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Generelt 
 
Lyd, luft og varme 
Masterstudentene som sitter på rom 2436 blir forstyrret av undervisningen som pågår i naborommet. 
De ønsker at lærerne, først og fremst på el-gitar, kontaktes og oppfordres til å ikke undervise på 
veldig høyt volum, ev. om undervisning kan flyttes til studio. 
Studiekonsulent vil ta kontakt med el-/jazz-gitarlærerne. 
 
Studentene klager også over dårlig ventilasjon/luft i bygg 2, nivå 4. 
 
Varmen slås av i helgene i NTNUs bygg, og studentene må nå øve med vanter fra fredag 
ettermiddag til mandag. Studiekonsulent tar kontakt med driftsavdelinga/VVS for å høre om 
muligheten for å beholde varme og ventilasjon i helgene ut eksamensperioden. 
 
Fysiologi 
Ønske fra studentene om at fysiologi blir et tilbud for musikkvitenskap. Studentene er utsatt for 
belastningsskader i forbindelse med øving og framføring på instrument. Det er også ønske om 
opplysning om hvem én kan kontakte om én har fått belastningsskader. 
Studiekonsulent og studieprogramleder informerte om at det alt har blitt satt i gang en prosess for å 
finne ut hva som er mulig med tanke på utøvende musikks tilbud i fysiologi som forberedende 
tiltak. 
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Vannkokere 
Studiekonsulent informerte om at fast tidsur er montert på pauserommet (2429), og at det kun er der 
småelektriske apparat for vannkoking og kaffetrakting kan benyttes fra nå av. Løse tidsur er ikke 
lenger lov. Instituttet har anskaffet vannkokere til formålet og merket disse. Private vannkokere som 
befinner seg i NTNUs områder vil stå i fare for å bli konfiskert av drift/vaktmester framover. 
 
Flygel i aud. D1 til eksamen 
Flygelet i auditorium D1 oppleves som et kompromiss til eksamen med et eldre og mer slitt 
instrument – men i et amfi, opp i mot et bedre flygel i det mye mindre undervisningsrommet 2440. 
Studentene ønsker å kunne velge mellom disse to mulighetene selv. Kammersalen i Olavskvartalet 
ble også diskutert. Det vil i så fall bli et ukjent instrument for studentene, samt at tilgjengeligheten 
av Kammersalen kan begrense veldig. 
 
Musikkprogramvare 
Representantene stilte spørsmål om instituttet har, vet av eller kan skaffe tilbud for studenter på 
musikkprogramvare. I etterkant av møtet ble dette sjekket med overingeniør Trond Hustad. 
 
Kravene som stilles i programmene 
Studieprogramleder forhørte seg med representantene om hvordan kravene som stilles i 
musikkvitenskapprogrammene oppfattes blant studentene. 
 

• Representant for master mente det virker som om kravene i bachelorprogrammet har steget 
fra da hun gikk der, og at det er positivt. 

• Graderte karakterer oppleves som motiverende, men studentene ser at det i noen emner vil 
være veldig vanskelig å gradere besvarelser (eg. praktisk-teoretiske emner som satslære). 
Studentene ønsker heller at terskelen for bestått i bestått/ikke bestått-vurderinger heves fra D 
til C. 

• Det var innspill om at en lærer av konstruktive tilbakemeldinger. Dette ble støttet av 
studieprogramleder, på tross av erfaringen med at slike tilbakemeldinger ikke alltid virker 
som de er tatt hensyn til før f.eks. innlevering av mappe. 

 
Semesteret: 
 
1. semester bachelor og årsstudium 
 
EXFAC0016 Lyttestrategier som redskap i musikkvitenskap og musikkteknologi 
Det er en splittet oppfatning av emnet blant de som tar det. Rundt 40 % syns ikke de har fått noe ut 
av fredagsforelesningene, mens rundt 60 % syns det er greit, jf. representanten. Samme stoff har 
blitt tatt av flere forelesere, og det ønskes mer kommunikasjon om undervisningsopplegget mellom 
de som underviser. 
 
Studentene ønsker gjerne mer samarbeid med musikkteknologi videre. 
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Seminarrekken i populærmusikkstudier er godt likt (denne tas av studentene fra musikkvitenskap), 
men noen kunne ønsket større variasjon i oppgavespørsmålene.  
 
MUSV1011 Musikk i historisk perspektiv I 
Emnets andre del går raskt fram, ikke minst i forhold til de historiske perspektivene. Studentene 
skulle ønsket mer pusterom til refleksjon og oversikt. 
 
MUSV1017 Satsteknikker I med musikkteknologi og hørelære 
Studentene er fornøyde med satsteknikkerdelen, men mener at det kunne vært mer hørelære. Det er 
først og fremst studentene på årsstudiet som har dette ønsket, siden de ikke er her mer enn ett år. 
 
