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Generelt 
 
Spørsmål fra studentene om luftkvaliteten i bygg 2, nivå 4, spesielt rommene brukt av 
masterstudenter: Studiekonsulent opplyste at målinger var i prosess. 
 
Spørsmål om luftfukter til rommet med instrumentskap: Studentene påtar seg å vedlikeholde 
luftfukter om det anskaffes. 
 
Konklusjon: 
Instituttet har avklart med klimatekniker og vil bestille luftfukter under forutsetning av at studentene 
tar ansvar for den (påfylling av vann). Prøvetid fram til påske for å se om det fungerer. 
 
Eksamener høsten 2013: 
 
1. semester bachelor 
Ingen spesielle tilbakemeldinger. 
 
3. semester bachelor 
Studentene opplever store forskjeller når det gjelder vurderingsform i fordypningsemner (7,5 sp). 
Når det gjelder hjemmeeksamen høsten 2013, var det for eksempel ikke samsvar mellom det 
forventede omfanget av besvarelsene og tidsrammene som sto til disposisjon. Representanten mener 
den ulike arbeidsmengden kan føre til at studenter velger fordypningsemner ut i fra bekvemmelighet 
og ikke ut i fra faglig interesse. Hensyn må dessuten tas til andre emner og eksamener studentene 
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skal ha innenfor musikkvitenskap i samme semester. Det er ønske om at fordypningsemnene må ha 
innhold som totalt sett virker ekvivalente i arbeidsmengde og rammebetingelser. 
 
Det var ellers frustrerende at datalaben med programvare og utstyr nødvendig for vurderinger i 
musikkvitenskap plutselig var borte i eksamensperioden. [Instituttillitsvalgt ved musikkvitenskap 
har i ettertid sendt inn en avviksmelding på dette gjennom NTNUs ordning for slike. Ingen ved 
instituttet var informert om, eller tatt med på diskusjoner om tid for flytting av laben (ref. 
bemerker)]. 
 
Master 
Ingen spesielle tilbakemeldinger. 
 
 
Undervisning: 
 
2. semester bachelor 
 
MUSV1012 Musikk i historisk perspektiv II 
Emnet får positive tilbakemeldinger. I dette semesteret bærer forelesningene så langt preg av å 
repetere innholdet i pensum. Dette kan være grunnen til at forelesningene er mindre besøkt nå enn i 
starten. En kan i følge representanten få samme utbytte ved å lese selv. Seminartimene oppleves 
som udelt positive, og de aktiverer studentene på en god måte. 
 
MUSV1018 Hørelære og improvisasjon 
Improvisasjon 
Trommeslagerne er misfornøyd med å ikke kunne spille på hovedinstrumentet sitt i 
improvisasjonstimene. De spiller piano eller synger i stedet og opplever det som lite givende å ha 
improvisasjon uten hovedinstrumentet sitt. Bakgrunnen er at det er flere trommeslagere enn 
improvisasjonsgrupper. Representanten mener likevel at studentene skjønner det er vanskelig å 
gjøre bruk av trommesett til melodisk og harmonisk improvisasjon. 
 
Hørelære 
Selve opplegget oppleves likt som i høstsemesteret. 2 timer hørelære med samme, og relativt raske, 
rekkefølge på stoffet gjør at de som sliter med noe som bruker å komme mot slutten føler at de aldri 
får lært seg det. Problemet er at konsentrasjonen svikter merkbart mot de siste 30 minuttene. 
 
Ønske om at det ikke alt skal være med hver uke, men at noe av stoffet legges mer tematisk opp. En 
mellomløsning kunne være for eksempel fire tema hver gang. 
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MUSV1021 Hovedinstrument II 
Ingen generelle tilbakemeldinger, virker som om det er greit for de aller fleste. En 
enkelttilbakemelding tas med hovedinstrumentansvarlig utenfor referansegrupperammen. 
 
MUSV2009 Satsteknikker II m/musikkteknologi 
Satsteknikker 
Ikke noe å klage på ang. undervisningen i emnet. Halvparten av studentene har hatt emnets lærer i 
Satsteknikker I, halvparten har ikke det. Studentene ønsker at lærerne kommuniserer bedre om 
nivået de legger seg på, blir enig om hva som er «tillatt» og ikke, hva som er bra og mindre bra når 
det gjelder satstekniske løsninger. For studentene som har hatt samme lærer før er det en grei 
progresjon, for de andre virker emnets lærer strengere/stiller større krav til studentene. 
 
Musikkteknologi 
Lite med en time i studio. Ønske fra studentene om at gruppene nivådeles. At hver enkelt kan sette 
seg opp på en begynnergruppe, eller en med litt videregående tematikk. Det er stor forskjell på 
studentenes tidligere erfaring med studiobruk. 
 
 
4. semester bachelor 
 
MUSV1013 Etnomusikologi 
Undervisning 
Helt greit emne. Kunne likevel vært tydeligere hva studentene egentlig skal lære, og det savnes et 
større teoretisk vokabular og grunnlag. Ønske om at mer var knyttet til pensumboka, som oppleves 
som kostbar i forhold til hvor lite den blir brukt.  
 
Spørsmål om obligatorisk oppmøte: Studiekonsulent avklarte at det er det som framgår av 
emnebeskrivelsen som er obligatorisk aktivitet (aktivitet som må være godkjent for å kunne gå opp 
til vurdering), men at selvsagt all aktivitet i emner er nyttig å få med seg. 
 
