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Møtereferat 

Til stede:  
Odin G. Skjærseth, Karoline Jermstad, Magnus Leite, Karina Valnumsen 
Hansen (ITV), Magnar Breivik (studieprogramleder), Vegard Stolpnessæter 
(studiekonsulent og ref.) 
 

Forfall:  
 

Kopi til:    
 

Gjelder: Referat fra referansegruppen i musikkvitenskap 19.10.15 

Møtetid: 14:15–15:00 Møtested: 2413 

 
 
Orienteringer: 
 
Studieprogramleder har tatt opp spørsmålet om å få fysiologi inn som et tilbud for 
musikkvitenskapsstudenter med instituttleder. Instituttleder er positiv til å utvide ordningen for hele 
instituttet, og alternativ drøftes videre. 
 
Studiekonsulent orienterte om rekruttering til musikkvitenskap: søkertall, hvorfor og hvordan 
rekrutteringsarbeidet gjøres. I den forbindelse sa referansegruppen seg villig til å se igjennom 
nettsidene for studieprogrammene i musikkvitenskap, og komme med kommentarer og innspill til 
neste møte. Studiekonsulent sendte ut lenkene etter møtet. 
 
Sist vår leverte masterstudentene et forslag til forventninger og krav mellom student og veileder. På 
forespørsel fra instituttillitsvalgt (ITV) gjorde studieprogramleder rede for prosessen forslaget har 
vært igjennom. Forslaget har blitt gjennomgått og diskutert i stabsmøtet til musikkvitenskap, og 
studieprogramleder har sett på SVT sin masteravtale, og forskjeller mellom den og HFs. I etterkant 
av dette har han kontaktet prodekan for studier med forslag for HF som helhet. Det vil være en 
større prosess å ev. endre innholdet i HFs masteravtaler. Momenter fra studentenes skriv vil tas opp 
i masterseminaret våren 2016. 
 
Generelle tilbakemeldinger fra studentene: 
 
Studentene tar igjen opp luftproblematikken i lokalene musikkvitenskap disponerer. 
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Det ble ytret ønske om at foreleserne aktivt blir oppfordret til å lese møtereferatene fra 
referansegruppen (ettersom studentene i referansegruppa ikke har direkte kontakt med 
foreleser/emneansvarlig). Studentene mener det bør være et minstekrav at forelesere holder seg 
oppdatert på tilbakemeldingene fra studentene. 
 
Linjeforeninga venter på svar om bruk av kantina i Olavskvartalet for Halloweenfest. De bes 
kontakte kontorsjef. 
 
Studentene har spørsmål om eksamenslokaler for hovedinstrument. Det er 
hovedinstrumentansvarligs intensjon at alle har eksamen i egnede lokaler til avsluttende eksamen 
med gradert karakter. De siste årene har D1 blitt benyttet for klassiske eksamener og Kultursenteret 
Isak for jazz/rytmisk, men det vurderes hva som er mulig hver eksamensperiode. 
 
En av maskinene på mac-laben har kun prøveversjon av Sibelius. Studiotekniker blir varslet. 
 
Flere lys på øverom er gått eller tennes ikke. Vaktmester blir varslet. 
 
Det er ikke nok bord og stoler på D7 for de 36 studentene som tar MUSV1011 i høst. Rommet skal 
ha kapasitet til 40. Vaktmester blir varslet. 
 
ITV ønsket å vite bakgrunnen for at heldagsseminar med Alumnus-kompass ikke var ønsket av 
fagmiljøet på musikkvitenskap. De andre miljøene ved Institutt for musikk deltar visstnok. Verken 
studiekonsulent eller studieprogramleder hadde en klar hukommelse på dette, men vil undersøke. 
 
 
Semesteret: 
 
1. semester bachelor og årsstudium 
 
EXFAC0016 Lyttestrategier som redskap i musikkvitenskap og musikkteknologi 
Det har vært litt forskjellig tilbakemelding på forelesningsrekka i emnet. Samme innhold oppfattes 
som både lett og vanskelig av forskjellige deler av kullet. Emnet er et innføringsemne, og skal i sin 
art gi nye studenter innføring i å studere musikkvitenskap og musikkteknologi, og jevne ut 
kunnskapsforskjeller. Det kan derfor ses som naturlig at tilbakemeldingene blir slik. 
 
Studentene gir tilbakemelding på at de føler oppgavene i emnet rettes med litt for stor velvilje. De 
har en følelse av at uansett hva de skriver, så er det en positiv kommentar på slutten. 
 
