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Referansegruppa er ny, og trenger opplæring/ veiledning:

 Opplæring av medlemmer i referansegruppa er viktig. Man må vite hva som forventes av en 
representant for å kunne gjøre en god nok jobb. Det etterlyses et notat som omhandler dette. 
Jørgen sjekker om slikt fins.

Viktig at alle snakker med sine medstudenter for å hente inn meninger om saker som bør tas 
opp i referansegruppa.

 Instituttillitsvalgt for musikkvitenskap bør snarest arrangere kurs for gruppa. Utfordringer her 
er at alle må kunne møte samtidig. Møtetida på mandager bør være satt av til slike ting.

Generelt om studiet:

 Studentene på 3. semester bachelor opplever at nivået på studiet (emnene) har blitt bedre 
siden det første året. Det er viktig at nivået gjenspeiler opptakskravene og at det forventes at 
man kan det som testes på opptaksprøven. Emnene må ikke bli for enkle for de som har 
forkunnskaper, og man må tørre å sette krav til progresjon. Samtidig er det viktig å ha klart 
for seg at ikke alle studenter kommer fra musikklinje i videregående. Dermed varierer også 
forkunnskapene.

 Det oppleves som et problem at det er mulig å oppnå gode karakterer med minimal innsats i 
enkelte emner. Dette skyldes i stor grad eksamensform og vurderingsmåter, noe som 
kontinuerlig bør ses på med kritisk blikk for å finne så gode løsninger som mulig.

 Arbeidsmengde og krav i enkeltemner må følge antall studiepoeng. I enkelte emner oppleves 
dette som ikke å være i samsvar, og det oppleves også skeivfordelinger emnene i mellom. 
Dette er noe alle forelesere bør vurdere for sine emner, slik at innsatsen blir mer forutsigbar 
for studentene.
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 Bokstavkarakterer virker generelt mer motiverende enn bestått/ ikke bestått. Unntaket kan 
være hovedinstrument, der motivasjonen stort sett er god hele vegen.  Når det gjelder 
karakter i hovedinstrument, kan være ønskelig å få  en pekepinn fra HI-lærer om hvor man 
står karaktermessig.

1. semester:

 EXFAC0016 Lyttestrategiersom redskap i musikkvitenskap og musikkteknologi fungerer fint. 
Bra med ulike forelesere. Dette gir variasjon. Gode tilbakemeldinger på «sound walk».

 Noen studenter på 1. semester bachelor er litt lei av å ha samme foreleser i nesten alle emner. 
Variasjon gir bedre utbytte for studentene som da får flere innfallsvinkler til emnene.

 Foreleserne må aldri være redd for å behandle studentene som voksne individer. 

 Hørelære (delemne i EXFAC0016): Alle må få mulighet til å lære og å få hjelp uavhengig av 
nivå. Muntlig utspørring i plenum gjør at de som må tenke litt lenger sjelden får tenkt seg 
om før svaret blir ropt ut. På denne måten lærer man aldri egne strategier for å utvikle 
gehøret. For å rette opp dette kan det være lurt å variere arbeidsmetodene mer. En kan for 
eksempel benytte skriftlige besvarelser. Det har blitt mer av dette, og dette er bra.

Enkelte studenter mener at hørelære burde vært klarere relatert til de andre emnene, også til 
hovedinstrument og ulike sjangere

 MUSV1017 Satsteknikker I: Tydelige krav må være til stede (gjelder alle emner). For de som 
har begge satslærerne oppleves det positivt å få ulike vinklinger på oppgavene som bli gitt. 
Samtlige studenter burde få denne muligheten til ulike vinklinger. 

 MUSV 1011 Musikk i historisk perspektiv I: Opplegget virker greit og interessant. Studentene 
er godt fornøyde.

3. semester

 MUSV2010 Arrangering og innføring i komposisjon: Til tider alt for mye arbeid som skal 
gjøres. Man trenger av og til mer tid for å kunne gjøre alt i tide og grundig nok for å lære. 
Det foreslås å innimellom jobbe med oppgaver i perioder på to uker i stedet for ei uke.

