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Møtereferat 

Til stede: Silje Engeland, Fredrik Haga, Karina Valnumsen Hansen (PTV), Magnar Breivik 

(Studieprogramleder) og Lill Hege Pedersen (referent) 

Forfall: Vegard Buø 

Kopi til:  

Gjelder: Referat fra referansegruppa for musikkvitenskap 17.10.2016 

Møtetid: 14.15-15.30 Møtested: 2413 

   

Studieprogramleder åpnet for innspill fra studentene før emnegjennomgangen. Her kom Alumni-

kompasset opp som tema. Dette har det vært mye rot rundt. Det har vært uklart for studentene om 

de skulle/kunne delta. Dette må ryddes opp i til neste år. 

 

Studentene lurte videre på om man var kommet noe lengre med saken om notestativer og stoler, fra 

forrige møte. Enighet om at dette var en sak for HMS-runden i november. [I ettertid har ledelsen 

etterlyst en konkretisering av dette behovet for eventuell bestilling. Studiekonsulent sammen med 

studentrepresentanter tok saken videre 25. oktober.] 

 

Renholdet i øvingsgangen er dårlig. Studentene oppfordres om å gå ut av øvingsrommene når 

renholder kommer. Bare da blir rommet vasket. 

 

Spørsmål om hvorvidt ventilasjonssystemet er på og om utbedringen egentlig har svart til 

forventingene.  

 

Rommet ved siden av lesesalen på rom 2436 er ikke et øvingsrom, men et rom for undervisning. 

Dette bør innskjerpes for studentene, slik at ikke forstyrrende øving finner sted.   

 

Gjennomgang av høsten emner: 

 

1.semester bachelor: 

Ingen emner gjennomgått siden referansegruppestudenten ikke var tilstede. 

 

3.semester bachelor: 
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MUSV2020 Hørelære og ensembleledelse 

Undervisning annenhver uke i ensembleledelse fungerer godt. Studentene hadde ønsket at 

repertoarlisten lå klar ved semesterstart slik at de visste hva de skulle gjennom. Fint om denne listen 

kan komme nå. 

 

MUSV2010 Arrangering og innføring i komposisjon 

MUSV3118 Kompositoriske formstrategier 

MUSV3119 Beethovens klaversonater 

MUSV3120 Musikk og hjernen 

Ingen tilbakemeldinger 

 

Master: 

 

MUSV3004 Musikkvitenskapelig teori og metode 

Noen studenter synes det er litt tidlig å levere masterskisse etter at bare halvparten av forelesningene 

i teori og metode er ferdige. Emnet må gjøres mer relevant for masteroppgaven. Ønske om heller å 

gå grundigere inn på sentrale, musikkvitenskapelige metoder, enn på korte presentasjoner av 

metoder knyttet til ansattes spesifikke forskningsfelt.. Studieprogramleder presiserte i sakens 

anledning at MUSV3004 ikke er knyttet til studentenes masteroppgaver men til det 

musikkvitenskapelige feltet som helhet. 

 

MUSV3118 Kompositoriske formstrategier 

Bra emne. Kanskje mer fokus på lesepensum 

 

MUSV3001 Komposisjon og analyse 

Bra emne. 

 

MUSV3005 Praktiske disipliner 

MUSV3119 Beethovens klaversonater 

MUSV3120 Musikk og hjernen 

Ingen tilbakemeldinger 

 

Andre emner (åpne): 

 

MUSV2019 Afrika: Musikk, kultur og historie 

Ingen forelesninger grunnet dårlig oppmøte og få oppmeldte. En studentrepresentant hevdet at emnet 

har 5 oppmeldte studenter og 1-3 tilstede pr forelesning. [Når det gjelder oppmeldte studenter viser 

det seg i ettertid at antallet er 45, ikke 5.] 
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Avsluttende kommentarer: 

Studentene ønsker at forelesere kan samkjøre undervisningsfri, for eksempel i forhold til skolens 

høstferie.  

 

Informasjon om masterclass og lignende på utøvende må formidles til studentene på 

musikkvitenskap også.  


