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1. Ev. tilbakemeldinger på vårens eksamensperiode 
 
3. semester 
Hovedinstrumenteksamen fungerte greit, noen hadde til og med pianist. 
Eksterne sensorer på 3. semester (bokstavkarakter) er veldig bra. 
Fremdeles ønske om at hovedinstrumentlærer skal være til stede på eksamen (og at dette kan utgjøre 
en av undervisningstimene). I etterkant av tidligere møter har tilbakemelding fra 
hovedinstrumentlærerne blitt hentet inn. Det virker ikke som om en felles løsning kan bli innført fra 
instituttets side. Se også referat fra referansegruppemøtene 05.03.12, 03.11.11 og 28.02.11. 
 
Referansegruppemøtet oppfordrer studenter som ønsker hovedinstrumentlærer til stede på eksamen 
om å snakke med denne og ev. avtale hvilken dag av de mulige eksamensdagene som passer best. 
Oppslag med disse er på tavla i gangen ved 2425. 
 
Masterrepresentanten bemerker at tilbakemeldingene fra eksamen i 3. semester ikke ble opplevd 
som nyttige. Dette tillegges at sensorene ikke nødvendigvis selv har kandidatens instrument som sitt 
hovedinstrument. 
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Hovedinstrumentlærer oppleves å ha liten innflytelse på eksamen. Det er prestasjonen der og da som 
vurderes, og ikke studentens prestasjoner gjennom semesteret. 
 
Det ble også diskutert at det kun gis karakter i hovedinstrument i emnene som heter Praktiske 
disipliner. Vurdering er en del av studieplanprosessen og det kan diskuteres i den fram mot 
programrådsmøtet 29. oktober. Det er mulig å ha flerdelt eksamen, men karakterene må være av 
samme art (enten gradert eller bestått/ikke bestått på samtlige deler) og enten settes av faglærerne 
samlet for hver student eller administrativt etter en gitt fordeling mellom deleksamenene gitt i 
emnebeskrivelsen. Ved ikke-etterprøvbar eksamen må det også være 2 sensorer. 
 
Master 
Ikke noe spesielt å melde tilbake. 
 
2. Semesteret så langt 
 
1. semester 
 
Generelt 
Studentene gjør som de får beskjed om (enda). De håper studiet utvikler seg utover og at de blir 
utfordret faglig. Også de som i utgangspunktet er på et godt nivå. 
 
MUSV1011 Musikk i historisk perspektiv I 
Overgangen mellom de to foreleserne var ok, men ikke jevn. De to som underviser har veldig 
forskjellige måter å jobbe på. 
 
MUSV1017 Satsteknikker I m/musikkteknologi 
Nivåforskjell på gruppetimene og fellestime. Fellestimen har høyere vanskelighetsgrad. 
 
3. semester 
 
Generelt 
Tilbakemelding på at utlevering av fasit etter at besvarelse er levert første gang for oppgaver i 
emner som har mappeevaluering er uheldig, ettersom mappa da kan leveres som direkte avskrift av 
fasit. 
 
MUSV2012 Fordypningsemne «Mørkets opplevelser: Perspektiver på film og musikk» 
Studentene kan vanskelig se for seg hvordan eksamens skal bli. På forelesningene gjennomgår de 
praktiske eksempler, men eksamen er en 6 timers skriftlig skoleeksamen. 
Undervisningen er super men de er bekymret for eksamen. 
 
Studentene etterlyser en gjennomgang av vurderingsformene i emnene generelt. Forslaget fra 
studentrepresentantene er at det vurderes om 2-dagers hjemmeeksamen bør brukes mer. Det er en 
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periode som tillater større fleksibilitet i eksamensoppgavene og gir større anledning til å finne kilder 
og skrive en grundigere oppgave. Samtidig er perioden ikke så lang at det er stor mulighet for å kun 
lese relevant pensum etter å ha fått oppgaven og stå, slik en-ukes hjemmeeksamen kan friste til. 
 
Masterrepresentanten bemerket at en uke gir tid til å skrive en mye grundigere oppgave for de som 
er flinke, men at det også kan oppfordre til skippertak og ståkarakter med liten innsats. Løsningen 
for 6-timers skriftlig skoleeksamen i kompositoriske formstrategier sist vår ble gitt positiv 
tilbakemelding. 
 
Master 
 
Generelt 
Ikke et mål i seg selv å få med alle i undervisningen. Lista må legges et sted, representanten sier det 
også gjelder for bachelor, spesielt siden fordypningsemnene er felles. 
 
MUSV3004 Musikkvitenskapelig teori og metode 
Emnets forelesningsdel: 
Ønske om at innholdet i emnet skulle kommet på bachelornivå. 
 
Masterseminaret (obligatorisk aktivitet i emnet og det som trigger tildeling av veileder):  
Skisse til innhold i masteroppgaven må leveres med teori- og metodedel før de fleste teorier og 
metoder er gjennomgått i emnet. Forslag fra representantene om at musikkvitenskapelig område 
velges etter masterseminaret, men at skisse for innhold leveres på slutten av semesteret, når teorier 
og metoder er gjennomgått. Forslaget innebærer at veileder oppnevnes etter at område er valgt, og 
slik blir en person å drøfte skissen for oppgaven med. Det oppleves som demotiverende for en del 
studenter å skulle stå til ansvar for valg de har måttet gjøre uten å føle at de enda har fått grunnlaget 
for valget. Forslaget vil bli tatt videre i diskusjonene fram mot revidering av studieplan. 
 
Studentene som er på bachelor nå har hatt skriveteknikk i humstart, og fokuset på det kan kanskje 
bli mindre framover. 
 
MUSV3002 Fordypnigsemne «Critical Approaches to Popular Music Studies» 
Studentrepresentanten tror få velger dette temaet fordi studentene ikke vet hva det er. Det er et visst 
stigma knyttet til popmusikk. 
 
3. Eventuelt 
 
Nivåstigning gjennom studiet, spesielt i praktiske disipliner 
Opptaksprøven til bachelorprogrammet i musikkvitenskap tester at nivået er noenlunde som det skal 
være etter VGS, og det er greit. Men det virker for noen som om det ikke er en markant stigning 
utover i studiet (noen unntak, hovedinstrument har stigende nivå i følge masterrepresentanten). 
Hørelære ble nevnt som en av disiplinene det ønskes større utfordringer i, og det virker på 
studentene som om det ikke er mulig å ikke få hørelære godkjent. 
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Studentene spør om de utøvende komponentene ikke tilskrives samme viktighet som de teoretiske. 
 
Studieleder påpeker at musikkvitenskap skal være et kompetansegivende studium, og at selv om det 
ikke er en utøvende utdanning, så er de utøvende/praktiske komponentene viktige. Man skal bl.a. 
oppnå faglig kompetanse som er god nok til å undervise på videregående skole. 
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