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Generelt 
 

Tilgang til utøvende musikk sine øverom 

Musikkvitenskapstudentene ønsker å avklare om de har tilgang til instituttets lokaler for utøvende 

musikks i Olavskvartalet. Studenter på tvers av studieprogram har ikke tilgang til det andre 

studieprogrammets ressurser. Generelt har ikke musikkvitenskapstudenter tilgang til øverom i 

Olavskvartalet, og utøvende musikkstudenter har ikke tilgang til øverom på Dragvoll. Det finnes 

unntak fra dette (eksempelvis har studenter med hovedinstrument orgel på musikkvitenskap tilgang 

til orgelgangen i Olavskvartalet og melodisk slagverk har tilgang til kjelleren i Olavskvartalet og 

slagverkutstyret der). 

 

Varslingskanaler og etiske retningslinjer 

Studentene etterspør kanaler for varsling, generelt, uten at det akkurat nå er konkrete saker. 

Studiekonsulent sender ut lenke til informasjonsside for studenter ved instituttet i starten av hvert 

semester. 

 

Studenter kan melde avvik gjennom NTNUs nettside for dette: https://innsida.ntnu.no/avvik 

Side for studenter ved IMU, med lenke til etiske retningslinjer og studieprograminformasjon: 

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Informasjon+for+studenter+ved+IMU 

 

 

https://innsida.ntnu.no/avvik
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Informasjon+for+studenter+ved+IMU
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Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

Vår dato 

16.10.2019 
Vår referanse 

2019/5993/VST 

 

Enkeltemner 
 

1. semester bachelor 

 

MUSV1011 Musikk i historisk perspektiv 1 

Utfordringen med etterklang ved bruk av mikrofon er der fremdeles. Studiekonsulent har vært i 

kontakt med AV-tjenesten og drift for å høre hva de kan gjøre. Ellers fungerer emnet, og det ha 

nettopp byttet foreleser. 

MUSV1017 Satsteknikker 1 med musikkteknologi og hørelære 

De fleste studentene er fornøyde. 

 

Satsteknikker 

Studentene etterlyser variasjon i øvingene i satsteknikker. Særlig med bakgrunn i at en del ble tatt 

opp uten å ha fått til særlig mye i opptaksprøvens teoridel. I de 2–3 første ukene var det 

differensierte oppgaver, men det er det ikke lenger, og ikke alle studentene føler de har kommet så 

langt at alle i emnet nå er på lik linje. 

 

Grunnleggende musikkteknologi A 

I musikkteknologidelen ønsker mange at mer av tiden skulle blitt brukt på Logic. Selv om det er like 

mange uker satt av til Sibelius og Logic, så opplevdes ukene med Logic å gå raskt. Sibelius har 

mange vært i kontakt med før. Representanten fra tredje semester sier at det virker som om 

tilbakemeldingene fra forrige kull har blitt forsøkt møtt, med mer tit til Logic, men at studentene 

opplever også tre uker som kort tid. 

 

MUSV1019 Hovedinstrument 1 med improvisasjon 

Hovedinstrument 

Noen studenter har hatt lite undervisning til nå. For gitar er dette kjent og tiltak iverksatt. 

Det meldes også fra annen instrumentgruppe om at de oppfatter lærer som lite forberedt. 

Studentrepresentanten prøver finne ut hvilken, og be studentene det gjelder om å ta det opp med 

hovedinstrumentansvarlig. 

 

Det hadde vært ønskelig med mer organisert samspill, gjerne mellom sjangre studentene er 

interessert i også ut over sin egen primære sjanger. 

 

Improvisasjon 

De fleste studentene er fornøyde. For noen kan det oppleves ubehagelig å framføre foran andre når 

de selv har lite bakgrunn i improvisasjon fra før av. 

 

MUSV2006 Opera og politikk (ca. 1600-1800) 

Alle studentene er fornøyde. Emnet og foreleser får bare skryt for interessant opplegg i emnet. 
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Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

Vår dato 

16.10.2019 
Vår referanse 

2019/5993/VST 

 

3. semester bachelor 

 

MUSV2010 Arrangering og innføring i komposisjon 

Generelt er studentene fornøyde med opplegget i seg selv. I praksis føler studentene nå at de har to 

virkedager på å gjøre til dels store oppgaver. Oppgavene gis sist på fredag og skal inn tidlig på 

onsdag. Studentene er klar over at arbeidsmengden skal være 10 timer i uka, men ønsker ikke at de 

10 timene måtte gjøres på to virkedager. 

