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Møtereferat 

Til stede:  Mads Bårdsgjære Heggen, Karoline Jermstad, John Howland 

(studieprogramleder), Vegard Stolpnessæter (studiekonsulent og ref.) 
 

Forfall: Esther Torsvik Gieselmann (ITV) 
 

Kopi til:    
 

Gjelder: Referat fra referansegruppen i musikkvitenskap 09.04.18 

Møtetid: 14:15–14:45 Møtested: 2413 

 

 

 

Generelt: 

 

Generelt er det ønske om mer samarbeid på tvers. Låtskriverworkshop var positivet. Det er også 

ønske om trenging i forskjellige sjangre innenfor musikk, slik som musikkanmeldelse, for å 

forberede på flere mulige yrker etter endt studie. 

 

Semesteret så langt: 

 

2. semester bachelor 

 

MUSV1012 Musikk i historisk perspektiv 2 

Studentene opplever det som enklere å følge med i forelesningene i andre halvdel av emnet. De har 

ønske om at foreleser er litt strengere med å få studentene til å lese i forkant. 

 

MUSV1018 Hørelære og improvisasjon 

Studentene ønsker flere timer i hørelære. Faginnholdet er fint. 

I improvisasjon ønsker klassisk gruppe et større fokus på klassisk, nå oppfattes det som et stort 

fokus på jazz. 

 

MUSV1021 Hovedinstrument 2 

Generelt ønske om at øverom skulle vært bedre lydisolert. 
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MUSV2009 Satsteknikker 2 m/musikkteknologi 

Ingen spesielle tilbakemeldinger. Studentene mener det er en god størrelse på gruppene. 

 

 

4. semester bachelor 

 

Representanten fra 4. semester var forhindret fra å møte, men gir i etterkant tilbakemelding på et 

emne. 

 

MUSV1013 Etnomusikologi 

Emnet har ikke obligatorisk oppmøte til forelesning, men foreleser spør studentene om hvorfor de 

ikke kommer. I tillegg sendte foreleser ut e-post til alle studenter som er registrert i emnet om at han 

var skuffet over at så få møtte til en gjesteforelesning i emnet. Studentene mener at det ikke var blitt 

informert om denne gjesteforelesningen på forhånd, og at det virker overdrevent å følge opp 

oppmøte i emner som ikke har oppmøte som obligatorisk aktivitet. Gjesteforelesninga var i tillegg 

lagt til en av opptaksukene til utøvende musikkstudier. Studentrepresentanten mener at det ikke er 

greit å gi dårlig samvittighet til studenter for at de ikke møter opp til forelesning 

 

 

Master 

 

MUSV3005 Praktiske disipliner 

Ønske om å tidligere vite når hver enkelt student har sin hovedinstrumenteksamen. 

 

MUSV3006 Masteroppgave i musikkvitenskap 

Ingen spesielle tilbakemeldinger 

 

MUSV3101 Musikken i den humanistiske tidsalderen, 1400–1600 

Studentene er fornøyde. Foreleser er flink og har god flyt. Emnet har en god struktur og foreleser er 

flink i Blackboard. Det fint med påminning om frister. Dato for presentasjonene studentene har hatt 

i emnet kunne gjerne vært lagt ut tidligere på Blackboard. 

 

MUSV3111 Den klassiske stilen 

Forelesningene fungerer godt og tar for seg Rosens bok grundig. Det er ikke et tydelig skille mellom 

forelesning og seminar. Foreleser er flink til å svare på spørsmål. Studentene har ønske om litt flere 

litteraturreferanser, det foreleser formidler er sikkert korrekt, men det er vanskelig å sitere fra. Det 

vil være noen gjesteforelesninger i emnet i siste del av emnet. 

 

MUSV3126 Fordypningsemne 2 

Det musikalske mennesket: musikk i hverdagslivet 

Studentene har hatt innlevering, og foreleser er flink til å gi tilbakemelding og disponere tiden. 

Emnet er veldig bra. 
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Emner hvor Institutt for musikk ikke har emneansvaret: 

 

Eksperter i team 

Det er bra at det kun er tre ganger igjen av emnet dette semesteret. 

 


