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1. Semesteret så langt 
 
1. semester 
 
Generelt 
Fornøyde. 
 
MUSV1011 Musikk i historisk perspektiv I 
Andre halvdel av emnet gir ikke nok utbytte i følge representanten. Det blir kortfattet om vesentlige 
deler av pensum i forelesningene, og studentene savner en utdyping av det som står i boka. De føler 
at de lærer mer av å lese hjemme. Studentene har forsøkt ta opp synspunktene sine med foreleser. 
 
Studentene ønsker at alle essays skal gis så tidlig at de rekker å få tilbakemeldinger før vurdering i 
emnet. 
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MUSV1015 Praktiske disipliner I 
Studentene føler at det ikke er noen progresjon i hørelære. Det er samme innhold på hver time. 
Innputt fra 3. semester om at det er et ferdighetsoppbyggende emne, og at målet er å øve på det man 
ikke fikk helt til sist slik at man får det til bedre neste gang. 
 
Studentene ønsker en gruppesammensetning som er nivådelt, slik at de som i utgangspunktet ikke er 
så flinke i hørelære får en brattere læringskurve mens de som er gode også får større utbytte av 
undervisningen. 
 
Forslag om å noen ganger trene mer på spesielle områder av hørelæra, «i dag konsentrerer vi oss om 
akkorder» eller «rytmediktat». Lite mestringsfølelse nå. 
 
Innspill fra master om at det i vår var så få på gruppa i hørelære at det fungerte veldig bra, den 
enkelte ble viet mye oppmerksomhet. Siden opplegget er likt kan alle henge med. Det er snakk om 
rutine og mengdetrening. 
 
Forslag om å ha en test ved slutten av hvert semester, slik det er i 3. semester. Administrasjonen 
informerer om at studieplanen fra neste studieår av planlegges annerledes strukturert. 
 
3. semester 
 
MUSV2010 Arrangering og innføring i komposisjon 
Veldig mange fornøyd med undervisningen. 
Mulig besetning blant medstudenter oppleves som begrensende når siste oppgave skal komponeres. 
Studieleder er enig, og emnebeskrivelsen vil endres slik at den siste komposisjonen kan leveres som 
sibeliusfil, og MUSV2009 vil være emnet ledelse av studioinnspilling inngår i. 
 
MUSV2012 Fordypningsemne «Mørkets opplevelser: Perspektiver på film og musikk» 
Studentene gjentar forrige møtes innspill om at forholdet mellom teori praksis i det de kan få på en 
skoleeksamen og undervisningsformen gir uro fram til eksamen. 
 
Generell diskusjon om vurderingsform oppstod. Ønske om flere essays i Musikk i historisk 
perspektiv, og at eksempelvis 2 av 4 kan leveres i mappa i MUSV1012. Tilbakemeldinger på 
essayene kan også være problematisk om det ikke virker som om det er samsvar mellom 
tilbakemeldingene i løpet av semesteret og karakteren som gis til eksamen. 

 
 
Master 
 
MUSV3004 Musikkvitenskapelig teori og metode 
Studentene mener at 1. semester på master er for tidlig å fokusere på den reelle problemstillingen i 
oppgaven, se også forrige referat fra referansegruppemøtet 15.10.12 for mulige måter å løse dette 
på. 
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Det kom spørsmål om hvorfor det ikke er mer teori og metode i bachelorgraden. Studieleder fortalte 
at det hadde vært eget emne for teori og metode i bachelorgraden før 2008 da musikkvitenskap 
måtte legge ned en del emnekoder. Etter det har det vært lagt opp til at spesifikk teori og metode tas 
i det enkelte fordypningsemne, særlig i vårsemestrene. Studentene ønsker at teori og metode skal 
være en naturlig del av alle emner. Viser til MUSV1013 Etnomusikologi som et eksempel på et 
emne der dette er tatt inn i større grad bl.a. gjennom semesteroppgave og feltarbeid. Studentene blir 
vant til å tenke på den måten tidlig, og blir kritiske til det de leser. 
 
