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Eksamensperioden våren 2018 
 
Studentene gjentar at de mener lengden på besvarelsen i MUSV1013 Etnomusikologi var 
underkommunisert, og ønsker at det tidligere blir tydeliggjort i kommende gjennomføringer av 
emnet. 
 
Generelt 
E-læringssystemet 
Studentene ønsker at de som underviser forholder seg til samme kommunikasjonskanal. Som et 
minimum ønsker de at der en beskjed blir gitt muntlig, så skrives også opplysningene inn på 
Blackboard, slik at studentene i ettertid kan være sikre på at de husker riktig når det kommer til hvor 
mange oppgaver, lengde på aktivitet m.m. i hvert enkelt tilfelle. Musikkvitenskap har mange mindre 
oppgaver studentene må gjøre i emnene i løpet av hver uke. 
 
Studentene ønsker også at oppgaver blir lagt inn som «oppgaver» på Blackboard, i modulen som 
eksisterer for oppgaver, og ikke som fritekst/melding, slik at de får varsel om frister fra systemet. 
 
Generelt oppleves Blackboard som en uoptimal plattform som brukes forskjellig og fører til 
irritasjon. 
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Piano og klavers forhold i IMUs lokaler på Dragvoll 
Tangentene er nå skitne. Studiekonsulent følger opp med kontorsjef hvordan prøveprosjekt med 
vask av tangenter gikk. 
 
Alle instrumentene blir raskt sure. Mange er alt sure etter å ha blitt stemt i utgangen av 
juli/inngangen til august. Studentene hadde ønsket et «vanningssystem» på instrumentene. 
Studiekonsulent tar med tilbakemeldingen til administrativ ledelse, men minner også om 
utfordringene musikkvitenskap har hatt med lokalene i alle år. Spesielt med tanke på luft, 
lydisolering, temperaturfluktueringer og lav luftfuktighet. 
 
Åpne emner 
De åpne emnene, MUSV2003 Populærmusikk og MUSV2005 Vår musikalske kapital har ikke 
representanter i referansegruppa, og det bør ses på ordninger tilsvarende NTNUs primære 
kvalitetssikringsmal for dem. 
 
 
 
Semesteret så langt: 
 
1. semester bachelor 
 
EXFAC0016 Lyttestrategier som redskap i musikkvitenskap og musikkteknologi 
Generelt fungerer emnet veldig greit. 
Improvisasjon er gøy, men det er ønske om tydeligere informasjon om arbeidsoppgaver mellom 
økter. 

 
MUSV1011 Musikk i historisk perspektiv 1 
Emnet oppleves som vanskelig av en del, men at det nok kommer av at de er uvant med 
arbeidsformen. 
 
Studentene har ønske om at der det er mulig å finne materiale som er i tekst-pdf så lastes det opp, i 
stedet for bilder av tekst. Studentene ønsker å enkelt kunne søke i tekst der det er mulig. 
 
MUSV1017 Satsteknikker 1 med musikkteknologi og hørelære 
Emnet går greit, og det er ingen spesielle tilbakemeldinger. 
 
MUSV1020 Hovedinstrument 1 
Det oppstod misforståelser i starten der studenter gikk og ventet på at hovedinstrumentlærer skulle 
kontakte dem, uten at de selv tok kontakt ved bruk av kontaktinformasjonen til 
hovedinstrumentlærerne som ble lagt ut. 
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3. semester bachelor 
 
MUSV2010 Arrangering og innføring i komposisjon 
Emnet får gode tilbakemeldinger, og studentene liker det. 
Studenter med klassisk retning på hovedinstrument føler seg ekskludert fra innspillingsmuligheten 
med musikkteknologi som er en mulighet i emnet. 
 
MUSV2020 Hørelære og ensembleledelse 
Hørelære: 
Hørelære får gode tilbakemeldinger. Underviser er flink. 
 
Ensembleledelse: 
Underviser er flink, men oppfattes av noen studenter som litt brå. 
Studentene har spilt inn at de mener de samme studentene trekkes fram hver gang, og skulle ønsket 
mer spredning. 
 
