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Sakliste 
1. Orienteringssaker 
2. Undervisningen så langt i semesteret 
3. Eventuelt 
 
Sak 1: Orienteringssaker 
 
Det ble orientert om boringen i veggene. Instituttet har ikke fått noen tidsramme for dette arbeidet. 
Bygg 2 skal renoveres etter at renoveringen av bygg 1 er ferdig. Når dette starter er enda ikke 
fastsatt, men HF-fakultetet har fått en foreløpig skisse av hva vi trenger av lokaler mens 
renoveringen pågår. 
 
Sak 2: Undervisningen så langt i semesteret 
 
Det er ønske om at det blir stilt høyere krav til ro og orden under undervisningen i 1. semester. Det 
bemerkes at studentene gjerne kommer rett fra videregående og er uvante med en 
universitetshverdag. 
 
Det oppleves som positivt at hovedinstrumentlærer spør hva studenten ønsker å få ut av 
hovedinstrumenttimene sine og bachelorgraden sin på første time. Det vil kunne skape kime til 
refleksjon. 
 
Det etterlyses mer helhetlig informasjon om undervisningen, og det er stor forskjell på hvor mye 
hver faglærer benytter it’s learning. For informasjon om vurderingen i Praktiske disipliner følger 
Reidar Bakke opp med informasjon på it’s learning. 
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Det jobbes fremdeles med vikar for Tone Åse i improvisasjonstimene. Tone Åse har nå blitt 
kunststipendiat og underviser ikke fra og med vårsemesteret 2009. 
 
På 3. semester er det misnøye med at det er få musikkvitenskapelige emner å velge blant. 
Undervisningen i MUSV1008 kolliderer med et av temaene som undervises i MUSV2012 
Fordypningsemne. Dette vil bli forsøkt unngått til neste vårsemester. Det bemerkes at det er 
vanskelig å finne rom som kan brukes tre timer sammenhengende. Institutt for musikk har også 
måttet legge ned mange emnekoder for fordypningsemner. Det begrenser hvor mange slike emner 
studentene kan ta. 
 
På master oppfattes studiehåndboka som vanskelig å orientere seg etter. Det er til dels vage 
formuleringer og noen har problemer med å se hva som er obligatorisk og ikke. Spesielt trekkes det 
frem at masterseminaret anbefales i 1. semester av masterstudiet. Veileder blir ikke tildelt før etter 
at masterseminaret er fullført. Derfor er det ønskelig med en sterkere presisering av viktigheten med 
å ta masterseminaret i første semester. 
 
Det er ønske om at studentene, i alle fall på master, skal kunne ha noe innvirkning på tildelingen av 
hovedinstrumentlærer. Det blir påpekt at instituttet tar hensyn der studenter tidlig tar kontakt og 
grunngir sine argumenter. 
 
Pensumlisten oppleves som ukomplett. Der det blir tillegg i pensum etter at den har gått i trykken 
ønskes det fra studentenes side at dette opplyses på it’s learning av faglærer. 
 
Sak 3: Eventuelt 
 
Spørsmål om felles evalueringsskjema ble tatt opp. Det dominerende synspunktet var at skjemaet 
måtte ha en egen del i hvert emne. I tillegg ble det oppfordret til at skjemaet ble gjennomgått av 
noen med fagkompetanse innenfor denne type informasjonsinnhenting, for å mest mulig unngå 
ledende spørsmål og mulige tvetydigheter. 
 
Neste møte i referansegruppen: mandag 24.11.08, rom 2413 
 
 
 


