og administrasjonen ber om kommentarer fra de som pr. i dag er 

hovedinstrumentlærere. 

 Støttefag 

o Spørsmål om hvorfor studentene må ha støttefag i bachelorgraden. Det ble vist til HFs 

bestemmelser om støttefag som et breddekrav i fag-/disiplinbaserte bachelorprogram. 

 Bacheloroppgave 

o Spørsmål om hvorfor bachelorprogrammet i musikkvitenskap ikke har bacheloroppgave. 

En slik oppgave vil virke forberedende for en mastergrad. Svaret er at bacheloroppgave 

kan bli vurdert opprettet så fremt ikke andre emner må legges ned for å få en slik. 