Populærmusikk 
Forelesningsrekka oppleves som veldig bra og spennende. Studentene mener det er kort med én 
time i uka, og at de ville hørt mer fra foreleseren. 
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Improvisasjon 
Improvisasjon oppleves som veldig bra og spennende. 
 
MUSV1011 Musikk i historisk perspektiv I 
Ingen spesielle tilbakemeldinger på faglig innhold, men synd siste forelesning (Palestrina) ble avlyst 
grunnet sykdom. Studentene ønsker notater fra den avlyste forelesningen på it’s learning hvis mulig. 
Studiekonsulent kontakter foreleser. Ref. bemerker: i etterkant av møtet informerte foreleser om at 
hele forelesningsteksten og en oppgave om innholdet i forelesningen ble lagt ut på it’s learning i 
forkant av den avlyste forelesningen, og er en del av pensum. 
 
Det ble gitt gode tilbakemeldinger på første essay. 
 
Antologien oppfattes som dyr. Denne vil dog være nyttig ikke bare gjennom hele studiet men også 
for faglige aktiviteter etter endt studium. 
 
MUSV1017 Satsteknikker I med musikkteknologi og hørelære 
Ingen spesielle tilbakemeldinger. 
Det praktiske har ordnet seg i musikkteknologidelen, selv om tidspunkt for undervisning har måttet 
blitt flyttet en del siden oppstart. 
 
MUSV1020 Hovedinstrument I 
Ingen generelle tilbakemeldinger. 
 
 
3. semester bachelor og årsstudium 
 
MUSV2010 Arrangering og innføring i komposisjon 
Foreleser er veldig flink, men kunne vært noe tydeligere med beskjeder. 
 
MUSV2020 Hørelære og ensembleledelse 
Hørelære 
Bare gode tilbakemeldinger. Alle liker læreren. 
 
Kordireksjon 
Veldig, veldig bra. 
 
MUSV2022 Hovedinstrument III 
Ingen generelle tilbakemeldinger. 
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MUSV3112 Impresjonismens musikk og estetikk 
Det var mye filosofi og estetikk i starten før en begynte med musikken, og noe av dette opplevdes 
som litt repeterende For noen av studentene oppfattes det imidlertid som bra å ha et godt grunnlag i 
filosofi og estetikk først. 
 
MUSV3113 Mozarts operaer 
Gode tilbakemeldinger. Enkelte av studentene er veldig begeistret for emnet. 
 
MUSV3114 Folkemusikkens diskurs: Stemmer, sounds og grooves 
Studentene opplever at det fremdeles ikke er en god struktur på forelesningene. Fint med en praktisk 
del, men låtmaterialet burde blitt gitt på forhånd. Pensumbøkene oppleves som dårlige. 
 
 
Master 
 
MUSV3001 Komposisjon og analyse 
Emnet oppleves som veldig bra. 
 
MUSV3004 Musikkvitenskapelig teori og metode 
Fordelingen av pensum på temaene i emnet oppleves som ujevn. De varierer fra 40–150 sider av 
pensum i følge representanten. Dette kunne med fordel vært jevnere fordelt. Fordelingen av 
teorier/innfallsvinkler til musikkvitenskapen oppleves som bra. 
 
Masterseminar 
Ingen spesielle kommentarer, bortsett fra at det oppleves som bra å få diskutert mulige 
masterprosjekter. 

 
MUSV3005 Praktiske disipliner 
Ingen generelle tilbakemeldinger. 
 
Praktisk emne – samspill 
Det har vært en fin første helgesamling med Mattis Kleppen. 
 
MUSV3006 Masteroppgave i musikkvitenskap 
Ingen spesielle tilbakemeldinger. Studentene ser ut til å ha grei kontakt med veilederne sine. 
 
MUSV3112 Impresjonismens musikk og estetikk 
Emnet er veldig bra med gode forelesninger. Tungt, men bra. 
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MUSV3113 Mozarts operaer 
Emnet fører til gode diskusjoner mellom studentene, og de synes det er et veldig spennende emne. 
De savner dog mer fordypning i forkant, det tenderer til å bli fokus bare på det som er mest 
fremtredende. 
 
MUSV3114 Folkemusikkens diskurs: Stemmer, sounds og grooves 
Gjesteforeleserne virker litt usikre på hva de skal forelese om. Ellers går emnet ganske bra, selv om 
det mangler en del når det gjelder struktur. 
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