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1. Semestervis tilbakemelding 
 
1. semester: 
Tilbakemelding fra kullet viser at ting ser bra ut. Noe småplukk, men ikke noe spesielt å utsette. 
Studentrepresentanten vil ta opp med faglærere spørsmål om avklaring av pensum i MUSV1011. 
 
Vurderingsformen «mappe» ble forklart av studieleder og studiekonsulent. 
 
3. semester: 
Kullet er fornøyd. Litt store grupper i hørelære, selv om det er lenger tid om gangen i 
høstsemesteret, så oppfattes det som litt uheldig. 
 
MUSV2010 Arrangering og innføring i komposisjon lider under stort antall studenter fordelt på én 
faglærer, og at det må undervises av en vitenskapelig ansatt som skulle hatt undervisningslettelse i 
høst. Det er ikke holdbart å videreføre emner som har blitt så personavhengige i den formen de har i 
dag. Det har blitt iverksatt tiltak som skal kunne lette dette i påfølgende semestre, men for høstens 
kull oppleves emnet som mindre givende enn det burde vært. 
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Master: 
Emnene på master får god tilbakemelding i høst. Masterseminaret blir trukket fram som veldig 
positivt, og at det motiverer studentene til å tidlig tenke over jobben med masteroppgaven. 
Komposisjon og analyse får også positiv tilbakemelding. 
 
Studentene savner en normert pensummengde i fordypningsemnene. De valgbare temaene som 
undervises under disse emnekodene bør ha så lik mengde arbeid som mulig, slik at det vil være et 
reelt valg med bakgrunn i interesseområde, og ikke «minste motstands vei» som styrer valg av 
emne. I tillegg ønsker studentene klarere differensiering mellom hva som forlanges ekstra for de 
som tar emnet under en av emnekodene som gir 15 studiepoeng uttelling. 
 
2. Eventuelt 
 
Intet. 


