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Sakliste: 
Sak 1: Sluttevaluering 
Sak 2: Seminartimene i MUSV1012 Musikk i et historisk perspektiv II 
Sak 3: Eventuelt 
 
Sak 1: Sluttevaluering 
Studieleder opplyste om at evalueringsskjemaene som har kommet inn peker i positiv retning. 
 
Emnene på 2. semester har gått greit. 
MUSV1012 Musikk i historisk perspektiv II: Ønsker i forhold til seminartimene er notert i sak 2. 
Ang. MUSV1013 Etnomusikologi: Det er ønske om at forelesninger og pensum knyttes litt sterkere 
sammen. 
MUSV1017 Satsteknikker I: Det er ønske om et instruksjonshefte til Cubase likt det studentene får i 
Sibelius. 
MUSV1016 Utøvende disipliner II – Hørelære: Det er litt ulik oppfatning av vanskelighetsgrad i 
faget. 
 
Emnene på 4. semester har også fungert bra. 
MUSV2010 Arrangering og innføring i komposisjon får skryt. Det har vært bedre kommunikasjon 
mellom faglærer og produsent i år enn tidligere. 
Fordypningsemnet Musikk – mangfold og enfold har vært spennende. 
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Fordypningsemnet Folketoner og salmesang har vært spennende. Omfattende og bredt pensum. 
Fordypningsemnet Filmmusikk: Studentene ønsker større aktivisering. 
MUSV2011 Musikkvitenskapelig teori og metode: Emnets innhold var i starten noe uklart for 
studentene, men ble klarere for dem mot slutten av semesteret. En sluttevaluering av emnet antas 
mer positiv enn midtveisevalueringen. 
 
Det var ingen negative tilbakemeldinger på emnene på masternivå.  
Hovedinstrumentundervisningen har gått greit. 
Praktisk emne: Gregorianikk i praksis har vært spennende. 
 
MUSV3004 Musikkvitenskapelig teori og metode har vært bra innholdsmessig. Emnet har fungert 
godt som et generelt teori- og metodeemne. Det er mange forskjellige faglærere som deltar, og det 
er ønskelig med en komplett pensumliste ved semesterstart, og i alle fall bør den distribueres i god 
tid før eksamen. 

 
Henstilling fra alle studenter: Det er ønske om eksakt informasjon om forskjellige 
vurderingsordninger i de ulike emnene, og at informasjonen ved semesterstart foreligger ved 
oppslag og på It’s learning. Fra høsten 2008 vil studiekonsulent bli oppført som lærer i alle emner 
på It’s learning. Studiekonsulent vil konkretisere det formelle rundt eksamen ved oppslag i hvert 
emne. 
 
Det innskjerpes av oppgaveformuleringer skal foreligge på begge målformer. 
 
Sak 2: Seminartimene i MUSV1012 Musikk i et historisk perspektiv II 
• Seminartimene må flyttes til senere på dagen, og på en dag etter ukens forelesning. Kl. 8-10 er 

uheldig. 
• Det er ønske om at gruppene ved slutten av hver seminartime samles for å gå igjennom det 

gruppene har kommet fram til. 
• Det er ønske om bedre innføring i hvordan man kan analysere et verk. 
 
Sak 3: Eventuelt 
Garderobebygget blir benyttet av grupper som har en overvekt av eksterne deltagere. Dette er til 
ergrelse for studenter ved musikkvitenskap som ønsker å benytte øvingslokalet. Reglene for 
garderobebygget vil bli nevnt spesielt på orienteringsmøtet over sommeren. Det er kun aktive 
studenter på bachelor- eller masternivå i musikkvitenskap som skal ha tilgang til bygget. 
 
Studentene har i samarbeid med linjeforeningen tatt initiativ til en quiz-kveld. De vil undersøke 
kostnadene med å leie lokalene til Bambus. Tentativ dato er 30. mai. Arne og Emely følger opp. 


