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Møtereferat 

Til stede:  Karoline Jermstad, Magnus Leite, Magnar Breivik (studieprogramleder), 
Vegard Stolpnessæter (studiekonsulent og ref.) 
 

Forfall: Odin G. Skjærseth 
 

Kopi til:    
 

Gjelder: Referat fra referansegruppen i musikkvitenskap 07.03.16 

Møtetid: 14:15–14:50 Møtested: 2413 

 
 
Generelt: 
 
Studiekonsulent informerer om at han skal ha et års permisjon fra stillingen fra og med 3. april. 
 
Ventilasjonen i studio, 2425 og de to rommene masterstudentene sitter i vil bli utbedret i sommer. 
 
Referansegruppen ble informert om diskusjonen rundt «praktisk emne» i MUSV3005 Praktiske 
disipliner, og forelagt konklusjonen fra stabsmøtet. Representantene tar med seg dette tilbake til 
studentene for drøfting. Generelt har det blitt opplevd som uheldig å ikke i forkant vite hva som gis 
av tilbud i «praktisk emne», og en ordning med et tilbud kun i høstsemestrene kan virke som en 
løsning det er verd å prøve. 
 
Det oppleves som lite motiverende å øve på flyglene som er tilgjengelig for øving. 
Instrumentkvaliteten oppleves som utilfredsstillende. Studieprogramleder ønsker å gå videre med 
dette og få en befaring av instrumentene. Studentene vil forsøke å konkretisere tilbakemeldingene 
for de enkelte instrumentene og oversende studiekonsulent. 
 
Representantene informerer om at de har deltatt på referansegruppekurs. Institutt for musikk (med 
unntak av musikkteknologi siste år) følger ikke normalordningen med én referansegruppe i hvert 
emne, men har én referansegruppe på tvers av kullene. I stedet for emneansvarlig møter 
representantene fra hvert kull studieprogramleder og tar for seg samtlige emner og generelle ting i 
studiet. Denne ordningen har fungert i mange år og musikkvitenskap får høy score på medvirkning i 
undersøkelser som Studiebarometeret. Det er få studenter i en del emner, og studentene kommer 
mer direkte i kontakt med ledelsen. 
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Det er ønske om at programtillitsvalgt skal ha møterett i referansegruppa, slik instituttillitsvalgt har, 
noe referansegruppa ikke har noe i mot. 
 
 
Semesteret: 
 
2. semester bachelor 
Ingen tilbakemelding grunnet representantens forfall. 
 
 
4. semester bachelor 
 
MUSV1013 Etnomusikologi 
Ingen tilbakemeldinger ut over de som kom til forrige møte i referansegruppa. 
 
Emnet oppleves å ha mer struktur i forbindelse med semesteroppgavene og gjennomgang av disse. 
 
MUSV3115 Musikk og kultur i 1970-årenes New York 
Ingen spesielle tilbakemeldinger. 
 
MUSV3116 Venezia – legenden, historien, musikken 
Ingen spesielle tilbakemeldinger. 
 
MUSV3117 Musikaler 
Ingen spesielle tilbakemeldinger. 
 
EXPH0002 Examen philosophicum for utøvende kunst- og musikkstudenter 
Foreleser i emnet har vært borte fire ganger, uten at det har blitt satt inn vikar. Det er ønske fra 
studentene om at det settes inn vikar i emnet framover. Avlysningene nærmer seg en tredjedel av 
undervisningsrekka. 
 
 
Master 
 
MUSV3001 Komposisjon og analyse 
Studentene gir gode tilbakemeldinger og er fornøyde med emnet. 
 
MUSV3115 Musikk og kultur i 1970-årenes New York 
Emnet fungerer bra, og foreleser oppleves som dyktig. 
 



3 av 3 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Vår dato 
08.03.2016 

Vår referanse 
2015/21045/VST 

 

MUSV3116 Venezia – legenden, historien, musikken 
Emnet fungerer bra, og foreleser oppleves som dyktig. 
 
MUSV3117 Musikaler 
Emnet fungerer bra, og foreleser oppleves som dyktig. 
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