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Eksamensperioden våren 2015 
Eksamensperioden fungerte bra, med unntak av i MUSV2012 Musikk i historisk perspektiv II, der 
den første foreleseren i opplegget ga sen tilbakemelding på essay som skulle være del av mappa.  
 
Perspektivemne 
Institutt for filosofi og religionsvitenskap har spurt om musikkvitenskap er interessert i å benytte et 
emne i estetikk som de tenker opprette som perspektivemne. Emnet har arbeidstittel Kunst, kritikk, 
feminisme og filosofisk modernisme.. 
 
Referansegruppa går for at det søkes fakultetet om å ha fem valgbare perspektivemner, der det nye 
emnet i estetikk er et av dem. Om det ikke skulle gå igjennom er AVS1202 Muntlig 
kommunikasjon: samtale og samtaleanalyse vurdert som emnet som helst kan byttes ut. 
 
Studentene ønsker at minst et perspektivemne skal gå på høst for å ha en fleksibilitet i 
gradsoppbyggingen. FI1105 Etikk går på høst, så det nye estetikkemnet kan gå vår for 
musikkvitenskap sin del, slik arkitektstudentene har ønsket. 
 
Semesteret: 
 
1. semester bachelor og årsstudium 
 
Representanten for 3. semester har oppfatning av at førstesemesterstudentene er fornøyde. 
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3. semester bachelor 
 
MUSV2020 Hørelære og ensembleledelse 
Hørelære 
Bra. 
 
Ensembleledelse 
Studentene mener det ikke var optimalt med store grupper i starten, men siden dette ble endret har 
det fungert bra. 
 
MUSV2010 Arrangering og innføring i komposisjon 
Ingen spesielle tilbakemeldinger. 
 
MUSV2022 Hovedinstrument III 
Ingen generelle bemerkninger. 
 
MUSV3112 Impresjonismens musikk og estetikk 
Studentene er veldig fornøyd med emnet og opplever det som veldig bra. 
 
MUSV3113 Mozarts operaer 
Emnet er bra, men få har valgt det. 
 
MUSV3114 Folkemusikkens diskurs: Stemmer, sounds og grooves 
Mange byttet emne etter første forelesning. Representanten mener at dette kunne vært unngått om 
den hadde lagt opp en bedre struktur for emnet. 
 
 
Master 
 
MUSV3004 Musikkvitenskapelig teori og metode 
Masterseminaret virker veldig lovende og studentene synes det er fint å bli «presset» til å si litt om 
det de tenker å jobbe med som masterprosjekt alt i første semester. 
 
I vårsemesteret er masterseminaret er tenkt åpnet opp for studenter på senere kull også. 
 
MUSV3006 Masteroppgave i musikkvitenskap 
Representanten har inntrykk av at alle studentene har opprettet kontakt med veileder og at 
oppgaveskrivingen går sin gang. 
 
MUSV3112 Impresjonismens musikk og estetikk 
Studentene er veldig fornøyd med emnet og opplever det som veldig bra. 
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MUSV3113 Mozarts operaer 
Ingen spesielle tilbakemeldinger. 
 
MUSV3114 Folkemusikkens diskurs: Stemmer, sounds og grooves 
Masterstudenter har uttalt at de liker emnet. 
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