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Ingvild Yrke stilte på møte som representant for 1.semester. 

 

Studentene synes det er bra med nye stoler på øverommene. Nye stoler til masterlesesalene er også 

på vei, samt stoler til studio. 

 

Problemet med øving på studio og disputaser ble tatt opp. Denne saken er allerede tatt opp høyere i 

systemet og vi håper at dette ikke blir et problem i år. 

 

Studentene synes det er kaldt på D7. 

 

Innkallelsen til dette møtet kom veldig sent. Referenten beklaget dette og lovet bedring. Neste 

semester sendes det ut full møteplan tidlig i semesteret, og påminning i forkant av møte. 

 

Karoline Jermstad blir FTV (Fakultetstillitsvalgt) fra neste semester. Studentene er i gang med å 

velge ny ITV (Institutt-tillitsvalgt). 

 

Gjennomgang av høsten emner: 

 

Master: 

 

MUSV3001 Komposisjon og analyse 

Ingen tilbakemelding. 
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MUSV3120 Musikk og hjernen 

Litt mye fokus på de som skriver bacheloroppgave kontra de som skal ha hjemmeeksamen. Fint med 

litt kurs i akademisk skriving. Veldig fornøyd med foreleser. 

 

MUSV3004 Musikkvitenskapelig teori og metode 

Studentene ønsker at strukturen på emnet blir endret. Nå er det for fragmentert. Studieprogramleder 

redegjorde for endringsplaner som vil innebære at emnet organiseres i fire hoveddeler som tar for 

seg fire grunnleggende teoretiske og metodiske innfallsvinkler til musikkvitenskapen. Det ble 

samtidig presisert at hovedmålet med MUSV3004 er å åpne opp for musikkvitenskapen som fagfelt, 

ikke at emnet skal ha praktisk relevans for samtlige masteroppgaveprosjekter.    

 

MUSV3006 Masteroppgave i musikkvitenskap 

Noen studenter synes de har for lite metode i bunn til å skrive oppgave. 

 

MUSV3119 Beethovens klaversonater 

Gjesteforelesningene har vært veldig bra. Ingen nye kommentarer utover dette. 

 

MUSV3118 Kompositoriske formstrategier 

Ingen nye kommenterer, bortsett fra at gjesteforelesning var veldig bra. 

 

Andre emner (åpne): 

 

MUSV2019 Afrika: Musikk, kultur og historie 

Fornøyd med undervisningen. 

 

MUSV2003 Populærmusikk 

Fornøyd med undervisningen. 

 

3.semester bachelor: 

 

MUSV2020 Hørelære og ensembleledelse 

Ensembleledelse 

Studentene synes undervisningen i ensembleledelse i utgangspunktet har vært dårlig opplagt, og 

foreleser har ikke alltid vært like flink til å holde tiden. I slike tilfeller har de første gruppene fått mer 

undervisning enn de som har kommet etter. Det ble for lite med 1 time i uka, men opplegget fungerte 

bedre etter endringen til dobbelttimer annen hver uke. Kan det være mulig å lage grupper etter om 

studentene har gått musikklinje på vgs eller ikke? Repertoaret har ikke fungert optimalt. Repertoaret 

bør være klart i begynnelsen av semesteret, slik at studentene vet hva som er aktuelt til eksamen helt 

fra starten av. 
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MUSV2010 Arrangering og innføring i komposisjon 

Semesteroppgaven kom litt sent. Usikkerhet om hva som skal være med i mappa til eksamen. Ellers 

fornøyd med faget. 

MUSV3118 Kompositoriske formstrategier 

MUSV3119 Beethovens klaversonater 

MUSV3120 Musikk og hjernen 

Kommentarer sammen med master. 

 

1.semester bachelor: 

 

EXFAC0016 Lyttestrategier som redskap i musikkvitenskap og musikkteknologi 

Forvirring ang svar på oppgavene. Uklart forhold mellom det foreleser forventer og det studass 

forventer/retter. 

 

Impro – virker som alle er fornøyde 

Populærmusikk – Hva skal vi egentlig lære i dette seminaret? Dårlig kommunikasjon mellom 

foreleser og studenter. Det trengs en klarere struktur i emnet slik at studentene skjønner hva som skal 

læres. 

 

Mangler en rød tråd i emnet som helhet. 

 

Undervisning fredag ettermiddag er et ugunstig tidspunkt. 

 

MUSV1017 Satsteknikker I med musikkteknologi og hørelære 

Satsteknikker 

Studentene er fornøyde. 

 

Musikkteknologi 

Foreleser bruker for mye tid på forklaring før studentene får prøvd seg. Kan det være aktuelt med en 

skriftlig bruksanvisning og heller mer tid til praktisk øvelse? Nivådeling kan kanskje være lurt her 

slik at alle henger med. 

 

MUSV1011 Musikk i historisk perspektiv I 

Problemer med dialog i klasserommet når foreleser snakker engelsk. Det ble klargjort for sent at 

foreleser forstår norsk. Nytt og vanskelig med akademisk skriving. 

 

Avsluttende kommentarer: 
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I løpet av en 14 dagers periode hadde enkelte studenter 10 innleveringer. Fint om foreleserne kan 

samsnakke litt om innleveringer slik at ikke alle kommer samtidig. 

 

Frist referansegrupperapporter: 15. desember. 


