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Det humanistiske fakultet 

Institutt for musikk 

Dato 

17.10.2017 
Referanse 

2017/7660/VST 
 

 

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Saksbehandler 

 

7491 TRONDHEIM 

E-post: Kjøpmannsgata 48, 
Olavskvartalet, 6. etg. 

+47 73 59 73 00 Vegard Stolpnessæter 

postmottak@hf.ntnu.no Telefaks 

http://www.ntnu.no  +47  Tlf: +47 73 59 73 04 

Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse. 

 

 

Møtereferat 

Til stede:  

Mads Bårdsgjære Heggen, Esther Torsvik Gieselmann, Karoline Jermstad (til 

14:40), Fredrik Haga (ITV), John Howland (studieprogramleder), Vegard 

Stolpnessæter (studiekonsulent og ref.) 
 

Forfall:  
 

Kopi til:    
 

Gjelder: Referat fra referansegruppen i musikkvitenskap 16. oktober 2017 

Møtetid: 14:15–15:00 Møtested: 2413 

 

 

Generelt: 

 

Oppfølging av forrige referansegruppemøte 

En del av tilbakemeldingene er innspill som må ses på over tid, slik som ønsker om flere 

undervisningstimer og endring av emnebeskrivelser. 

 

Faglærerne i emner der det kom tilbakemeldinger om forbedringsmuligheter i undervisningen har 

blitt kontaktet av enten studieprogramleder eller studiekonsulent. [I tillegg har vaktmestrene sagt at 

de har en rutine for å påse at det er 40 plasser i D7, ref. bemerker] 

 

Semesteret så langt: 

 

1. semester bachelor 

 

EXFAC0016 Lyttestrategier som redskap i musikkvitenskap og musikkteknologi 

Førstesemesterstudentene melder tilbake at det er vanskelig å følge med i teknisk terminologi og 

begrep på engelsk. Seminaret i populærmusikk ble nevnt som en undervisningsaktivitet der det er 

tilfellet. 

 

Studentene har også ønske om at alle oppgavene i emnet enten gis enten på norsk eller på et mer 

forklarende engelsk for å unngå feiltolkning av problemstillingene. 
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Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

Vår dato 

17.10.2017 
Vår referanse 

2017/7660/VST 

 

MUSV1011 Musikk i historisk perspektiv 1 

Foreleser får gode tilbakemeldinger. 

 

MUSV1017 Satsteknikker 1 med musikkteknologi og hørelære 

Studentene bemerker at gruppene har forskjellig metodikk ved gjennomgang av oppgaver ut i fra 

hvem som underviser (gå igjennom alle besvarelser eller plukke ut enkeltbesvarelser som er 

representative og gå igjennom kun dem). Det er forskjellige oppfatninger blant studentene om hva 

de mener fungerer best. 

 

MUSV1020 Hovedinstrument 1 

Studentene etterlyser individuell plan for eksamen. [Datoene som er aktuelle står i 

emnebeskrivelsen og kommer fram på Studentweb, ref. bemerker] 

 

 

3. semester bachelor 

 

MUSV2010 Arrangering og innføring i komposisjon 

Ingen tilbakemeldinger utover forrige møtes. 

 

MUSV2020 Hørelære og ensembleledelse 

Hørelære: Ingen spesielle tilbakemeldinger. 

 

Ensembleledelse: Undervisningen dagen etter referansegruppemøtet var ifølge representanten bedre 

enn de foregående. Fremdeles ønske om å gå mer i dybden på det tekniske, at ensembleledelsedelen 

av emnet må bli mer komplisert. 

 

MUSV2022 Hovedinstrument 3 

Studentene etterlyser individuell plan for eksamen. De aktuelle datoene er ikke tilgjengelige i 

emnebeskrivelsene eller på Studentweb, men har blitt lagt ut på Blackboard. 

 

For hovedinstrument orgel er det reaksjon på at dato ennå er uklar, siden den er avhengig av 

koordinering for bruk av orgelsalen. Representanten bemerker at det kunne ha vært 

planlagt/forberedt fra oppstart på studiet av, for et år siden. 

 

MUSV2031 Bacheloroppgave i musikkvitenskap 

Ingen generelle tilbakemeldinger. 
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Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

Vår dato 

17.10.2017 
Vår referanse 

2017/7660/VST 

 

Emnene MUSV3118, MUSV3124 og MUSV3125 er elevatoremner og har studenter fra både 

bachelor og master, men omtales kun én gang her. 

 

MUSV3118 Kompositoriske formstrategier A 

Undervisningen sist hadde mer fokus på analyse og eksamen. Foreleser oppleves som flink og 

engasjert, og det er fint at han bruker egen komposisjonserfaring i undervisningen. 

 

Emnet fremstår fremdeles som mindre musikkteoretisk enn studentene forventer. 

 

MUSV3124 Operastudier 

Emnet oppfattes som interessant og bra. 

 

MUSV3125 Fordypningsemne 1 

– Globale perspektiver på musikk, kjønn og seksualitet 

Faglærer har ifølge representanten sagt det ikke er vits i å stille uforberedt til timene, noe de 

studentene oppfatter som krast. 

 

 

Master 

 

MUSV3001 Komposisjon og analyse 

Studentene mener det ble uheldig med opphold i undervisningen i uke 41, siden de hadde en stor 

oppgave å starte på den uka. 

 

Studentene ønsker mer informasjon og undervisning om orkestrering. De mener det er lite i pensum 

om dette. 

 

MUSV3004 Musikkvitenskapelig teori og metode 

Det er ingen spesielle tilbakemeldinger om emnet. 

 

MUSV3005 Praktiske disipliner 

Det er ingen spesielle tilbakemeldinger om emnet. 

 

 

Eventuelt: 

Semesterets siste referansegruppemøte holdes tirsdag 28. november kl. 09:00 

 

 

 


