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Generelt 
 
Kandidatundersøkelsen for musikkvitenskap for 2015 (grad oppnådd 01.09.2011–01.09.2014) ble 
distribuert medlemmene og omtalt. 
 
Spørsmål om ph.d.-muligheter ble stilt, og besvart av studieprogramleder og studiekonsulent. 
 
Det er ønske om at bredde i fordypningsemnene (MUSV31**-serien) ivaretas på en slik måte at 
emnene gjenspeiler bredden i musikkvitenskapen. Over tid vil dette være tilfelle, selv om det 
enkelte semestre vil være sjangre som ikke er representert. Det tilstrebes allikevel å ikke ha to 
emner som går samtidig som er svært nær hverandre i tematikk. 
 
 
Semesteret: 
 
2. semester bachelor og årsstudium 
 
MUSV1012 Musikk i historisk perspektiv II 
Det har vært én tilbakemelding om avansert engelsk i siste halvdel av emnet. Dette synet ser dog 
ikke ut til å deles av flertallet. Det har blitt færre på forelesning etter hvert. Grunnen til dette er 
uviss. 
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MUSV1018 Hørelære og improvisasjon 
Hørelære 
Ingen spesielle tilbakemeldinger. 
 
Improvisasjon 
Fint fag, men ønske om å ha improvisasjon jevnere og oftere. 
 
MUSV2009 Satsteknikker II m/musikkteknologi 
Emnet oppfattes som veldig bra. En del syns enda de mangler litt på teknologibiten, selv etter 
oppsetting av flere undervisningstimer i studio. 
 
Det kan også virke som det har vært litt lite kommunikasjon mellom de tre faglærerne i emnet. 
 
 
4. semester bachelor 
 
MUSV1013 Etnomusikologi 
Det kommer litt flere på forelesningene nå, siden de selv skal holde foredrag. Studentene hadde 
ønsket at faglærer disponerte tiden bedre til hvert foredrag, slik at alle fikk tilnærmet likt med tid. 
 
MUSV3106 Musikkens makt: Maktens musikk – møter mellom musikk og politikk fra 
antikken til det 20. århundre 
Ingen spesielle kommentarer. Emnet fungerer bra. 
 
MUSV3110 Fra R&B til rap: Afrikansk-amerikansk populærmusikk, 1955–1980 
Ingen spesielle kommentarer. Emnet fungerer bra. 
 
MUSV3111 Den klassiske stilen 
Studentene mener de har lite utbytte av seminardelen i emnet. De sitter alene, og hadde ønsket å få 
hjelp til hva de bør se etter. Studentene etterlyser fremdeles diskusjon og aktivitet i seminarene. 
 
Generelt er tilbakemeldingen at fordypningsemnene er interessante. 
 
 
Master 
 
MUSV3001 Komposisjon og analyse 
Emnet er bra, men det gjentas igjen at det oppleves som om det er for mange studenter i forhold til 
tiden som er til rådighet med foreleser. Det er for lite tid til å gjennomgå den enkeltes 
komposisjoner. 
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MUSV3005 Praktiske disipliner 
Det virker som om et par hovedinstrumentlærere har vanskelig for å gi timene studentene skal ha. 
Studentene bes kontakte hovedinstrumentansvarlig. 
 
MUSV3106 Musikkens makt: Maktens musikk – møter mellom musikk og politikk fra 
antikken til det 20. århundre 
Ingen kommentarer ut over de som er gitt tidligere. 
 
MUSV3110 Fra R&B til rap: Afrikansk-amerikansk populærmusikk, 1955–1980 
Ingen kommentarer ut over de som er gitt tidligere. 
 
MUSV3111 Den klassiske stilen 
Ingen kommentarer ut over de som er gitt tidligere. 
 
MUSV3006 Masteroppgave i musikkvitenskap 
Studentene ønsker mer informasjon om formalia. Noe av det som føles usikkert er også en 
skjønnsmessig vurdering, slik som om vedlegg teller med i sidetallet for oppgaven. Den enkelte 
masterstudent oppfordres til å ta slike spørsmål med sin veileder. 
 
 
 
Referansegruppen ble påminnet å sende inn referansegrupperapport for semesteret. 
 
Bekreftelse på deltagelse i referansegruppen deles ut når instituttleder har signert. 
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