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Sakliste: 
1. Semesteret så langt 
2. Eventuelt 
 
1. Semesteret så langt 
 
2. semester 
Semesteret har gått veldig bra. 
MUSV1013 Etnomusikologi: 
Ønske om tidligere informasjon om hvem som skulle presentere seminaroppgaven sin når. 
Samspillseminaret i emnet var bra i første del, men var mindre strukturert i andre del. 
 
3. semester 
Ingen spesielle tilbakemeldinger. Forslag om mer bruk av it’s learning i fordypningsemnene. 
Rettighetsproblematikk der det er snakk om for eksempel verk som gjennomgås. Selv om emner 
ikke har obligatorisk oppmøte til forelesning er innholdet i forelesningene vesentlige for emnet. 
 
Master 
MUSV3005 Praktiske disipliner: 
Praktsik emne (hørelære) veldig bra. 
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MUSV3004 Musikkvitenskapelig teori og metode: 
Stor variasjon på de som underviser. For fragmentert. Mulig det hadde vært bedre om én eller to 
hadde forelest, men noen av forelesningene veldig bra. Pensumboka oppleves som bra. 
 
2. Eventuelt 
 
Satsteknikker og arr/komp 
Emnene i satsteknikker og arrangering og innføring i komposisjon oppleves som å ikke gi ønsket 
progresjon. Trenger tydeligere skiller for å se de tre emnene som en «stige». Forskjell på studentene 
gjør også at de som har hatt gode lærere på musikk/dans/drama-linje finner noe av stoffet i det første 
året gjentagende. Mer variasjon i eksempler brukt i undervisningen ønskes også. 
 
Oppfølging av dette vil være å prøve å få én person til ha ansvaret for disse emnene, og at det blir en 
forskningsbasert undervisning som ikke er avhengig av midlertidig ansatte slik det har vært nå siden 
fast emneansvarlig fikk overflytta sitt stillingsinnhold til utøvende musikk. 
 
Konsertutvalget 
Konsertutvalgets innhold dreier seg i stor del om utøvende musikk sin aktivitet og inkludering i 
prosjekt. Hvilke emner som kunne ha hatt deler av sitt innhold i slike prosjekt er ikke noe en 
studentrepresentant kan svare på, og det foreslås at en fagansatt fra musikkvitenskap ev. kan delta i 
konsertutvalget. Studieleder vurderer. 
 
Positivt at huskonserter har kommet i gang igjen på Dragvoll. Gusta vil fortsatt jobbe for disse. 
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