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Generelt 
Å gi tilbakemelding på undervisning er en kontinuerlig prosess, ikke bare noe som skjer på møter i 
referansegruppa. Alle må ta ansvar for å si fra dersom noe ikke fungerer som det skal, foreslå 
alternativer osv. Faglærerne trenger respons for å kunne tilpasse opplegget sitt på en best mulig 
måte. Det må formidles klart at alle har denne muligheten og faktisk også et ansvar. 
Representantene i referansegruppa må informere sine medstudenter, enten direkte eller via andre 
kommunikasjonskanaler. 
 
1. semester bachelor 
 
Ingen innspill. 
 
 
3. semester bachelor 
 
Når det gjelder arbeidsbelastning har MUSV3105 Populærmusikkstudier blitt bedre utover 
semesteret, mye på grunn av at mange trodde pensummengden var større enn den egentlig var. 
 
MUSV2020 Hørelære og ensembleledelse: Det har blitt bedre tid til å tenke før svaret på spørsmål 
blir gitt i timene, og dette oppleves som en forbedring. 
 
Studentene på 3. semester opplever at nivået på studiet og emnene er bedre enn 1. semester. Dette er 
slik det skal være. Mange opplever at nivået 1. semester er for lavt. I stor grad skyldes dette 

 



2 av 3 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Vår dato 
06.12.2013 

Vår referanse 
2013/14450/JØVI 

 

oppbyggingen av studiet, der man starter generelt, for så å spesialisere seg etter hvert. Dette bør 
formidles klarere både ved oppstart og i studieplanene. 
 
Det oppleves som noe uklart hva som kreves av eksamen i MUSV2022 Hovedinstrument III. Dette 
er første gang studentene får bokstavkarakter på sin hovedinstrumenteksamen, og mange er usikre 
på hvilket karakterområde de befinner seg i før de skal opp. Hovedinstrumentlærere oppfordres til å 
overvære sine studenters eksamen. Dette kan dessverre ikke kreves av timelærerne, men alle lærere 
skal levere inn en studentrapport til eksamenskommisjonen. 
 
Det må påses at det blir gitt hovedinstrumentundervisning jevnlig. Dette bør presiseres i brevet som 
sendes ut til timelærerne i starten av semesteret.  
 
Master 
 
MUSV3005 Praktiske disipliner: Enkelte har hatt vansker med å få kontakt med sine lærere. 
Det bør vurderes om læreren i vokal folkemusikk er den rette. I høst har det ikke fungert optimalt 
sjangermessig. 
Praktisk emne for hele studieåret (dvs. også vårsemesteret) må være klart fra starten av 
høstsemesteret sånn at studenter kan velge det de er mest interessert i. Dette praktiseres allerede for 
fordypningsemner, noe som gir reelle valgmuligheter og dermed muligheter til å planlegge studiet 
individuelt. 
 
MUSV3001 Komposisjon og analyse har blitt mye bedre utover i semesteret. Litt større oppgaver er 
givende for studentene og de gir bedre læringsutbytte. Det burde være mulig å bruke Sibelius 
(avspilling) i undervisninga for å gi tilbakemeldinger på komposisjonene, slik at ikke for mye tid 
går bort til spilling.  Da er det mulig å skrive for besetninger som ikke er nødvendigvis er 
representert blant studentene. Dette emnet kan fort bli for likt emner som tilbys på bachelor, for 
eksempel MUSV2010 Arrangering og innføring i komposisjon. Her må de emneansvarlige snakke 
sammen for å lage et opplegg som ikke overlapper for mye. 
MUSV3001 er på 15 sp, men har to undervisningstimer i uka. Dette oppleves som litt i underkant i 
forhold til antall studiepoeng. Det bør vurderes om det går an å innføre seminarer også i dette 
emnet.  
 
MUSV3004 Musikkvitenskapelig teori og metode er et bredt grunnlagsemne som blir gitt av mange 
forskjellige forelesere. Enkelte studenter har problemer med å finne ut hva emnet går ut på. Mer 
metode i forhold til egen oppgave og mindre innføring i ulike musikkvitenskapelige tema ønskes. På 
dette punktet oppsto det en diskusjon mellom programrådsleder, som fastholder at MUSV3004 er et 
emne som skal gi innføring i ulike musikkvitenskapelige teorier og metoder, og 
studentrepresentanter, som mener at emnet bør rettes inn mot deres individuelle 
masteroppgaveprosjekter.   Studentene etterlyser ellers mer undervisning mot det å bygge opp og 
skrive en masteroppgave utover det skrivekurset gir pr. i dag.  
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MUSV3006Masteroppgave i musikkvitenskap:  
Mange har vanskelig for å komme i gang med skrivinga og trenger mer hjelp til dette. Veiledere bør 
oppfordres til å allerede fra første semester legge frister for å levere tekster til veiledning. I 
diskusjonen trakk en av representantene inn ordningen på Institutt for musikkvitenskap UiO, der 
oppgaveprosjektet må være planlagt før en starter på master.  Programrådsleder påpekte bl.a. 
viktigheten av at studentene selv følger aktivt opp allerede etter første møte med veileder. 
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