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Det humanistiske fakultet 
Institutt for musikk 

Dato 
16.03.2010 

Referanse 
2010/2717/VST 

 

  

Møtereferat 

Til stede:  Ståle Kleiberg, Sigrid Elisabet Vetleseter Bøe (2. semester), Ole Martin 
psahl Bendiksen (4. semester – stedfortreder for Hanne Benedicte Halse) O 

Forfall: Hanne Benedicte Halse (4. semester), Marièl Eikeset Mundal (master)  
Kopi til:     
Gjelder: Referat fra referansegruppen i musikkvitenskap 15.03.2010 

Møtetid: 14.15 – 15.45 Møtested: Møterom 622 

 
Sakliste: 
1. Inntrykk av midlertidige lokaler  
2. Semesteret så langt  
3. Eventuelt 
 
1. Inntrykk av midlertidige lokaler 
 
2. semester: 
• Ønske om speil på øverom. Administrasjonen opplyste om at flyttbare speil ble montert i samme 

øyeblikk. 
• Ønske om søppelbøtter på undervisningsrommene i Fjordgata 1, 5. etg. Administrasjonen tar det 

videre med vaskerne. 
• Studentene opplever det som positivt å være lokalisert i nærheten av utøvende musikk og 

musikkteknologi, men lokalene vi har egner seg ikke til vårt bruk, med lesesalsplassene som et 
hederlig unntak. 

• Negativt med øverom som ikke er lydisolerte. 
 
4. semester: 
• F503 i Fjordgata 1 egner seg dårlig for undervisning av så mange som må være der under 

forelesning. 
• Dempende materiale på veggene i øverommene er bra, selv om det ikke gjør noe for 

lydgjennomgangen mellom rom så bedrer det øvingsmulighetene i rommet. 
• Mange bor i nærheten av bykjernen og for disse er plassering av lokalene i sentrum positivt 
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Master (fra skriv sendt møtet av representanten) 
• Veldig fornøyde med lesesalene. 
• Lyst og stille, med unntak av det innerste rommet når tre’45s kunder prøver utstyr. 
• Bra for miljøet på master at masterstudentene er samlet på lesesal. Studieleder informerer om at 

det jobbes med å få til det samme på Dragvoll når vi flytter tilbake. 
• Mange bor i nærheten av bykjernen og for disse er plassering av lokalene i sentrum positivt 
• Dårlig luftkvalitet på F510. Studentene har satt inn planter. 
• Langt til biblioteket på Dragvoll. De fleste har midlertidig byttet bibliotek til musikkbiblioteket i 

Olavskvartalet og får sendt bøker dit. 
• Trangt om plassen på undervisningsrom. Men allikevel positivt at lesesalsplasser, 

undervisningsrom og datasal er så nært hverandre. 
• For dårlige øverom. For dårlig lydisolert. 
 
2. Semesteret så langt 
 
2. semester 
• Ønske om at foreleserne igjen blir minnet på å innhente samtykke om de ønsker å vise fram 

oppgaver studenter som befinner seg i rommet har skrevet. 
o Forslag om enten å samle feil som har blitt gjort på et eget ark og slik anonymisere 

fullstendig, eller ta vare på oppgaver fra tidligere år med typiske feil og bruke disse 
senere, når studentene som har skrevet dem ikke lenger er til stede, og det ikke behøves 
samtykke så lenge navn ikke kommer fram. 

• Mappeevaluering tas fram som veldig positivt, både for læringsprosessen mappe gir gjennom 
tilbakemelding før endelig innlevering, og at formen passer studentenes arbeidsmetoder. 

• Stort frafall i oppmøte på forelesninger i MUSV1013 Etnomusikologi. Faglærers holdning og 
måte å uttrykke seg på trekkes fram som årsak. Studieleder tar videre studentenes innspill, samt 
at studentene oppfordres til selv å formulere sine meninger om årsaken til dette. 

 
4. semester 
• Satslære II fungerer kjempebra, fornøyde studenter. 
• MUSV2018 får gode skussmål. Representanten for studentene følger selv temaet Munker, 

neumer, databaser: metoder i utforskningen og framføringen av nordisk middelaldersk musikk 
og melder at foreleseren er i storform. 

 
3. Eventuelt 
Studieleder etterspør studentenes synspunkt på den felles undervisninga med utøvende musikk i 
musikkhistorie. 
2. semester: inntrykk av at utøvende blir litt «til overs» 
4. semester: kan være uheldig for utøvende studenter om forelesningen i for stor grad dreier seg om 
det som er gjennomgått på seminarene kun musikkvitenskap har. 
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Begge representantene mener det blir sett på som bare positivt at utøvende studenter er på 
forelesningene, og at musikkvitenskapstudentene ikke blir videre berørt på den ene eller andre 
måten. 
 
Studentenes synspunkt på obligatorisk oppmøte er at det er bra der det er noe praktisk som må 
læres/ferdigheter som må trenes, men at forelesninger bør være uten obligatorisk oppmøte. 


