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1. Semesteret så langt 
 
2. semester 
MUSV1016 Praktiske disipliner II 
Hørelære: etterlyser metoder for å bli bedre, hvordan tenke/jobbe for å bli bedre. Ønske om at én 
time rettes mot et bestemt tema. 
 
Ønske om veiledende karakter ved hovedinstrumenteksamen. 
 
MUSV2012 Musikk i historisk perspektiv II 
Representanten sier at studentene ikke blir i stand til å gjenkjenne musikk fra de spesifikke epokene 
(barokk, romantikk m.fl.). Det historiske perspektivet er det også lite av (musikken sett i 
sammenheng med kriger, pest, samfunnsendringer osv.). Ønske om å i større grad lære seg å 
analysere. 
 
Siste foreleser oppfattes som god, forrige mindre god. Representanten mente studentene ikke hadde 
hatt ordentlig analyse før med siste foreleser. 
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Ønske fra representantene om å starte musikkhistoria fra et høyere startsted. De som har MDD-linje 
fra VGS har gitt inntrykk av at de ikke har lært noe mer på universitetet enn på VGS. De har 
inntrykk av at foreleserne legger lista lavere enn nødvendig. Studieleder mener at hvordan 
undervisningen legges opp er avgjørende for utbyttet. Opptaksprøvene tester musikkspesifikke 
forkunnskapskrav, og det er dette undervisningsopplegget byger videre på. 
 
Vektlegging av de forskjellige epokene i musikkhistoria ble også tatt opp av representantene samt 
spørsmål om bredde- vs. dybdekunnskap. Forslag om å dele opp i musikkhistorie og 
repertoarkunnskap. Bruke lenger tid på færre, utvalgte verk. Ønske om mer oppfølging på 
seminartimene. 
 
Studentene har enda ikke fått tilbakemelding på første essay i vårsemesteret. 
 
Forslag om at referansegruppa innkaller til et møte med de som underviser musikkhistorie og 
snakke om opplegget og fremsette forslagene referansegruppa har. 
 
EXPH0002 Examen philosophicum for utøvende kunststudenter 
Opplegget meldes å «ha rakna» etter at Ståle Finke var ferdig med sin forelesningsrekke. Mange 
vikarer og forelesere som ikke kommer. Representanten sier det er få av studentene som gidder 
komme mer. Representanten understreker at det er nyttig med en kunstnerisk tilnærmet ex.phil. og 
at det er det praktiske i gjennomføringen som har sviktet i studentenes øyne. 
 
4. semester 
Veldig greit. Fornøyde med fordypningsemnene. Læringsmålene for disse stemmer godt overens 
med innholdet. 
 
MUSV2009 Satsteknikker II m/musikkteknologi 
Bra tilbakemeldinger, foreleser legger opp arbeidsmengden ut i fra nivået til studentene. 
 
Master 
Omleggingen som trer i kraft fra og med 2013/2014 med egne emnekoder på fordypningsemnene 
mottas med glede. 
 
MUSV3001 Komposisjon og analyse 
Representanten formidler at det ikke er greit at mange timer har forsvunnet fra emnet [emnet blir i 
vårsemesteret gjennomført som seminar grunnet få studenter ref. anm.]. Studieleder bemerker at 
studentene ikke kommer til avtalene og at det ikke er alle som gjør oppgavene de får heller. 
 
MUSV3005 Praktiske disipliner 
Ønske om karakter på «praktisk emne». 
Masterstudentene ønsker at det ses på om innleveringsfrist for masteroppgaven kan flyttes til noe 
senere i semesteret. Det vises til at det er stor variasjon mellom innleveringsfristene for 
masteroppgaven ved NTNU. Studiekonsulent informerer om at fristen ikke kan flyttes slik at frist 
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for sensur overskrider siste dato for å få registrert oppnådd resultat på riktig semester, men vil ta 
kontakt med eksamenskontoret for å høre hva som er mulig. 
 
I etterkant av møtet ble eksamenskontoret kontaktet og ga spesifikke datoer for siste innlegging av 
resultat oppnådd hvert semester, dette åpnet for å flytte innleveringsfristen for masteroppgaven noe 
i vårsemesteret, i høstsemesteret var det ikke noe tid å gå på. Fra og med vårsemesteret 2014 vil 
siste mulige innleveringsfrist av masteroppgaven være 15. mai (i motsetning til 6. mai slik den er i 
dag). Administrasjonen vil enda gå ut med en innleveringsfrist 3 uker tidligere (24. april), med 
mulighet for 3 ukers utsettelse uten begrunnelse til 15. mai. Denne ordningen har jevnt over fått 
positiv tilbakemelding fra masterstudentene. Det gir insentiv til å sette inn det avsluttende arbeidet 
med masteroppgaven. 
 
Hørelære: etterlyser metoder for å bli bedre, hvordan tenke/jobbe for å bli bedre. Ønske om at én 
time rettes mot et bestemt tema. 
 
Gode tilbakemeldinger på hovedinstrumentlærere, Tone Åse og Tor Yttredal nevnes spesielt. 
 
MUSV3011/3012 Fordypningsemne 
«Jazz studies»: Følte de jobbet seg i hjel, mange masterstudenter byttet emne. 
«Italiensk opera på 1800-tallet»: Bra. Foreleser snakker fritt og ryddig. 
«Kompositoriske formstrategier»: Vanskelig, men interessant og gjennomførbart. 
 
MUSV3600 Selvstudium 
Representanten sier at studentene må mase på veileder for å få oppgave. 
 
Generelt 
Gjentatt ønske om å flytte flygelet fra 2437 til et annet rom i øveromsgangen (2427 er et alternativ) 
slik at det kan øves på i «kontortiden». Masterstudentene har lesesalsplasser i naborommet til 2437 
og fikk etter forrige referansegruppe igjennom å begrense aktiviteten i naborommet. 
 
Ønske om å få enklere tilgang til Steinwayet på 2440. 
Ønske om å kunne øve på Yamahaet på 2425 for klaverstudenter. 

 
2. Eventuelt 
 
Studiekonsulent informerer om at søknad om instrumentskap er oversendt instituttledelsen. 
I etterkant av møtet har søknaden blitt innvilget og skap er bestilt. Instituttillitsvalgt og 
studiekonsulent har med bistand fra avdelingsingeniør og vaktmestertjenesten ryddet rommet 
skapene blir satt på. 
 
Studentrepresentantene fikk utdelt NTNUs bekreftelser for deltagelse i referansegruppearbeid. 
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