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Det humanistiske fakultet 

Institutt for musikk 

Dato 

08.03.2018 
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, Esther Torsvik Gieselmann (ITV), Karoline 

Jermstad, John Howland (studieprogramleder), Vegard Stolpnessæter 

(studiekonsulent og ref.) 
 

Forfall:  
 

Kopi til:    
 

Gjelder: Referat fra referansegruppen i musikkvitenskap 05.03.18 

Møtetid: 14:15–15:30 Møtested: 2413 

 

 

 

Generelt: 

 

Oppfølging av forrige referat 

Studieprogramleder har vært i kontakt med foreleser i MUSV3111, og fått hans tilbakemelding i 

etterkant av forrige referansegruppemøte. Referansegruppen ble informert om innholdet og veien 

videre. 

 

Eksamen høsten 2018 

En av tilbakemeldingene om eksamen ble ikke tatt opp forrige møte, og gjelder omfang på 

besvarelser til eksamener i MUSV31-emnene. 

 

Studentene ønsker at det skal være et større fokus på at emnenes arbeidsmengde, også til eksamen, 

er mest mulig lik på tvers av emnene som tilbys i serien. Studentene er klar over at emnene har 

forskjellig type faglig innhold som kan fordre forskjellig type vurderingsordninger eller lengder på 

besvarelser, uten at det fører til forskjell i arbeidsmengde, men ønsker en poengtering av dette i 

starten, slik at de blir forberedt på det. Besvarelser med omfang på 12–15 sider ble sett på som 

uventet av studentene, særlig opp imot bacheloroppgaven, som skal være på 15–20 sider. 

 

Studieprogramleder tenker at det kan være snakk om kulturell dissonans, og at en slik lengde på 

besvarelser er normalt utenfor Norge. Han foreslår fokus fra starten av, og bruk av f.eks. «study 

guide» og eksempler på mulige essay-spørsmål for å klargjøre parameterne fra starten av. 
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Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

Vår dato 

08.03.2018 
Vår referanse 

2018/4718/VST 

 

Semesteret så langt: 

 

2. Semester bachelor 

 

MUSV1012 Musikk i historisk perspektiv 2 

Emnet har nå byttet til foreleseren som har andre halvdel av emnet. Ny foreleser oppleves å ha en 

mer strukturert undervisning og konkretiserer i større grad hva de skal lære. 

 

MUSV1018 Hørelære og improvisasjon 

Ingen spesielle tilbakemeldinger. 

 

MUSV1021 Hovedinstrument 2 

Ingen generelle tilbakemeldinger. 

 

MUSV2009 Satsteknikker 2 m/musikkteknologi 

Emnet går greit. Studentene ønsker fortsatt at oppgaver legges ut tidligere på Blackboard. 

 

 

4. Semester bachelor 

 

MUSV1013 Etnomusikologi 

Studentene opplever emnet som positivt. Foreleser har gode metoder for forelesning, og selv om det 

er fire timer etter hverandre, oppleves de som spennende. Foreleser har fin bruk av PowerPoint i 

timene, men studentene ønsker også at disse presentasjonene legges ut på Blackboard i etterkant. 

Praktisk innhold, slik som besøket i arkivet til Senter for folkemusikk og folkedans, ønskes det mer 

av. 

 

MUSV2031 Bacheloroppgave i musikkvitenskap 

Flotte seminar, som gir studentene en trygghetsfølelse i oppgaveskrivinga. 

 

 

Master 

 

MUSV3005 Praktiske disipliner 

Generelt ønsker studentene mer informasjon om eksamen, og tidligere. Representanten formidler at 

3 uker i forkant for individuell informasjon blir sent for de som har mange medmusikanter. Rom og 

dato er det greit å ha før da, mens tid er fint å ha i tillegg, hvis mulig. 
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Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

Vår dato 

08.03.2018 
Vår referanse 

2018/4718/VST 

 

MUSV3006 Masteroppgave i musikkvitenskap 

Masterseminaret oppleves som bra. I vårsemesteret står den enkelte masterstudents ønsker om tema 

å ta opp i fokus. Det oppleves som positivt at seminarholder omtaler masterstudentene som 

kollegaer. 

 

MUSV3101 Musikken i den humanistiske tidsalderen, 1400–1600 

Emnet for kun positiv omtale, og foreleser er flink til å legge opp emnet godt. 

 

MUSV3111 Den klassiske stilen 

Foreleser gjennomgår pensum på en god måte. Hvis studentene stiller spørsmål, henviser foreleser 

til andre kilder og svarer godt. 

 

MUSV3126 Fordypningsemne 2 

Det musikalske mennesket: musikk i hverdagslivet 

Studentene har opplevd en del problem med tilgjengeligheten av pensumboka gjennom Akademika. 

 

Emnet er fortsatt bra, og foreleser er flink med Blackboard. Studentene berømmer bruken av 

spørreundersøkelse for å få input fra den store gruppen studenter som følger emnet. Pensum 

oppleves som stort for de som ikke er litt orientert i fagområdet fra før. Fagterminologien, spesielt 

på engelsk, er utfordrende. 

 

Gruppeoppgaver, der ikke alle i gruppa velger å ta turen opp til Dragvoll for å delta, 

problematiseres. Oppgavene belager seg på at alle har lest, og møter, og det har i noen tilfeller vært 

en utfordring. 

 

Studentene er imponert over måten en seriøs, personlig situasjon ble håndtert på av foreleser. 

Studentene merket det nesten ikke. 

 

Emner hvor Institutt for musikk ikke har emneansvaret: 

 

Eksperter i team 

Emnet går over til slutt. 

 