Gjennomspilling av arr. trenger man ikke å bruke så mye tid på som nå. For mange er det 
nok å høre det via Midi og få de nødvendige tilbakemeldingene fra lærer. Uansett må tiden 
til dette fordeles bedre sånn at alle får like mye tid til tilbakemeldinger. Ellers er man godt 
fornøyd med opplegget så langt.

 MUSV 2020 Hørelære og ensembleledelse: Emnet ser ut til å ha blitt langt bedre enn i fjor. 
Læreren i ensembleledelse får skryt av studentene.

 EXPH0002 Examen philosophicum for utøvende kunststudenter: Ikke alle studenter ser 
nytten av å ha kunst-exphil. Noen av disse begrunner det med at foreleserne kan for lite om 
musikk, andre mener at den ordinære exphil-varianten gir bedre grunnlag for vitenskapelig 
arbeid også i forbindelse med masteroppgave. Forrige semester var det ellers få 
forelesninger pga. sjukdom. 
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Fordypningsemner:

 Første semester med ny ordning: Flere undervisningstimer per emne gjør at man ikke greier å 
forberede seg like godt til alle timene. Dette bør tas hensyn til når man legger opp løpet. 
Ellers får ordningen med forelesning og seminar positive tilbakemeldinger, kombinasjonen 
gir absolutt bedre faglig utbytte.

Det etterlyses ellers større bredde i fordypningsemnetilbudet i hvert semester. Det ønskes at 
det alltid skal kunne velges både klassisk rettede og populærmusikalske emner. 

 Arbeidsmengden må stå i forhold til antall studiepoeng. Som ytterpunkter trekkes 
MUSV3105 Populærmusikkstudier og MUSV3001 komposisjon og analyse fram. 
Førstnevnte oppleves mye mer tidkrevende enn sistnevnte til tross for at antall studiepoeng 
tilsier det motsatte:

MUSV3105 Populærmusikkstudier oppleves som et 15 sp-emne. En del interesserte 
studenter velger bort dette emnet på grunn av arbeidsbelastningen.

MUSV3001Komposisjon og analyse gir for liten arbeidsbelastning. Studentene 
etterspør både høyere krav og større arbeidsmengde. Begrunnelsen for dette er at de vil ha et 
emne som i større grad skiller seg fra MUSV2010 Arrangering og innføring i komposisjon
når det gjelder kunnskap og oppnådde ferdigheter. I overkant mye tid går med til øving og 
gjennomspilling av egne komposisjoner. Dette går på bekostning av den mer målrettede 
komposisjonsundervisningen.

 MUSV3004 Musikkvitenskapelig teori og metode: Mange ulike forelesere er bra. Det vil være 
en fordel dersom pensum på forhånd knyttes opp mot de enkelte forelesningene sånn at man 
får mulighet til å forberede seg godt til alle timer. Enkelte forelesere gjør dette, men det bør 
finnes en overordnet oversikt og plan for dette.

Evaluering av hver enkelt forelesning vil være en mulighet for å luke ut opplegg som ikke 
fungerer. Bør være mulig å få til ved sluttevaluering av emnet.

 Skriveseminaret fungerer greit, det gjør at man kommer i gang med oppgaven. Men dette å 
lage en skisse til oppgave så tidlig kan komme litt brått på for mange. Skriveseminaret kan 
med fordel fokusere mer på hvordan man legger opp og skriver en masteroppgave.

Masteroppgaven

 En del sliter med å komme i gang med denne i løpet av første år pga. at studiet er fylt opp av 
andre emner. Er det mulig å lage mer plass til oppgaven her slik at man kommer i gang 
tidligere? Enkelte har også problemer med å finne en problemstilling som fungerer. Veileder 
bør derfor inn så fort som mulig allerede første semester. Men dette er i stor grad et 
studentansvar, da studenten sjøl veit best hvor skoen trykker. 


