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1. Ev. tilbakemeldinger på vårens eksamensperiode 
 
2. semester 
Det savnes mer tilbakemelding på hovedinstrumenteksamenene. Studentene ville hatt en 
«veiledende karakter» i emnene som vurderes bestått/ikke bestått. De ønsker å vite hva de bør strebe 
etter. 
 
4. semester 
Flygelet i aud. D1 var ikke stemt til eksamen. Dette skal ikke forekomme og vil bli fulgt opp av 
administrasjonen. 
 
Master 
For det meste fornøyd. Det var jf. tidligere referansegruppemøter noe usikkerhet om hvordan 
skriftlig skoleeksamen i «Mørkets opplevelser: Perspektiver på film og musikk» ville bli, sett i 
sammenheng med undervisningen i emnet, men det ga mening når studentene så eksamen. Emnet 
omtales som veldig interessant. 
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MUSV3004 Musikkvitenskapelig teori og metode 
Igjen føler studentene at det burde blitt gitt informasjon om at eksamen kunne bli vesentlig 
forskjellig fra sist gang (se også referatene fra 05.03.12 og 22.10.10). Sist eksamen kunne et gitt 
antall av et sett oppgaver velges, mens det høsten 2012 ble gitt to oppgaver som begge måtte 
besvares. Emnets bredde i innhold gjør at studentene forventer bredde i eksamen også. 
Representantene sier det er greit når det ikke blir slik at bredden reflekteres i eksamen, men at 
emneansvarlig da må informere konkret i starten av semesteret om at det er en reell mulighet, slik at 
det ikke kommer så uventet på studentene. 
 
 
2. Semesteret så langt 
 
2. semester 
MUSV1012 Musikk i historisk perspektiv II 
Representanten melder at studentene får lite ut av den obligatoriske seminaraktiviteten. De leser en 
tekst og diskuterer den. Første halvdel av MUSV1011 var mer lærerik, men hadde også en form 
som var mer lik «skole». Oppgaver ble i den delen gitt i forlengelse av det som ble forelest den uka. 
Studentene ønsker mer jobbing med fagterminologi: verktøy for å analysere musikk. 
 
Representanten for 4. semester spiller inn at selv om de er voksne vil det bli mye tøys i smågrupper 
som er uten oppsyn. Foreleser blir ikke tilgjengelig nok. Roman Hankeln har brukt å dele ut 
oppgaver og spre alle gruppene i forelesningsrommet og jobbet konkret med stoffet samlet. De 
andre foreleserne har delt ut og samlet alle siste 10 min av tiden. Tidligere forelesere Ingrid Loe 
Dalaker og Randi M. Selvik har i følge representanten gitt ut en sjekkliste over «hva en kan lete 
etter» mens de analyserer. Dette har blitt oppfattet som positivt. 
 
Master 
MUSV3004 Musikkvitenskapelig teori og metode 
En av de siste foreleserne i emnet opplevdes som uinteressert, hadde hastverk og kjørte uten pause. 
Dette var en negativ opplevelse for studentene. Emneansvarlig oppfordres til å gjøre foreleserne 
oppmerksomme på hva emnets mål er og at det bør brukes litt tid i starten på terminologien til de 
forskjellige teoriene og metodene som presenteres. 
 
MUSV3008 Fordypningsemne 
«Critical Approaches to Popular Music Studies» ble oppfattet som alt for krevende. Emnet ble rettet 
mot master og fulgt opp utrolig tett. Emnet hadde 2-3 artikler å lese hver uke, som det skulle lages 
abstract ut i fra. Representanten sier det ble lite tid til de andre emnene. Om alle skulle hatt samme 
mengde ville det blitt 8-12 artikler å lese pr uke, og det opplevdes som tungt stoff. «Lekser» ble på 
et vis i stedet for ansvar for egen læring i følge representantene. 
 
«Mørkets opplevelser: Perspektiver på film og musikk» og «Beethoven, Adorno og Zappa» har fått 
greie tilbakemeldinger. «Beethoven, Adorno og Zappa» ble fulgt av en del «eldre» studenter og det 
kunne bli en del digresjoner i dialogen mellom dem og faglærer. Representanten for 4. semester 
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kommenterte at det sist i MUSV1007 Musikk og globalisering også var digresjoner, men innenfor 
emnets område. 
 
MUSV3005 Praktiske disipliner 
Hørelære oppfattes som veldig klassisk rettet, med kvintoler, septoler og C-nøkkel. Hørelære tas i 
vårsemesteret av 5-6 studenter som har sin sjanger innen jazz/pop og representanten sier de ikke får 
brukt det de lærer i praksis. Ønske om å ev. dele hørelære i rytmisk og klassisk og å for eksempel ta 
for seg femklanger. Ønske om å relatere mer til studentenes bruk av musikk i praksis: finne en 
nytteverdi for seg selv. Studieleder spiller inn at det å kunne lese C-nøkkel gir lesetrening for 
partitur og at hørelære er en av bestanddelene som skal fungere som et støttefag i alle emner uten å 
være sjangerspesifikt. Representantene gir inntrykk av at det er få partiturer å lese gjennom studiet. 
Studieleder ser alvorlig på det. 
 
Representanten fra 4. semester spiller inn at en ikke merker at en blir bedre i hørelære før etterpå. 
ITV mener at det er en utrolig stor overføringsverdi for hørelære slik det undervises i dag. 

  
 
3. Eventuelt 
 
2. semester 
Det er øverom forbeholdt blås men ikke pianister. Ønske om å kunne benytte 2425 til øving, og at 
rom 2422 (Schimmel-flygelet) får oppslag om at det forbeholdes pianostudenter. Dette vil bli sett på 
av studieleder og studiekonsulent. 
 
Det er dårlig luft på Dragvoll i helgene og etter kl. 16.00. Studiekonsulent informerer om at dette er 
et tilbakevendende problem og tidligere tatt opp i mange fora. Ventilasjonssystemet på Dragvoll er 
drevet av det samme maskineriet i flere tiår, og det går for fullt på dagtid. Det virker ikke som om 
noen prioriterer en utskifting i alle fall mens debatt om samlokalisering pågår. Etter kl. 16 og i 
helgene slås varme og ventilasjon av. Dette er et sparetiltak fra NTNU sin side. De siste årene har 
de stått på gjennom eksamensperiodene. 
 
Master 
Det er veldig lytt mellom masterstudentenes plasser på 2436 og naboøverommet 2437. Ønske fra 
masterstudentene at det ikke skal være lov å øve der før etter kl. 16.00. studieleder og 
studiekonsulent tar det med til vurdering. 
 
Representantene lurte på når en mistet adgang til øveromsgangen. Studiekonsulent opplyste at det 
skjer etter at man ikke lenger er student på bachelor- eller masterprogrammet i musikkvitenskap. 
Dvs. enten at man er ferdig med graden eller mister studieretten (Gjeldende regler for å miste 
studieretten står i studieforskriftens § 4 nr. 5.; man har adgang fram til 15. februar eller 15. 
september etter å ha blitt tatt ut av listene). Ref. bemerker: Som en tilleggsordning har i flere år 
PPU-studenter med musikkvitenskapgrad også fått tilgang. 
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