Generelt savnes det tidligere inngang til musikkvitenskapelig teori og metode (humstart gir nå en 
start for humanistiske fag generelt), samt innføring i databaser og inspirasjon til å finne andre kilder 
enn pensumlitteraturen. 
 
Forskjellige muligheter for å ta teori- og metodeaspektet sterkere inn i bachelorgraden ble diskutert, 
bl.a. som eget emne, i de første ukene av undervisningen i emnene, eller som en integrert 
langsgående del av undervisningen i emnene. At teori og metode blir formidlet er hovedpoenget, 
hvordan kan variere, men det bør inn mer konkret enn det er i dag. 
 
Det er fint at emnet er der, det er viktig i et musikkvitenskapelig studium og er et konkret 
hjelpemiddel. Det er også positivt at de fleste eksamenene har gitt et valg i eksamensoppgavene. 

 
 
MUSV3005 Praktiske disipliner 
Studentene ønsker et egnet konsertlokale. D1 er på sett og vis ok, men studio er det ikke. Det må 
være et visst lydnivå for å bli bra, og det blir for høyt. Teknikker blir i etterkant av møtet bedt om å 
se på. 
 
Det vil være stas å få gjort noe ut av siste eksamen. Rockheim og Dokkhuset ble foreslått, med 
musikkteknologistudenter som teknikere. Administrasjonen formidler at kvoten på Dokkhuset 
forvaltes av et brukerstyre og at det nok vil være vanskelig å få inn noe mer enn det som alt er der 
av eksamener, samt at musikkteknologistudentene i opptaksgruppa som dokumenterer 
masterkonsertene ved utøvende musikk får betalt for dette. 
 
Studieleder informerer om at Tone Åse undersøker med Rockheim, og at det i og for seg ikke er noe 
i veien for å benytte det som lokale, så lenge det ikke blir kostnader ved det. Begrepet «konsert» ble 
også tatt opp. Studentene mener at det er det eksamen blir når den er 20-30 minutter lang. 
 
Studentene foreslår også at det blir separate dager for bachelor 3. semester og master, noe som vil ta 
bort valgmuligheten for dag studentene har i dag. 
 
Generelt 
 
Lesesalsplasser. 
Flere studenter deler plass, og det ble spurt om det kunne unngås for eksempel ved å få 
lesesalsplasser fra de generelle lesesalene på Dragvoll (bl.a. 6B). 
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Studiekonsulent tok en kort historikk om lesesalsplassene for musikkvitenskapstudenter. Fram til 
rehabiliteringa av bygg 2 på Dragvoll hadde musikkvitenskap 10-11 lesesalsplasser i generell 
tildeling. Erfaringene med å samle masterstudentene i tiden musikkvitenskap midlertidig var i 
Fjordgata 1 og Krambugata 12/14 var så god at det ble gjort et val ved tilbakeflytting om å omgjøre 
to rom (bl.a. lytterommet) til lesesalsplasser internt. Det skal i utgangspunktet ikke gjøres på den 
måten, men ved å gå ut av den generelle tildelingen friga det plasser til resten av Dragvoll og det ble 
godtatt. Vi har nå 12-14 plasser som tildeles etter samme regler som de generelle lesesalsplassene, 
og pr. i dag er 4 plasser delt. Om vi ønsker å i tillegg ha plasser fra generell tildeling har vi fått 
signaler på at våre plasser også vil inngå i generell tildeling, og da ikke nødvendigvis lenger samle 
musikkvitenskapstudentene. Dragvoll som helhet har også færre lesesalsplasser enn 
masterstudenter. 
 
 
 
2. Eventuelt 
 
Studentene gir ros for god tildeling av hovedinstrumentlærere i høst. At Tone Åse er tilbake som 
fast hovedinstrument- og improvisasjonslærer trekkes spesielt fram. 
 
Studiekonsulent orienterte om at det ser ut til å kunne bli noe akkompagnementsressurs til sangere 
og noen instrumentgrupper på klassisk i siste semester med hovedinstrument på bachelor og master. 
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