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1. Semesteret så langt 

2. Eventuelt 

 

1. Semesteret så langt 

 

1. semester 

EXFAC0011: Tilnærmingen fra lærere og læringsassistent til emnet oppfattes å være veldig 
musikkteknologisk. Emnet er enkelt for musikkteknologistudenter men vanskelig for musikkviterne. 
Det settes for høye krav til forkunnskap hentet fra musikkteknologifaget. Pensumboka er ikke 
relevant i forhold til undervisning og eksamen. Eksamensformen (samling og utvalg av beståtte 
ikke-beståtte oppgaver osv.) oppfattes som merkelig. 

 

MUSV1015 Praktiske disipliner 

Improvisasjon: Studentene har forskjellig bakgrunn og noen, f.eks. de som ikke har jazzbakgrunn 
synes emnet er vanskelig. Det blir en litt for bratt læringskurve for instrumentgrupper der 
improvisasjon ikke er vanlig. De som har litt erfaring fra før trives godt med faget.  

 

MUSV1015 og 1017 Hørelære og satsteknikker 

Studentene er godt fornøyd med alle opplegg 

 

MUSV1011Musikk i historisk perspektiv I:  

Veldig fornøyd med opplegget. 
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3. semester 

Etterlyser akkompagnementsressurs på spilleeksamen i 3.semester. Studentene oppfordres til å 
alliere seg med andre studenter, også de på utøvende. 

 

5. semester 

MUSV2010 Arrangering/komponering: Fungerer bra. Fint med kun en faglærer med klart 
strukturert opplegg. Ønsker imidlertid mer hjelp til å bruke studioet. 

 

Master 

MUSV3002, MUSV3003 og MUSV 2012: 

Semesteret så langt har gått fint. Når det gjelder de ulike tilbudene: 

 

Populærmusikkstudier: Det kan være komplisert å få et godt grep om faget på forelesningene. Det er 
en utfordrende forelesningssituasjon for mange, bl.a. siden undervisningen til dels virker 
ustrukturert. Noen av studentene er fornøyde. 

 

The Roaring Twenties: Skryt til lærer, studentene er veldig fornøyde 

 

Italiensk opera: Bare 3 studenter, god kvalitet, flink lærer 

 

MUSV3001Komposisjon og analyse  

Representantene har ikke mottatt noen innspill fra studentene, men har heller aldri hørt om noen 
spesielle utfordringer el.l. i forbindelse med dette emnet. 

 

2. Eventuelt 

Ingen spesielle saker. 