Ønske om norsk folkemusikk inn i etnomusikologi. Tre studenter på master har valgt en 
folkemusikkretning innenfor hovedinstrumentet sitt. 
 
Seminar 
Ønske om mer struktur. Det er tre forskjellige bolker, og det håpes på bedre struktur for de to neste 
bolkene. 
 
MUSV3101 Musikken i den humanistiske tidsalderen, 1400–1600 
Få i 4. semester tar emnet. 
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MUSV3103 Italiensk opera på 1800-tallet 
En viktig verdi i dette emnet ligger i at en får sett hele operaer. Det er ønske fra studentene om at 
mer tid kan brukes til teoretiske refleksjoner, å snakke om operaene, begrunne hvorfor akkurat 
denne operaen er valgt, hva en skal merke seg i de ulike scenene osv. Dette bør det være god tid til, 
siden opplegget har 4 timer til disposisjon pr. uke. 
 
MUSV3104 «All verdens komposisjon»: Et utvalg komposisjonspraksiser i globalt perspektiv 
Kabal med tanke på valg av perspektivemne. Ikke alle definerte perspektivemner går kollisjonsfritt 
med dette emnet, slik studentene var forespeilet av fakultetet. Det er lite instituttet kan gjøre med 
planleggingen av andre institutts emner annet enn å legge dem inn i sine kollisjonsmatriser, noe som 
blir gjort hvert år. 
 
Kommentar om perspektivemner: 
Emnet KULT1102 Innovasjon, kultur og næring oppleves som veldig relevant og nyttig for de 
humaniorastudentene som kan ta det. Men det kolliderer med MUSV3104. 
 
 
Master 
 
MUSV3001 Komposisjon og analyse 
Emnet får kjempegode tilbakemeldinger. 
 
MUSV3006 Masteroppgave i musikkvitenskap 
Ønske om at evalueringsskjema også innføres for masteroppgaven (samme som for alle andre emner 
i musikkvitenskap, gjennom it’s learning). 
 
Det er mange studenter som ikke leverer på normert tid. Studentene oppfatter dette som et problem, 
som det ikke bare er de selv som kan gjøre noe med. De opplever frustrasjon ved å ikke komme i 
gang og ved ikke ha jevn progresjon. Emnet MUSV3006 dekker siste år av studiet, men studentene 
merker at det bør gjøres forarbeid før en kommer dit. Studentene har ikke skrevet masteroppgave 
(eller bacheloroppgave) før, og føler de ikke har så god kontroll som de hadde ønsket på arbeidet 
med selve oppgaven. 
 
Studentene ønsker i følge representanten at det prøves ut tiltak: 

• Milepæler med framlegg gjennom hele studiet 
• Kursing i metoder for å komme i gang. 
• Semestervise kurs/oppfriskningskurs i litteratursøk av UB 

 
Spørsmål ble stilt om mulighet for biveiledning. Biveiledning er mulig etter søknad til instituttet, 
om det vises til et reelt behov for slik ekstraressurs. Typisk vil det være aktuelt innenfor fagfelt 
instituttet ikke har spesialkompetanse på. Studentene ønsker mulighet for biveiledning for å «fylle 
hullene», eksempelvis gjennom at biveileder bidrar med litteraturforslag, innspill til metode, 
språklig hjelp for de som har en veileder som ikke har norsk som morsmål. 
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Studieleder opplyste om at han som programrådsleder i studieprogramrapporten har spilt inn 
evaluering av masteroppgave-emnet og nevnt bedre struktur og forpliktende bolker i 
skriveprosessen. Milepæler er også tenkt på, mulig sammen med opprettelse av et masterforum som 
er aktivt hele tiden. Studieleder ønsker også at det skal være en avprivatisering av veiledningen, og 
at dørene skal være åpne til alle ansatte, uten at det må medføre omrokkering av veiledningsforhold. 
 
Studentrepresentanten meddelte at studentene ikke føler seg berettiget til å spørre andre ansatte ut i 
fra en lojalitetsfølelse overfor veileder. De forskjellige ansatte har forskjellige kvaliteter som det 
hadde vært ønskelig å ha tilgang til for å kunne skrive en oppgave som er så god som mulig. 
 
MUSV3101 Musikken i den humanistiske tidsalderen, 1400–1600 
Ingen spesielle tilbakemeldinger. 
 
MUSV3103 Italiensk opera på 1800-tallet 
Ingen spesielle tilbakemeldinger. 
 
MUSV3104 «All verdens komposisjon»: Et utvalg komposisjonspraksiser i globalt perspektiv 
Ingen spesielle tilbakemeldinger  
 
MUSV3105 Praktiske disipliner 
Hovedinstrument 
Ingen spesielle tilbakemeldinger 
Praktisk emne – hørelære 
Ingen spesielle tilbakemeldinger. 
 
 
Frie emner 
 
MUSV1007 Musikk og globalisering 
Ingen spesielle tilbakemeldinger. 

 
MUSV2002 Musikk og bilde 
Emnet får gode tilbakemeldinger. At det for en gangs skyld er en norsk bok på pensumlista oppleves 
som positivt. Studentene lurer imidlertid på hvordan skriftlig skoleeksamen vil fungere som 
vurderingsform. Mange har ikke hatt en slik vurderingsform før. Ønske om at fjorårets 
eksamensoppgave legges ut på it’s learning. 
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