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Generelt 
 
Lyd, luft og varme 
Ønske om å sette inn lyddempende element på rom 2426 [I etterkant av møtet satte studiekonsulent 
inn to plater for lyddemping]. 
 
Tilbakevendende innspill om at musikkvitenskaps områder mangler lyddemping i rom og 
lydisolering mellom rom. Spesielt er lyden fra rommene hvor blåseinstrumentene øver til sjenanse 
for andre. Forslag om å sette inn lyddør på rom 2445 for å bedre arbeidsforholdene for 
masterstudentene. 
 
Studentene er oppgitt over at det ikke gjøres noe med luften i bygg 2, nivå 4 og lydproblematikken. 
Dette er tilbakevendende kommentarer som har blitt meldt videre i rapporter om studiekvalitet fra 
instituttet til fakultetet i mange år. Det har ikke blitt gjort noe av forvalterne av bygget, det som er 
skaffet av lydfeller til ventilasjonsanlegg og nye lyddører de siste årene er kostet av instituttet. 
 
At varme og luft slås av i helgene rapporteres også som uønsket av studentene. De er i området på 
ettermiddag og helg også. 
 
Undervisningsrom 
Det er få stikkontakter tilgjengelig for studentene på rom 2425. Mange bruker utstyr som går på 
strøm for notater m.m. i undervisningen. Ønske om stikkontakter på mer enn én vegg. 
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Hovedinstrumenteksamen 
Ønske om at hovedinstrumenteksamen for emnene med gradert karakter legges til et annet sted enn 
Dragvoll. Både for å få et mer egnet eksamenslokale enn studio (rom 2419) hvor det er dårlig luft, 
og lite plass, og for å markere at det er siste eksamen på hovedinstrument i graden. Det ble 
informert om at hovedinstrumentansvarlig alt hadde startet å undersøke muligheten for ressurser til 
dette. 
 
Rengjøring av tangentinstrument 
Renholdspersonalet har sluttet å vaske tangentene. Dette har ført til at de ofte er skitne og klissete. 
Studiekonsulent informerte om at kontorsjef har jobbet med saken en stund for instituttet generelt. 
Studentene vil bli informert om framgang og resultat. 
 
Programvare på musikkdatalaben 
Studentene melder inn ønske om Spotify på maskinene, og at de oppdateres slik at youtube 
fungerer. [I etterkant av møtet ble studioteknikker kontaktet og tar seg av saken]. 
 
Muligheter hvis en undervisningssituasjon oppleves problematisk 
Følgende rekkefølge av handlinger, der hvert punkt kan føre til løsning, ble skissert på møtet: 

1. Snakk med den som underviser og få en dialog på det som oppleves problematisk 
2. Ta opp det som oppleves problematisk med representant i referansegruppa, hvis det er et 

problem som er uttrykt av fler enn én 
3. Ta opp det som oppleves problematisk med instituttillitsvalgt, dette kan også gjøres om 

problemet er kun fra én 
4. Ta opp det som oppleves problematisk med studiekonsulent 
5. Ta opp det som oppleves problematisk med studieprogramleder 

 
Studentene bemerket at den som underviser sine signaler om åpenhet for tilbakemelding kan være 
meget styrende for hvor lett det er å ta opp ting direkte. 
 
 
 
Semesteret så langt: 
 
1. semester bachelor og årsstudium 
 
Det er et ønske om informasjon i 2. semester (vår) om bacheloroppgaven. Dette følges opp av 
studiekonsulent og studieprogramleder. 
 
EXFAC0016 Lyttestrategier som redskap i musikkvitenskap og musikkteknologi 
Representanten melder tilbake at noen få studenter syns det er for mange oppgaver og at de gjerne 
kunne gått mer i dybden i stedet. Det understrekes at dette er fåtallet. 
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MUSV1011 Musikk i historisk perspektiv I 
Første seminartime i bolk to av emnet foregikk i samme rom for alle studentene, noe som opplevdes 
som kaotisk. [I etterkant av møtet informerer foreleser om at studentene vil bli delt i grupper 
framover]. 
 
MUSV1017 Satsteknikker I med musikkteknologi og hørelære 
Ingen spesielle kommentarer. 
 
