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Møtereferat 

Til stede: Silje Engeland, Fredrik Haga, Magnar Breivik (Studieprogramleder) og Lill Hege 

Pedersen (referent) 

Forfall: Liv Quist Christensen 

Kopi til:  

Gjelder: Referat fra referansegruppa for musikkvitenskap 6.2.2017 

Møtetid: 14.15-15.30 Møtested: 2413 

   

Nye notestativer kommer snart. Det er 10 store og 5 små. 

 

Det planlegges et møte mellom nåværende studenter og tidligere masterstudenter fra 

musikkvitenskap (jfr. alumni-arrangementet høsten 2016). Her vil også bachelorstudentene bli 

informert om master. Møtet blir 3.mars. 

 

Studentene ønsker ny luftmåling på lesesal rom 2436. De synes ikke luften er blitt noe bedre. 

 

Konsertleder ved IM ønsker innspill til facebooksida til IM fra musikkvitenskap. 

 

Gjennomgang av vårens emner: 

 

2.semester bachelor: 

Det var ingen representanter tilstede fra 2.semester. 

 

 

4.semester: 

 

EXPH0002 Examen philosophicum for utøvende kunst- og musikkstudenter 

Foreleseren kommer ofte veldig sent til forelesningene. Pensum har ellers vært litt vagt presentert, 

siden det virker som at ikke alt av det som er ført opp er av like stor betydning å lese.   

 

KULT1102 Innovasjon, kultur og næring 
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Veldig bra emne. 

 

MUSV1013 Etnomusikologi 

Foreleser har enda ikke gitt noen oversikt over semesteret. Undervisningen er ustrukturert. 

 

MUSV3123 Den romantiske generasjonen 

Emnet har kun en pensumbok med noen få tillegg, og hele kurset er bygd opp rundt denne ene boka. 

Forfatteren av boka er pianist, og emnet blir dermed også stort sett vinklet fra en pianist sitt 

synspunkt.  Studentene oppfatter det å basere et fordypningsemne på en eneste bok som en svakhet. 

Det inviteres ikke til kritikk av momenter som kommer fram i pensum, og det blir  mye opplesning 

fra boka i forelesningstimene. Lite faglig struktur, bortsett fra den som kapittelinndelingen i boka 

legger opp til. Bra med Spotify-liste. Studentene som skal skrive bacheloroppgave i dette emnet 

håper på god oppfølging fra faglærer, 

 

MUSV3121 Nye tanker – ny kunst: europeisk musikk 1300-1500 

Veldig bra emne. Litt vanskelig å tyde de gamle skriftene, men det blir gitt god hjelp. 

 

Kommentarene til fordypningsemnene er gjort sammen med representanten for masterstudentene. 

 

Master: 

 

MUSV3005 Praktiske disipliner 

Spørsmål om forholdet mellom det praktiske emnet og hovedinstrument: Hvor mye tid skal 

studentene bruke på det praktiske emnet? 

 

EiT 

Veldig forskjellig fra landsby til landsby. Det er fint å bli bevisstgjort hva en som humaniora-student 

kan brukes til. 

 

MUSV3123 Den romantiske generasjonen 

MUSV3121 Nye tanker – ny kunst: europeisk musikk 1300-1500 

Kommentarer sammen med 4.semester 

 

 

Andre emner (åpne): 

 

MUSV2002 Filmmusikk 

Studentene er fornøyd med emnet. Det er overkommelig pensum, og kombinasjonen mellom 

forelesningene og seminarene med hele filmer oppleves som givende.   
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MUSV1007 Musikk og globalisering 

Det kan virke som emnet ikke er kommet helt i gang enda. 

 

 