 

Studentene mener ikke at antall oppgaver er for stort, men de hadde ønsket overlapp, slik at de 

hadde to uker på hver innlevering (med overlapp mellom dem) eller innlevering senere i uka. Med 

så kort tid som det er nå, vil det trolig føre til mange flere for sene innleveringer. 

 

Selve oppgavene er bedre nå, og faglærer legger til rette for å stille spørsmål når oppgaven er gitt. 

Dette oppleves positivt. 

 

MUSV2023 Hovedinstrument 3 med hørelære 

Studentene er fornøyde med begge bestanddeler av emnet, det er god kommunikasjon i 

hørelæredelen. 

 

MUSV3130 Den kulturelle hjernen 

Essayoppgaven, som utgjør 40 % av karakteren i emnet, var i utgangspunktet en god oppgave, men 

formulert så åpent at studentene ikke føler at de fikk besvart den godt på kun tre sider. 

 

Etter at semesteret kom dit at forskjellige forelesere nå er inne og foreleser om sine kjerneområder, 

har oppmøtet i emnet sunket. Studentene er usikre på relevansen for eksamen i emnet fra disse 

foreleserne. Det er oppleves ennå uavklart hvordan hjemmeeksamen blir. 

 

MUSV3131 Musikk og film i teori og praksis 

Studentene er fornøyde. 

 

MUSV3132 Musikk og sosial rettferdighet: Kunstnerisk aktivisme og anvendt forskning i det 

tjueførste århundre 

Det er få bachelorstudenter som tar emnet, men de som tar det er fornøyde og oppfordrer andre å ta 

det. 

 

 

Referansegruppa oppfordret sist studiekonsulent til å minne foreleser i HFO1002 Innovasjon og 

entreprenørskap i praktisk-estetiske fag om å danne referansegruppe i emnet og dette er gjort og 

følges opp av emneansvarlig. Referansegruppa ble også gjort oppmerksom på at studenter fra 

HFO1002 ut i fra undervisningens innhold må gis tilgang til øverom. Alle studenter på 

musikkvitenskap varsles om dette tirsdag. 
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Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

Vår dato 

16.10.2019 
Vår referanse 

2019/5993/VST 

 

Master 

 

MUSV3001 Komposisjon og analyse 

Ingen spesielle tilbakemeldinger. 

 

MUSV3004 Musikkvitenskapelig teori og metode 

Det er fremdeles noe forvirring rundt formatet på eksamen i emnet. Emneansvarlig tar det opp i 

seminaret på torsdag. 

 

MUSV3005 Praktiske disipliner 

Gregorianikk i praksis 

Seminardelen går greit er en god start på morgenen. 

 

Hovedinstrument 

Noen studenter har hatt lite undervisning til nå. For gitar er dette kjent og tiltak iverksatt. 

Representanten sier at studentene på master stort sett har tatt bachelorgraden sin ved NTNU og er 

vant til hvordan hovedinstrument er. 

 

MUSV3118 Kompositoriske formstrategier A 

Ingen spesielle tilbakemeldinger. 

 

MUSV3130 Den kulturelle hjernen 

Masterstudentene opplever informasjonen om pensum litt rotete når den bare ligger i kunngjøringer 

på emnet. De ønsker en kobling til semesterplanen: hvilket pensum som er relevant til hver 

forelesning, slik at de har en oversikt tilgjengelig. Studieprogramleder relaterer dette til en study 

guide, og sier han godt kan snakke med emneansvarlig om en slik. 

 

Masterstudentene opplevde også essayoppgaven som utfordrende, og beskriver den som å ramse 

opp pensum på kun tre sider. 

 

Gjesteforeleserne representerer så mange retninger innenfor pensum at det er vanskelig for 

studentene å se relevansen for emnet som helhet, og eksamen. De oppleves stort sett kulturelt 

vinklet. 

 

MUSV3131 Musikk og film i teori og praksis 

Masterstudentene opplever at pensum er ujevnt fordelt fra uke til uke, og at det blir litt mye av 

pensumet i noen uker, selv om total pensummengde i emnet er normal. 

 

MUSV3132 Musikk og sosial rettferdighet: Kunstnerisk aktivisme og anvendt forskning i det 

tjueførste århundre 

Ingen spesielle tilbakemeldinger. 


