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Generelt: 
 
Studentene etterlyser informasjon om ventilasjon, og sakens status etter befaring i desember. 
Studieprogramleder og studiekonsulent informerer om at det er tatt opp i alle mulige fora og at 
dette, for musikkvitenskaps del, er det eneste negative signalet vi får på læringsmiljøet til 
musikkvitenskap. Det har kommet et overslag på ca. 2 millioner i kostnader for å forbedre anlegget. 
Dette har vi fått beskjed om at det ikke er midler til i driftsbudsjettet denne perioden. Perioden varer 
til 2020. 
 
Andre tiltak virker ikke å kunne utgjøre stor forskjell (fordele om luft vekk fra andre rom og til 
rommene med mest kritisk behov, og/eller sette inn egen ventilasjon på rommene som vil ta opp 
større volum av rommene). 
 
Referent bemerker: etter møtet har det blitt satt i gang befaring for entreprenører 24. februar for å 
kunne gi et mer eksakt anbud på ombygningen. 
 
Det har kommet tilbakemelding til representanten for master fra én tidligere masterstudent, om at 
det er vanskelig å få relevant jobb i etterkant av mastergraden. Kandidatundersøkelsene viser 
generelt at det er mange som får jobb i løpet av de første seks månedene, og at vi ligger bedre an 
enn de fleste andre humanistiske fag. Fra i fjor av er det også satt i gang samarbeid med NTNU 
Bridge, slik at masterstudenter møter mulige arbeidsgivere i starten av studiet. 
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Semesteret: 
 
1. semester bachelor og årsstudium 
 
MUSV1012 Musikk i historisk perspektiv II 
Ingen spesielle tilbakemeldinger. 
 
MUSV1018 Hørelære og improvisasjon 
Hørelære 
Studentene opplever et markant nivåskifte i hørelære, men det er et emne en må jobbe mye med, så 
det er ikke entydig at det er vanskeligere enn det bør være. 
 
Improvisasjon 
Ingen spesielle tilbakemeldinger. 
 
MUSV1021 Hovedinstrument II 
Ingen generelle tilbakemeldinger. 
 
MUSV2009 Satsteknikker II m/musikkteknologi 
Satsteknikker 
Studentene opplever en forskjell på hva de har lært av begreper, hva som er tillatt og ikke og 
hvilken progresjon det har vært i Satsteknikker I, når de nå er i gang med Satsteknikker II. 
Satsteknikker I har to lærere, og det er ønske om koordinering av begrepsbruk og progresjon mellom 
dem i faget. 
 
Musikkteknologi 
Én undervisningsdag i «Grunnleggende musikkteknologi B» har blitt avlyst grunnet sykdom. 
Studentene som føler behov for oppfriskning av Logic før studiodelen begynner kunne komme uka 
etter, ble det opplyst om på itslearning. 
 
 
4. semester bachelor 
 
MUSV1013 Etnomusikologi 
Studentene oppfatter emnet som lite organisert, og de mangler både semesterplan og oppdatert 
pensumoversikt. Forklaring av begrep savnes også. Det oppleves som vanskelig å komme i kontakt 
med foreleser på e-post og itslearning, og spørsmål besvart i forelesning er uklare og gir ikke rom 
for dialog. 
 
En del studenter møter nå ikke lenger i forelesning, og seminardelen i etterkant lider også av dette. 
Ett seminar er til nå avlyst grunnet for lite oppmøte. 
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MUSV3115 Musikk og kultur i 1970-årenes New York 
Emnet er bra og strukturert. Foreleser oppleves som dyktig. 
 
MUSV3116 Venezia – legenden, historien, musikken 
Emnet er bra. 
 
MUSV3117 Musikaler 
Emnet er bra. 
 
EXPH0002 Examen philosophicum for utøvende kunst- og musikkstudenter 
Emnet oppleves å fungere bra, selv om det kan være vanskelig å sette seg inn i de filosofiske og 
estetiske perspektivene. 
 
Generelt om perspektivemner 
AVS1201 Skriving i fagstudier oppleves som viktig og nyttig av de som har valgt dette som 
perspektivemne. Skriveseminarene i humstart hadde en lignende hjelpefunksjon for akademisk 
skriving. Det er ønske fra studentene om å undersøke mulighetene for å ta inn forelesninger om 
akademisk skriving, for eksempel i ex.fac. 
 
 
Master 
 
MUSV3001 Komposisjon og analyse 
Ingen spesielle tilbakemeldinger. 
 
MUSV3115 Musikk og kultur i 1970-årenes New York 
Det er ønskelig med tydelige krav til essayoppgavene (antall ord). 
 
Det savnes et begrepsapparat på norsk. Begrepene som brukes forstås på engelsk, men norske 
alternativ er vanskelige å finne. 
 
Studentene ønsker lengre pauser mellom øktene i emnet. 
 
MUSV3116 Venezia – legenden, historien, musikken 
Emnet er bra og strukturert. Foreleser oppleves som dyktig. 
 
MUSV3117 Musikaler 
Emnet blir godt mottatt, og det er bra at studentene har tid til å se hele musikaler. Det er dog ønske 
om mer innhold ut over dette, ikke bare en gjennomgang av repertoaret til ulike komponister: Hva 
er musikal betraktet som sjanger, hvordan har den utviklet seg m.m. 
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Eksperter i team 
Ingen spesielle tilbakemeldinger. 
 
Generelt om veiledning på master 
Forslaget til retningslinjer for veilederforholdet masterstudentene kom med i 2014 har blitt tatt opp i 
stabsmøte, og punkter fra disse tas nå opp som regelmessig del av masterseminarene. Både 
studenter og veiledere er forskjellige, og det er uansett viktig med en gjensidig 
forventningsavklaring mellom de to i starten av veilederforholdet. 
 
Studieprogramleder har tatt opp ev. revidering av masteravtalene med fakultetet. SVT oppleves å ha 
bedre presisert innhold i sin avtale når det gjelder veilederforholdet. Fram til en ev. endring skjer er 
det meningen at masterseminaret skal medvirke til å holde problematikken varm. 
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