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Studieprogramleder åpnet med å orientere om prinsipper og rutiner i arbeidet i referansegruppa for 
musikkvitenskap.  
 
Innledningsvis påpekte studentene behovet for flere notestativer og stoler på øvingsrommene. Videre 
må mange pianokrakker skiftes ut på grunn av slitasje og ulike defekter. 
 
Ellers har konsertleder for utøvende, Nicoline Strandhagen Hofgaard, formidlet tilbud om at 4–10 
studenter fra musikkvitenskap kan få delta i et opplegg,  sammen med studenter på utøvende, på Ole 
Bull akademiet på Voss, i tiden 20.–25. november.  Egenandelen vil bli på kr. 700,- 
Når det gjelder utvelgelse av det begrensede antall deltakere fra musvit, foreslår studentene at 
interesserte fører seg opp på en liste og at endelig utvelgelse foretas ved loddtrekning.  
 
Gjennomgang av høstens emner: 
 
1. semester bachelor: 
 
EXFAC0016 Lyttestrategier som redskap i musikkvitenskap og musikkteknologi 
Studentene er stort sett godt fornøyd, men savner en forståelse av helheten i opplegget. Dette gjelder 
i første rekke forelesningene, der de kunne ønske en klarere markering av en rød tråd og relasjonen 
til læringsmålene for emnet. 
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MUSV1020 Hovedinstrument I 
Emnet ble ikke særskilt diskutert, men studieprogramleder orienterte om Tone Åses, 
studiekonsulentens og studieprogramlederens funksjon når det oppstår problemer eller andre 
utfordringer i undervisningen.   
 
MUSV1017 Satsteknikker I m/musikkteknologi og hørelære. 
Emnet går bra, men studentene syntes det var mye arbeid i starten. 
 
MUSV1011 Musikk i historisk perspektiv I 
Emnet oppleves som krevende – flere mener at foreleseren går for raskt fram fra punkt til punkt. 
Samtidig innser studentene verdien av å lese på egenhånd, og dette er en viktig erkjennelse. 
 
3. semester bachelor: 
 
MUSV1018 Hørelære og ensembleledelse 
Ingen kommentarer til hørelæredelen. I ensembleledelse mener både studenter og faglærer at det 
ukentlige opplegget blir for hektisk, og går dermed inn for dobbeltime hver 2. uke. 
Studieprogramleder bekreftet at dette er fullt mulig så lenge det fungerer praktisk. I tillegg ble det 
kommentert at faglærers manglende tilgang til Its learning har vært et problem i starten. 
 
MUSV2010Arrangering og innføring i komposisjon 
Ingen tilbakemeldinger. 
 
MUSV3118Kompositoriske formstrategier 
Bra emne, men studentene savner klarere informasjon om bacheloroppgaven. 
 
MUSV3119Beethovens klaversonater 
Artig emne. I starten ble det brukt altfor mye tid til ren lytting i seminartimene, men dette har nå 
bedret seg til fordel for mer analytiske innfallsvinkler på seminarene.  
 
MUSV3120Musikk og hjernen 
Studentene er motivert og entusiastiske til dette emnet. I starten ble det opplevd som å mangle noe i 
tyngde, men dette har tatt seg opp. Studenter fra psykologi har imidlertid uttrykt at de til tider har 
problemer med å henge med, siden bruken av visse begreper er forskjellig fra den de er vant med fra 
sitt fagstudium. 
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Master: 
 
MUSV3004Musikkvitenskapelig teori og metode 
Studentene har savnet tilgang til lesepensum.  
(Dette er etter møtet rettet opp ved at det digitale kompendiet er lagt inn på Its learning.) 
Ellers bemerker studentrepresentanten at ikke alle skjønner at samtlige forelesninger er viktige for 
den vitenskapelige bredden i masterutdanningen i musikkvitenskap. Dette fører bl.a. at deltakerne 
blir pinlig få på enkelte av forelesingene.  
 
MUSV3118Kompositoriske formstrategier 
MUSV3119Beethovens klaversonater 
MUSV3120Musikk og hjernen 
Ingen tilleggskommentarer til det som allerede er nevnt over. 
 
MUSV3001Komposisjon og analyse 
Studentene mener både at for liten tid er satt av til dette 15sp-emnet og at tiden som er til disposisjon 
ikke er godt nok strukturert. (Det brukes mye tid på enkelte oppgaver, mens andre får liten 
oppmerksomhet. Gjennomgangen av nytt teoristoff kommer gjerne helt på tampen.) 
 
MUSV3005Praktiske disipliner 
Emnet fungerer bra. Studieprogramleder orienterte ellers om endringer i dette emnet som vil bli gjort 
gjennom høstens studieplanarbeid.  
 
 
Andre emner (åpne): 
 
MUSV2003Populærmusikk 
Et veldig bra emne for musikkyndige, men sannsynligvis temmelig utfordrende for studenter uten 
musikkbakgrunn. 
 
MUSV2019Afrika: Musikk, kultur og historie 
Noe uklart rundt tidspunktet for oppstart. (Viktig at også timelærere har tilgang til Its learning, slik 
at beskjeder kan legges ut.) 
 
  
 
 
  