MUSV1020 Hovedinstrument I 
Tilbakemelding fra gitarister og bassister kan tyde på at det er mulig de får for få 
undervisningstimer. Studiekonsulent videreformidler dette til hovedinstrumentansvarlig. 
 
 
3. semester bachelor 
 
MUSV2010 Arrangering og innføring i komposisjon 
Emnet oppfattes som et godt fag der studentene lærer mye. I år har emneansvarlig valgt å slå 
sammen gruppene og kjøre doble i stedet for enkle gruppetimer. Dette er problematisk for noen, 
siden det ikke er timeplanfestet slik, og de har beregnet å være én time på hver gruppeøving. 
Studentene ønsker at det i forkant planlegges å legge enkle eller doble timer slik at timeplanene blir 
korrekte. 
 
MUSV2020 Hørelære og ensembleledelse 
Hørelære 
Det blir i følge studentene lite tid til hver enkelt aktivitet. Ønske om fokus og tematisering. 
Læringsutbyttet av for eksempel å synge kvintoler som oppleves som forskjellige hver gang er ikke 
klart for studentene. 
 
Studentene har i denne forbindelsen ønske om å ta i bruk tekniske hjelpemidler. Eksempelvis kan 
Sibelius brukes for å spille av rytmer og lære via øret. Det er også ønske om å tilpasse oppgavene 
litt mer for den enkelte students behov, og ikke alltid til gruppen som helhet. Det siste kan være en 
for kompleks oppgave til å kunne gjennomføres, og læringsmålet for emnet er det samme for alle 
som tar det. 
 
Ensembleledelse 
Studentene syns det er litt lite tid til selve dirigeringen. Doble timer er bra, men de ønsker at det kan 
kreves at de er mer forberedt, slik at ikke størstedelen av tiden går til å innstudere sanger men til å 
faktisk dirigere koret som helhet. 
 
MUSV2022 Hovedinstrument III 
Ingen spesielle kommentarer. 
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MUSV3107 Mellom romantikk og modernisme: Musikk og tenkning i Wien rundt år 1900 
Enkelte av seminartimene oppleves som litt mer forelesning enn seminar i formen, men emnet er 
interessant. 
 
MUSV3108 Miles Davis: biografi, jazz- og kulturhistoriske sammenhenger 
Studentene syns det er krevende å følge med. De er innom mange emner i hver forelesning, og det 
oppleves ustrukturert. 
 
MUSV3109 Standardlåter 
Studentene ønsker å høre mer om hver enkelt komponist enn kun verkene deres. De melder tilbake 
at det er nyttig å se filmer, og at det er god struktur på seminarene nå. 
 
 
Master 
 
MUSV3001 Komposisjon og analyse 
Emnet går bra. 
 
MUSV3004 Musikkvitenskapelig teori og metode 
Forelesningstimene er strålende. 
 
Masterseminar/skrivekurs (ved avslutning av seminaret tildeles veileder) 
To seminartimer er ikke holdt, og én ble halvert. I et seminar som strekker seg over 6 uker er dette 
mye. Studentene ser på seminaret i akademisk skriving som viktig, og håper de får igjen timene slik 
at totalen blir så omfangsrik som den skal være. 
 
MUSV3005 Praktiske disipliner 
Hovedinstrument 
Ingen spesielle kommentarer. 
 
Praktisk emne: Praktisk musikkteknologi 
Denne delen er nå over, og studentene som tok det er fornøyde. 
 
MUSV3006 Masteroppgave i musikkvitenskap 
Representanten viser til referat fra forrige møte. Studieprogramleder ønsket at masterstudentene kan 
komme med punkter om hva de mener veiledningen bør inneholde. Representanten følger opp. 
 
MUSV3107 Mellom romantikk og modernisme: Musikk og tenkning i Wien rundt år 1900 
Studentene ønsker at det frivillige essayet skulle vært obligatorisk. De ser at få tar seg tid til å gjøre 
en frivillig oppgave. 
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MUSV3108 Miles Davis: biografi, jazz- og kulturhistoriske sammenhenger 
Ingen spesielle kommentarer. 
 
MUSV3109 Standardlåter 
Ønske om å gå mer i dybden, ikke kun diskografi. Også ønske om å ha fokus på de mest sentrale 
standardlåtene. 
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