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Møtereferat 

Til stede:  Odin G. Skjærseth, Karoline Jermstad, Magnus Leite, Magnar Breivik 
(studieprogramleder), Vegard Stolpnessæter (studiekonsulent og ref.) 
 

Forfall:  
 

Kopi til:    
 

Gjelder: Referat fra referansegruppen i musikkvitenskap 23.11.15 

Møtetid: 14.15–15.00 Møtested: 2413 

 
 
Orienteringer: 
 
Referansegruppa orienteres om oppgaven med å skrive referansegrupperapport. 
 
I forrige referansegruppemøte ble det stilt spørsmål ved musikkvitenskaps fravær av deltakelse i 
Alumni-kompass for Institutt for musikk. Etter en gjennomgang av e-post og hendelsesforløp var de 
to følgende faktorene avgjørende for at det ble sett på som mindre aktuelt for musikkvitenskap å 
være med: 

• Da forespørselen kom i mai, var det svært kort tid siden musikkvitenskap hadde hatt sitt 
ordinære seminar for intern rekruttering til master, der en nåværende masterstudent og to 
alumni snakket om tiden sin på master og yrkesveien etterpå. 

• Forespørselen fordret at all undervisning skulle avlyses dagen det ble lagt til. Høstsemesteret 
er i utgangspunktet så kort at dette ble opplevd som problematisk. 

I etterkant av Alumni-kompass vil studieprogramleder og studiekonsulent innhente referat og 
informasjon om hvordan opplegget fungerte og ble mottatt. Ved en ev. senere anledning vil 
deltagelse bli vurdert igjen. 
 
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har produsert en rapport 
om overgangen fra videregående til universitet og høyskole. Denne heter «Studieforberedt etter 
studieforberedende?» og er rapport 2015:28. Denne vil bli gjennomgått av fagstaben. Det er også 
planer om å invitere lærere fra videregående skoler til NTNU for å diskutere denne overgangen, og 
forventningene en har fra hver side, når det gjelder overgangen til å bli student på musikkvitenskap. 
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Semesteret: 
 
1. semester bachelor og årsstudium 
 
EXFAC0016 Lyttestrategier som redskap i musikkvitenskap og musikkteknologi 
Ingen spesielle tilbakemeldinger. 
 
MUSV1011 Musikk i historisk perspektiv I 
Ingen spesielle tilbakemeldinger. 
 
MUSV1017 Satsteknikker I med musikkteknologi og hørelære 
Ingen spesielle tilbakemeldinger, utover at det har vært tvil om når musikkteknologidelen skulle bli 
undervist, selv om det har vært oppslag om tider og grupper. 
 
MUSV1020 Hovedinstrument I 
Ingen generelle tilbakemeldinger. 
 
 
3. semester bachelor og årsstudium 
 
MUSV2010 Arrangering og innføring i komposisjon 
Ingen spesielle tilbakemeldinger. 
 
MUSV2020 Hørelære og ensembleledelse 
Hørelære 
Det er for store grupper slik studentene ser det. Dette blir verre av at studenter ikke går til den 
tidligste gruppen (kl. 10:15) men samler seg på gruppen kl. 12:15. Dette har ført til fordeling på 
gruppene 6–20 enkelte ganger i følge representanten. Det er viktig at alle kommer på riktig time for 
at undervisninga skal fungere. 
 
Endring av dato for praktisk del av vurdering i emnet oppleves som uheldig. 
 
Kordireksjon 
Ingen spesielle tilbakemeldinger. 
 
MUSV2022 Hovedinstrument III 
Det er uheldig at kun én av de mulige datoene for praktisk eksamen vises på studentweb. Det er 
ønskelig at det blir lagt ut melding på itslearning i starten av semesteret om hvilke dager studentene 
må holde av til praktisk eksamen. Dette er pr. nå i semesterruta. 
 