MUSV3127 Etnomusikologiske perspektiver på Europa 
Studentene opplever det som mye arbeid med to semesteroppgaver representanten har oppfattet fra 
innspill fra kullet at skal være på 15 sider hver. Emnebeskrivelsen omtaler dem som 8–10 sider 
hver, og dette er det offisielle kravet. Studentene sammenligner emnets arbeidsmengde med 
bacheloroppgaven, men programrådsleder bemerker at sidetall alene ikke nødvendigvis sier alt om 
kravene til et emne. 

 
MUSV3128 Analyse og teorier om kompositoriske formstrategier 
Bachelorstudentene har generelt positive tilbakemeldinger på emnet. 
 
MUSV3129 Musikk i Venezia, 'Gledens hovedstad' (1650-1750) 
Noen studenter opplever det som litt vanskelig å følge med, men ellers er det ingen spesielle 
kommentarer. 
 
 
1. semester master 
 
MUSV3001 Komposisjon og analyse 
Studentene i emnet er fornøyde. En må være interessert i komposisjon for å ta dette emnet, og det 
mener studentene at er bra. Foreleser har et godt opplegg og bruker nettverket sitt i undervisningen. 
Arbeidsmengden oppleves som passe, men studentene antar også at den vil øke noe framover. 
 
Foreleser oppleves som pedagogisk dyktig og evner å ta opp ting individuelt med studentene og 
gjøre komposisjon til noe som ikke er skummelt. 
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MUSV3004 Musikkvitenskapelig teori og metode 
Studentene savner mer informasjon om masterseminaret og hvilke seminar som er obligatoriske for 
å kunne gå opp til vurdering i MUSV3004. 
 
Det generelle masterseminaret blir fra studieåret 2018/2019 forsøkt som et samlende seminar for 
alle masterstudenter, uten at det er en obligatorisk aktivitet i et emne. MUSV3004 har beholdt fire 
seminar som obligatoriske, hvert knyttet til de fire forelesningsrekkene. De resterende ukene holdes 
det generelle masterseminaret, som for førsteårsstudentene vil lede fram til fordeling av veiledere. 
Disse seminarene bruker samme tidspunkt og rom, og det har ført til forvirring. 
 
Foreleserne oppleves som flinke med gode undervisningsopplegg. Studentene hadde ønsket en mer 
generell innføring i hvordan komparativ metode kan benyttes bredt før spesifikke eksempler fra 
forelesers virke ble sett på. Studentene oppfatter at de har mer enn 10 timers arbeid med emnet i 
uka. 
 
MUSV3005 Praktiske disipliner 
Gregorianikk i praksis 
Kurset har hatt litt variert oppmøte. Underviser oppleves som en dyktig korpedagog, og må jobbe 
mye med studenter som ikke har vokal som sitt hovedinstrument. Det er vanskelig å få framgang når 
en del studenter ikke øver mellom øktene. Gregoriansk sang er unison, så det høres fort hvis noen 
ikke har øvd. 
 
Kurset er obligatorisk for å kunne gå opp til hovedinstrumenteksamen i emnet. 
 
 
MUSV3118 Kompositoriske formstrategier A 
Ingen spesielle tilbakemeldinger 
 
MUSV3127 Etnomusikologiske perspektiver på Europa 
Masterstudentene har meldt tilbake at det er i overkant mye lesing i emnet. Ikke formelt sett, men 
når pensum består av artikler, så spiller studenten inn at normert pensumlengde på 650 sider blir 
tungt. 
 
MUSV3128 Analyse og teorier om kompositoriske formstrategier 
Masterstudentene reagerer på at det ikke er lagt ut lesepensum på Blackboard. Så langt er det som er 
lagt ut youtube-videoer. I et fordypningsemne forventer studentene mer lesepensum og teoretisk 
vinkling. 
 
Tittelen på emnet oppleves som misvisende. Hva er emnets hovedmål? Er orkestrering en del av 
det? Er det teoretisk eller praktisk? Studentene er usikre på hva de går til. Studentene har ønske om 
tema som «hvordan stryk blir brukt/dens funksjon» og «sjangermiksing». 
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Ressurser studentene forventes å ha lest/sett/hørt til neste forelesning kommer sent, gjerne dagen før 
ifølge representanten. Emnet oppleves å mangle struktur, og at det blir til underveis mer enn det har 
blitt planlagt i forkant. 
 
MUSV3129 Musikk i Venezia, 'Gledens hovedstad' (1650-1750) 
Ingen spesielle kommentarer. 
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