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1. Undervisningen i høstsemesteret 
2. Eventuelt 
 
1. Undervisningen i høstsemesteret 
 
3. semester: 

• Studentene syns det er for få musikkemner i bachelorgraden. Det ble informert om at de aller 
fleste bachelorgrader har en fordypning på 80 studiepoeng (82,5 ved NTNU) innenfor 
fagfeltet man primært studerer. Unntaket er profesjonsstudier og andre mer fastlagte 
bachelorprogram. 

• Det er lytt mellom øverommene, flere orker ikke å øve der. Sprekkene ved tak og 
luftekanaler får skylden. 

• Negative reaksjoner på melding på innsida om at Institutt for musikk arrangerer fest for kun 
to av de fire studieprogrammene ved instituttet. Forklares med bl.a. plasshensyn i 
Olavskvartalet, og det opplyses av studiekonsulent at instituttet vil gå inn med midler til 
musikkvitenskapstudentenes julebord. 

• Pensum har kommet i «Standardlåter». 
• Ønske om bedre merking av oppheng ved øverom for booking av tid, slik at det på selve 

arket fremgår at det bookes for hele semester av gangen. 
• Kapasiteten på øverommene er sprengt i de mest populære tidsrommene, men morgen og 

ettermiddag er det få der. 
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5. semester: 
• MUSV2010: God oppfølging og tilbakemelding mellom faglærere og studenter. De som 

underviser får ros. 
• Det varierer hva som fungerer på datasalen (4403). Sibelius med full tilgang til lydfiler er 

det flere brukere som opplever å ikke få. Uansett om de er alene på datasalen eller om flere 
er logget på. Dette vil bli videreformidlet avdelingsingeniør for oppfølging. 

• Det har blitt fint på studio. 
• Det etterlyses høyttalere i studiorommet slik at man kan snakke med de som spiller fra 

kontrollrommet. Dette vil bli videreformidlet avdelingsingeniør for oppfølging. 
• Støttefag oppleves som dårlig definert av studentene. De ønsker mulighet for flere 

musikkemner i graden. 
 
Master: 

• MUSV3001: Emnet oppleves som veldig bra. Foreleser får ros. 
• Pensum har kommet i «Standardlåter». Studentene følte det ble mye på en gang, eksamen 

om to uker. 
• Spørsmål om hvor mange timer arbeid i uka ett studiepoeng skal være [I etterkant av møtet 

opplyses det her at ECTS Users’ Guide har definert arbeidsbelastningen for ett studiepoeng 
til å være 25–30 timers arbeidsinnsats for en student. Studieåret ved NTNU er satt til å være 
40 uker, som gir 60 sp. Det vil si en gjennomsnittlig arbeidsbelastning per uke på 37,5–45 
timer for en fulltidsstudent]. 

• Ønske om bedring i rutiner for å sørge for lik mye jobb for studentene i hvert tema som 
undervises under emnekodene for fordypningsemne. 

 
 
 
 
 