3 av 4 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Vår dato 
25.11.2015 

Vår referanse 
2015/5910/VST 

 

Studentene opplever det som beklagelig at klassisk og rytmisk har praktiske eksamener samtidig på 
samme dag. De får ikke hørt på hverandre på tvers av sjanger. 
 
MUSV3112 Impresjonismens musikk og estetikk 
Studentene er begeistret over emnet. 
 
MUSV3113 Mozarts operaer 
Ingen spesielle tilbakemeldinger. 
 
MUSV3114 Folkemusikkens diskurs: Stemmer, sounds og grooves 
Emnet oppleves å mangle struktur. Se tidligere referat. 
 
Bacheloroppgaven (felles for MUSV3112–MUSV3114) 
Studentene savner informasjon om bacheloroppgaven: Hva den skal være, tidsbruk, om den skal 
trykkes før fristen, eller på fristen. Den faglige veiledningen virker som å ha fungert i emnene, men 
det er ønskelig med informasjon tidlig i semesteret om de mer tekniske aspektene og krav til 
oppgaven. 
 
 
Master 
 
MUSV3001 Komposisjon og analyse 
Ingen spesielle tilbakemeldinger. 
 
MUSV3004 Musikkvitenskapelig teori og metode 
Ingen spesielle tilbakemeldinger på forelesningsrekka. 
 
Masterseminar 
Positive tilbakemeldinger på seminaret, og at det er fint å få lagt fram prosjekter for hverandre. 

 
MUSV3005 Praktiske disipliner 
Ingen generelle tilbakemeldinger. 

 
MUSV3006 Masteroppgave i musikkvitenskap 
Ingen spesielle tilbakemeldinger på masteroppgaven som sådan, men de som ble ferdige og 
oppnådde grad i vårsemesteret har ennå ikke fått vitnemål. Dette er en prosess som involverer 
Studieavdelinga v/Eksamenskontoret og Det humanistiske fakultet, og det har gått sakte for alle i år. 
En del av grunnen er automatisk utstedelse av vitnemål, som har ført til langt flere vitnemål å 
produsere og kvalitetssikre av samme antall ansatte som før. Dette er forventet å være et problem 
akkurat nå, det første semesteret med automatisk utstedelse av vitnemål. 
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Fristen for å levere inn masteroppgaven oppleves som tidlig, særlig i høstsemesteret. Dette har 
sammenheng med at det er 3 måneders sensurfrist på masteroppgaver jf. Lov om universitet og 
høyskoler. 

 
Fra studieåret 2016/2017 flytter musikkvitenskap innleveringsfristen til hhv. 5. november og 6. mai. 
Det vil ikke lenger være en automatikk i å få 3 ukers utsettelse etter disse fristene for de som ønsker 
det, slik det har vært praktisert med de tidligere fristene (15. oktober og 15. april). Utsettelse i noe 
tid kan innvilges av administrasjonen på studentens eget ansvar (sensur vil komme senere, og ev. 
arbeidsgivere vil senere kunne få dokumentert oppnådd kvalifikasjon). 
 
MUSV3112 Impresjonismens musikk og estetikk 
Ingen spesielle tilbakemeldinger, men studentene er positive til emnet. 

 
MUSV3113 Mozarts operaer 
Ingen spesielle tilbakemeldinger. 
 
MUSV3114 Folkemusikkens diskurs: Stemmer, sounds og grooves 
Ingen spesielle tilbakemeldinger, og masterstudentene virker positive til emnet. 
 
 
Studieprogrammenes nettsider 
 
Referansegruppa ble på forrige møte spurt om å gå igjennom nettsidene for studieprogrammene og 
gi tilbakemelding på dem. 
 
Tilbakemeldingene er jevnt over positive, og bemerkningene er: 

• Bytt bilder oftere (en gang i året), siden bilder er så visuelle, og sidene kan virke «gamle» 
om en møter samme bilde flere år på rad. 

• Blikkfanget i teksten på forsida bør være godt gjennomtenkt. Studentene reagerte litt på 
ordet «spillelister» i teksten for bachelorprogrammet, men hadde ingen forslag til endringer. 
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