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1. Tilbakemeldinger på høstens eksamensperiode 
 
2. semester 
Oppgaven fra barokk og klassisisme ble oppfattet som for omfattende (men som en god oppgave). 
Dette i form av veldig stor bredde og mange lytteeksempler. Det ble også bemerket at denne 
oppgaven var mer arbeidskrevende enn oppgaven fra middelalder – renessanse. Studieleder 
klargjorde at eksamen prøver kunnskapen i emnet som helhet, og kan ha oppgaver fra deler av 
pensum med forskjellig krav til arbeidsmengde, selv om antall forelesninger fra delene har vært det 
samme. Det er oppgavesettet som helhet som skal kunne besvares på tilmålt tid. 
 
Ønske om muntlig tilakemelding fra sensorene også i eksamenen i Praktiske disipliner I og II hvor 
det gis karakteren bestått/ikke bestått. Administrasjonen tar det videre til diskusjon med sensorene. 
 
4. semester 
Spørsmål om hvorfor det er 6 timer skriftlig eksamen på 7,5 sp-emner ved musikkvitenskap og ikke 
4 timer slik standarden er ved resten av NTNU. Svar fra studieleder og studiekonsulent var at det er 
på grunn av arbeid med store vedlegg/partitur/noteeksempler og i noen tilfeller lytteeksempel. 
Kravene som stilles ved eksamen er de samme. 

 

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Saksbehandler 
E-post: +47 73 59 73 00 
musikk@hf.ntnu.no 

Olavskvartalet, 6. etg., 
Trondheim sentrum 

Telefaks 

Vegard Stolpnessæter  
7491 Trondheim 

http://www.ntnu.no  +47 73 59 73 01 Tlf: +47 73 59 73 04 
All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til 
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse. 
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Master 
Det ble opplevd som lite gunstig at brannalarm ble utløst 2 ganger under skriftlig eksamen. Det ble 
opplyst fra administrativt hold at det dessverre vil kunne skje, og at det ble meldt inn til 
bygningsansvarlig at rødblitsene i musikkvitenskap sine lokaler ikke stanset før en god stund etter at 
alarmen var over. Rødblitsen på rom 2425 hvor eksamen pågikk ble dekket til for ikke å forstyrre. 
 
2. Semesteret så langt 
2. semester 
Studentene er jevnt over fornøyd. Tilbakemelding fra ex.phil. mangler, men det antas at emnet 
inngår i Filosofisk institutt sine kvalitetssiringsprosedyrer. 
 
Ønske om at faguttrykk som benyttes i MUSV1013 Etnomusikologi forklares mer i timene første 
gang de brukes. Også ønske om mer forklaring i løpet av seminartimene, hvor det som undervises i 
noen tilfeller kan virke i konflikt. 
 
Ønske om at timeplanene legges til rette for at 2. semesterstudenter som ønsker det skal kunne ta 
emnet MUSV2009 Satsteknikker II m/musikkteknologi. Studiekonsulent opplyste om at MUSV2009 
er et 4.-semesteremne og at selv om studentene oppfyller forkunnskapskravet i emnet før 4. 
semester er det lagt dit det er i studieløpet av fagmiljøet med bakgrunn i en best mulig progresjon i 
graden. Det planlegges kun kollisjonsfrihet mellom emner som ligger i samme semester i 
studieplanen. Det er mulig for enkeltstudenter (som for eksempel har et års studier før de startet på 
musikkvitenskap og ønsker å avslutte graden etter 2 år, eller ønsker å lette utveksling senere i 
studiet) å ta emnene så fremt de ikke får konflikt med gjennomføringen av obligatoriske aktiviteter. 
Det er ikke tenkt at emnet skal ha flere enn 30 studenter, studieleder opplyser også at den faglige 
kvaliteten da vil forringes (se også referat fra referansegruppen i musikkvitenskap 11.05.09). Det vil 
altså ikke legges til rette for at alle studenter i 2. semester skal kunne ta MUSV2009. 
[Det opplyses fra administrasjonen i etterkant av møtet at 10 studenter fra 2. semester er 
vurderingsmeldt i MUSV2009. I 2010-kullet er det 2 av 25 aktive studenter som er registrert med 
tidligere studier]. 
 
4. semester 
Det ble kritisert at oppstart i Lyder fra middelalderen: metoder til rekonstruksjon og interpretasjon 
av musikk mellom 900-1500 startet så sent. Studieleder forklarte at dette var et spesielt tilfelle. 
 
Master 
Ikke noe å bemerke 

 
3. Eventuelt 
2. semester 
Representanten fra andresemester ønsker at ordet «jevnlig» skal tas bort fra opplysningene om 
huskonserter. Dette ble gjort på nett i etterkant av møtet. 
Instituttillitsvalgt Agnete Eilertsen oppfordret i etterkant av møtet studentene til å stille med et par 
huskonsertansvarlige som kan organisere slike. Studiekonsulent er behjelpelig. 
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Spørsmål om hvem som har adgang til PC-salen (rom 4403). Det ble opplyst at dette er Institutt for 
musikk sin sal, og at i praksis har nok ansatte ved instituttet og studentene ved musikkvitenskap 
tilgang. Det ble oppfordret til å spørre om man så noen der man ikke trodde hørte til instituttet. 
 
Ønske om at Knut Anders Vestad fortsetter å undervise ved musikkvitenskap. 
 
4. semester 
Spørsmål om planer for lydisolering av øverom. Det ble opplyst fra studiekonsulent at det pr. dags 
dato ikke er andre planer enn en lyddør til rom 2442, og at dørstokker skal inn på rom der det 
mangler. Studentene oppfatter lydgjennomgangen som plagsom og ble anbefalt å teste ut og gradere 
rommene etter hvor stor lydgjennomgang det er. 
 
6. semester 
Etter at det ble en ordning med garderobebygget melder representanten inn pr telefon at det ikke er 
noe å melde fra 6. semester. To studenter har nå fått to studentansvarlige som fungerer som 
kontaktledd til instituttet og har ansvar for garderobebygget. Vårsemesteret 2011 er dette Martin 
Fjellseth og Egil Reistadbakk. 
 
Master 
Intet (samme som 6. semester) 


