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Generelt 
 
Stemming 
Studentene ønsker å vite om klaver og flygel er stemt i 440 eller 442 Hz. Tas opp med 
pianostemmer av studiekonsulent. 
 
Lyd, luft og varme 
Luftkvaliteten er fortsatt like dårlig som da den sist ble målt. Artikkel i Under Dusken nr. 5, 2015, 
om at ingenting vil bli gjort med luftkvaliteten på Dragvoll i påvente av samlokalisering, mottas 
med harme av studentene. En av representantene fra master tilskriver at få er på lesesalen til dårlig 
luft. 
 
Kontorsjefstillingen 
Studentene etterspør når denne skal utlyses. Det har blitt informert i fora med studentrepresentasjon 
at en slik utlysning skulle skje (utvidet ledergruppe og programråd). Instituttleder bør følge opp 
disse kanalene for oppdatert informasjon. 
 
Fysiologi 
Timene i fysiologi som noen studenter på musikkvitenskap har hatt i vår omtales som veldig bra, og 
som et vellykket tilbud. Timene virket godt, også forebyggende. Forelesningen med Tina Nilssen 
ble også godt mottatt. Studieprogramleder tar med kommentarene videre til instituttledelsen. 
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Semesteret: 
 
2. semester bachelor og årsstudium 
 
MUSV1012 Musikk i historisk perspektiv II 
Studentene har gjennom dette emnet, og MUSV1011, etter hvert kommet til at de ikke har 
tilfredsstillende læringsutbytte av de gruppeinndelte seminartimene. Forskjellig arbeidstempo på 
studentene og at det blir for uformell stemning i gruppene gjør at få lærer noe særlig, i følge 
representanten. Opplegget med individuell besvaring av spørsmål og påfølgende gjennomgang i 
plenum, slik de hadde i første halvdel av MUSV1011, ses på som en bedre måte å lære på. Et annet 
forslag kunne være å gjøre seminarene mer forelesningspregede. 
 
MUSV1018 Hørelære og improvisasjon 
Hørelære 
Hørelære oppfattes som gøy. Det bemerkes også at emneansvarlig drøfter sin egen undervisning 
med studentene. 
 
Improvisasjon 
Uheldig med lengre opphold mellom gruppetimene. Studentene føler de trenger kontinuerlig input i 
denne type praktiske læringssituasjoner. 
 
MUSV2009 Satsteknikker II m/musikkteknologi 
Satsteknikker 
Kjempebra. 
 
Musikkteknologi 
Studentene er fornøyde med ekstra grupper studioundervisning, og sier de lærer mye mer i slike 
smågrupper. 
 
4. semester bachelor 
 
MUSV1013 Etnomusikologi 
Samme kommentarer som sist referansegruppemøte gjelder ennå: Forelesningene oppleves å ikke gi 
særlig faglig utbytte, og bare rundt en tredjedel av kullet møter til forelesningene. Det har vært 
større oppmøte når det har vært gjestelærer i emnet. 
 
Seminartimenes kobling opp mot pensum og emnet som helhet er uklar. 
 
MUSV3106 Musikkens makt: Maktens musikk – møter mellom musikk og politikk fra 
antikken til det 20. århundre 
Emnet fungerer veldig bra, med godt utarbeidede forelesninger. 
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MUSV3110 Fra R&B til rap: Afrikansk-amerikansk populærmusikk, 1955–1980 
Studentene hadde heller ønsket fire 45-minutters undervisningstimer framfor de oppsatte tre 
sammenhengende timene. De mener de får mindre undervisning enn de skulle hatt. Tida de har med 
foreleser er dog bra, og de er veldig fornøyd med det faglige innholdet. Studiekonsulent opplyser at 
foreleser har satt opp to ekstra timer dette semesteret. 
 
MUSV3111 Den klassiske stilen 
Studentene savner fremdeles drøfting av pensum. Forelesningene fremstår mer som en høytlesning 
av Rosen (pensumboka), det er for lite faglig refleksjon. 
 
EXPH0002 Examen philosophicum for utøvende kunst- og musikkstudenter 
Emnet antas å inngå i Institutt for filosofi og religionsvitenskaps kvalitetssikringsarbeid, men 
innspill tas med her også. 
 
Det er bra å ha kunstfaglig ex.phil. Foreleser er flink, det er mye som gjennomgås, lange linjer 
trekkes i forelesningen og opplegget er knyttet godt opp mot musikkhistorie. 
 
Perspektivemner 
KULT1102 Innovasjon, kultur og næring trekkes fram som et emne studentene er godt fornøyd 
med. 
 
 
Master 
 
MUSV3001 Komposisjon og analyse 
Emnet er bra, men det gjentas at det oppleves som om det er for mange studenter i forhold til tiden 
som er til rådighet med foreleser. Det er for lite tid til å gjennomgå den enkeltes komposisjoner. 
 
MUSV3005 Praktiske disipliner 
Praktisk emne 
Gregoriansk framføringspraksis går veldig bra, og er konstruktivt og spennende. Studentene ønsker 
at det tidligere i planleggingsprosessen skal bli klart hva som vil tilbys av praktisk emne høst og vår. 
 
MUSV3106 Musikkens makt: Maktens musikk – møter mellom musikk og politikk fra 
antikken til det 20. århundre 
Samme kommentarer som for bachelor. 
 
MUSV3110 Fra R&B til rap: Afrikansk-amerikansk populærmusikk, 1955–1980 
Samme kommentarer som for bachelor. 
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MUSV3111 Den klassiske stilen 
Samme kommentarer som for bachelor. 
 
MUSV3006 Masteroppgave i musikkvitenskap 
Studentene ønsker om at kommentarer på arbeid også reflekterer hva som er bra, og ikke kun det 
som må jobbes mer med. 
 
Studieprogramleder informerte om at studentenes skriv om veiledningsforholdet var blitt lagt frem 
på et stabsmøte, at det ble en diskusjon om hvor mye som skal skrives ned som retningslinjer, og 
hva som heller kan tas hensyn til på andre måter. Det påpekes at en avklaring av student og 
veileders rolle tas inn i første veiledningstime, at mer om veiledningsforholdet legges inn i 
masterseminaret. Musikkvitenskap vil også anmode HF om å foreta en revidering av masteravtalen 
og ev. vurdere om SVTs mer konkretiserte punkter og avklaringer kan tas inn i HFs masteravtale 
også. 
 
 
Eventuelt 
Måten å se på gjennomstrømning på, ved å telle antall studenter tatt opp to år før sammenlignet med 
de som leverer nå, oppfattes av studentene som lite egnet. Det er ikke de samme studentene som 
leverer to år etter opptak, og det er det viktig å se på når en jobber med gjennomstrømning. 
 
Det ble stilt spørsmål om avganger blant de faglig tilsatte på musikkvitenskap, og det ble orientert 
om prinsipper for planleggingen framover. 
 
Studentene etterlyser konsekvenser av referatene fra referansegruppemøtene. Det bør merkes på 
undervisningen at de emneansvarlige har lest referansegruppereferatene.  
 
Lydnivået på studio på dagtid er til tider så høyt at det forstyrrer undervisningen på naborom. 
Studiekonsulent minner i etterkant av møtet om at studio ikke skal brukes til høy spilling på 
hverdager før kl. 16:00. Bedres det ikke må tiltak ses på. 
 
Kritikk til at svele ikke er bakt. 
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