MUSV1020 Hovedinstrument I 
Emnet er helt individuelt basert og kvalitetssikres gjennom kontakt med hovedinstrumentansvarlig 
og studiekonsulent med mindre det er allmenne tilbakemeldinger. 
 
3. semester bachelor og årsstudium 
 
MUSV2010 Arrangering og innføring i komposisjon 
Studentene mener det er litt lite veiledning på oppgavene. Tilbakemeldingen er muntlig og gis i 
seminartimene, som ofte fører til at mer tid blir brukt på de første oppgavene, og lite tid på de siste. 
Studentene ønsker mer rullering på hvem sin oppgave som gjennomgås når, og mer jevnt fordelt 
tidsbruk (til nå har gjerne de som har levert først også fått veiledning først). 
 
MUSV2020 Hørelære og ensembleledelse 
Hørelære 
Ingen spesielle kommentarer. 
 
Ensembleledelse 
I dette emnet kombineres delkarakterer fra hhv. hørerlæredelen og ensembleledelsen. Studentene 
ønsket mer informasjon om at vurdering av ensembleledelse også ble gjort med bakgrunn i 
prestasjon gjennom semesteret, og ikke kun i den avsluttende prøven.  
 
MUSV2022 Hovedinstrument III 
Emnet er helt individuelt basert og kvalitetssikres gjennom kontakt med hovedinstrumentansvarlig 
og studiekonsulent med mindre det er allmenne tilbakemeldinger. 
 
MUSV3107 Mellom romantikk og modernisme: Musikk og tenkning i Wien rundt år 1900 
Studentene har et ønske om at det som gjennomgås i større grad konkretiseres og kategoriseres. 
Studieprogramleder (som også er faglærer) bemerker at noe av poenget er at det er snakk om et 
mangfold som ikke så lett lar seg kategorisere. Det oppleves som spennende at emnet inkluderer 
perspektiver fra historie, filosofi og kulturhistorie. 
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Studentene har uttrykt ønske om mer forelesning fremfor seminar. Dette kan virke som det motsatte 
av forrige referansegruppemøtes kommentar til emnet, der det ble etterlyst mer seminar. 
 
MUSV3108 Miles Davis: biografi, jazz- og kulturhistoriske sammenhenger 
Studentene opplever det som litt vanskelig å få svar på det de spør om i undervisningen. 
 
MUSV3109 Standardlåter 
Studentene er delte i synet på emnet. Noen syns emnet er lite målrettet, og at diskografi og 
filmvisning tar stor plass, mens andre syns det er bra. 
 
 
 
Master 
 
MUSV3001 Komposisjon og analyse 
Emnet har gått veldig fint. 
 
MUSV3004 Musikkvitenskapelig teori og metode 
Emnet går veldig fint. 
 
Studentene har ønske om at emnet skal tilbys både høst og vår, og at det kan være studentenes valg 
når det tas de to semestrene. Studieprogramleder og studiekonsulent informerte om at oppfølging 
gjennom seminar i vårsemesteret fra neste studieår av vil bli gjort gjennom å knytte et slikt seminar 
til masteroppgaven, som obligatorisk aktivitet. MUSV3004 ble i sin tid flyttet fra vår til høst for å gi 
innsyn i teorier og metoder som er nødvendige for arbeidet med masteroppgaven helt fra starten av 
studiet. 
 
MUSV3005 Praktiske disipliner 
Studentene syns oppsettet for eksamen kom sent. Det bør minst foreligge en måned før eksamen, 
siden mange er avhengig av akkompagnement eller band og trenger å planlegge med eksakt dato og 
tid. 
 
Studentene ønsker at hovedinstrumentlærerne oppfordrer mer aktivt til å bruke huskonserttida. 
Hovedinstrumentansvarlig kontaktes i etterkant av møtet for å ta dette med i sin kontakt med 
hovedinstrumentlærerne. 
 
MUSV3006 Masteroppgave i musikkvitenskap 
Representanten viser til tidligere referat. 
 
Punktene studentene har sendt om hva de forventer av et veilederforhold vil utvides med punkter 
veilederne forventer av veilederforholdet, og løftet opp på et overordnet nivå, slik at resultatet kan 
benyttes framover, uavhengig av personene involvert. 
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MUSV3107 Mellom romantikk og modernisme: Musikk og tenkning i Wien rundt år 1900 
Ingen spesielle kommentarer. 
 
MUSV3108 Miles Davis: biografi, jazz- og kulturhistoriske sammenhenger 
Ingen spesielle kommentarer. 
 
MUSV3109 Standardlåter 
Representanten for master melder at tilbakemeldingene er like de bachelorstudentene har gitt. 
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