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Lesesalen på rom 2436 kan ikke ha vinduet åpent pga røyking rett under. 

 

Det meldes om dårlig luft på øverommene. 

 

Det er mange som øver i helgene. Da skrues temperaturen ned. Dette er ikke gunstig hverken for 

folk eller pianoene. 

 

Blir tangentene på pianoene vasket? 

 

Bord blir for sjelden tørket av på øverommene. 

 

Det må henges opp lapp om at det ikke er lov å spise på datalaben. 

 

Gjennomgang av vårens emner: 

 

2.semester bachelor: 

 

Representanten for 2.semester hadde sendt ut spørreundersøkelse til sine medstudenter, og dette er 

noen av momentene som kom inn: 

 

MUSV1018 Hørelære og improvisasjon 

Hovedinntrykket fra vurderingen av emnet er positivt, men blant enkeltrøster i undersøkelsen kan 

nevnes: 
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Forventet læringsutbytte er for dårlig kommunisert til studentene.  

[Forventet læringsutbytte er presentert i samtlige emnebeskrivelser på nettet,.Ref. anm.]  

Impro undervises for sjelden 

Hørelære er for mye rettet mot klassisk musikk 

Lærerikt emne 

Skummelt med bladlesing i hørelære. 

 

MUSV2009 Satsteknikker II m/musikkteknologi 

Det selvstendige arbeidet er veldig lærerikt. 

Forhåndskunnskapene hos studentene varierer ganske mye 

Noen opplever det som litt forvirrende at det gis flere valgmuligheter innenfor mustek-delen. 

 

MUSV1012 Musikk i historisk perspektiv II 

Positivt hovedinntrykk, men noen mener: 

Forventet læringsutbytte er for dårlig kommunisert til studentene. 

[Forventet læringsutbytte er presentert i samtlige emnebeskrivelser på nettet,.Ref. anm.]  

Ensidig fokus på klassisk musikk. 

Gruppearbeid er fint, men gruppene må ikke bli for store. 

Lite utbytte av medstudenters presentasjoner i seminartimene. 

 

4.semester: 

 

MUSV1013 Etnomusikologi 

Har ikke fått noen info om hjemmeeksamen. [Info om dette ligger i emnebeskrivelsen på nettsiden til 

NTNU. Ref.anm.] 

Det gis for dårlig undervisning i emnet, pensum er uklart og det er som helhet et for dårlig opplegg. 

 

MUSV3121 Nye tanker – ny kunst: europeisk musikk 1300-1500 

Kjempebra emne og foreleser. 

 

MUSV3123 Den romantiske generasjonen 

Det er få på forelesningene. 

Grunnen kan være at undervisningen er for ensidig lagt opp etter pensumboken. Kunne gjerne variert 

litt i undervisningsform. 

Det er ikke gitt noen info om hjemmeeksamen, og bacheloroppgave har ikke vært nevnt. 

[Generelle opplysninger om eksamen i samtlige emner ligger på nettet. Ref. anm.] 

Hele pensumboken i emnet er lagt på its learning. De som har kjøpt boken opplever dette som 

urettferdig. 
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Det savnes praktiske oppgaver til analyse og diskusjon i seminartimene. Å lytte til innspillinger er 

ikke nok. 

 

Kommentarene til fordypningsemnene er gjort sammen med representanten for masterstudentene. 

 

Master: 

 

MUSV3123 Den romantiske generasjonen 

MUSV3121 Nye tanker – ny kunst: europeisk musikk 1300-1500 

Kommentarer sammen med 4.semester 

 

 

Andre emner (åpne): 

 

MUSV1007 Musikk og globalisering 

Ingen tilbakemelding. 

 

MUSV2002 Filmmusikk 

Bra emne, bra forelesere. 

 

 


