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Møtereferat 

Til stede: Andreas Dundas Helgheim (PTV), Odin G. Skjærseth, Karina Valumsen Hansen (ITV), 

Magnus Leite, Magnar Breivik (studieprogramleder) og Lill Hege Pedersen (referent) 

Forfall: Karoline Jermstad 

Kopi til:  

Gjelder: Referat fra referansegruppen i musikkvitenskap 2.5.2016 

Møtetid: 14.15-15.45 Møtested: 2413 

   

 

Dette var et ekstra referansegruppemøte for å gi anledning til å ta opp saker som ikke har fått plass i 

andre fora i løpet av vårsemesteret. 

 

Digitalt bookingsystem for studio 

Dette er ønsket av studentene, bl.a. for å gjøre det enklere  å bestille,  sjekke om det er ledig eller 

for å avbestille. På jazzlinja har et slikt system vært prøvd, men med litt vekslende erfaringer.  

Studieprogramleder snakker med Trond Hustad om denne saken. Studentene ser også behov for en 

ordning som gjør at defekt utstyr kartlegges og ikke blandes sammen med det som fungerer.   

 

Stikkontakter på 2425 

Studentene ønsker seg søyler med kontakter for tilkopling av laptop, som er mulig å flytte i rommet 

etter behov. 

 

Ressurser til akkompagnement til eksamen 

Studentene ønsker økte ressurser til akkompagnement for masterstudenter til forberedelse av 

eksamen.  Studieprogramleder har allerede tatt saken opp med ledelsen, men så langt har han ikke 

fått svar på henvendelsen. 

 

Arbeidsfysiologi 

Studentenes ønske om et tilbud i arbeidsfysiologi har ikke resultert i noe tiltak for musikkvitenskap 

i dette semesteret. Så langt har det manglet personressurser for å gi et tilbud. 
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Revidering av masteravtale 

Studieprogramleder har tidligere kontaktet fakultetet med ønske om at masteravtalen er moden for 

revisjon. En bedre forventningsavklaring mellom student og veileder har bl.a. vært etterlyst. 

Fakultetet er enig i at revidering er nødvendig, men har så langt ikke tatt tak i saken. 

 

Skrivekurs EXFAC 

Studentene har tidligere ytret ønske om tilbud om innføring i akademisk skriving allerede tidlig i 

studiet. Det mest aktuelle er å legge et slikt tilbud til ex. fac. Reidar Bakke og Carl Haakon 

Waadeland har ansvaret for dette emnet, og de har gått videre med konkret planlegging.   

 

Nytt ventilasjonssystem 

Har fått bevilgning til utbedring på noen rom. Arbeidet blir gjennomført i sommer. I forbindelse 

med denne saken nevner også studentene behovet for gode kollokvierom med tilfredsstillende 

ventilasjon.  

 

Sluttevalueringen 

Ønske fra studentene om at det legges inn et større press for å få opp svarprosenten. En mulighet 

kunne være å sette av tid til utfylling på siste forelesning, event. i pausen mellom de to timene.   

Foreleserne bør i hvert fall oppfordre til at studentene gjennomfører den. 

 

Gjennomgang av emnetilbudet: 

 

2.semester bachelor: 

MUSV1018 Hørelære og improvisasjon:  

Emnet fungerer i utgangspunktet greit, men studentene kunne ønske at improvisasjonsdelen også 

hadde genrespesifikke innslag på en måte som også var rettet inn mot de som har klassisk bakgrunn. 

Studentene påpeker at dette emnet fungerer som to emner. Dette gjør emnet vanskelig å evaluere i 

sluttevalueringen. Det er ønskelig med en inndeling, event. deling av skjemaet,  slik at det blir 

mulig å evaluere emnekomponentene hver for seg.  

 

MUSV1021 Hovedinstrument II: Om det er noe i dette emnet blir det tatt opp direkte med Tone 

Åse, event. studieprogramleder eller studiekonsulent. 

 

MUSV2009 Satsteknikker II: Det har vært litt uklart ang obligatorisk innlevering. Det er først nå 

på slutten studentene har fått oversikt over alt som skal være med. Dette er informasjon som burde 

vært gitt på starten av semesteret. Studentene har fått bra utbytte av emnet. De ønsker seg mer 

konkret undervisning/veiledning i kontrapunkt-delen. 

 

MUSV1012 Musikk i historisk perspektiv II: Den ene faglæreren har vært sen med 

tilbakemeldinger på essayoppgave. Dette har skapt mye frustrasjon. Studentene er ellers fornøyd 

med undervisningen, og har framhevet siste del som ekstra inspirerende. 
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4.semester bachelor: 

Ingen tilbakemelding grunnet representantens forfall. 

 

Master: 

MUSV3115 Musikk og kultur i 1970-årenes New York: Veldig fornøyd med undervisningen. 

Misfornøyd med vektingen av sluttkarakter i forhold til evalueringen underveis. Den avsluttende   

hjemmeeksamen bør telle mer. 

 

MUSV3116 Venezia - legenden, historien, musikken: Strukturert og bra emne. 

 

MUSV3117 Musikaler: Emnet har blitt opplevd som mer overfladisk tidligere, men det har blitt 

bedre gjennom semesteret.  

 

Eksperter i team: Delte meninger blant studentene om hvor stort utbytte det egentlig gir.  

 

MUSV3005 Praktiske disipliner: Ikke noe nytt å melde. 

 

MUSV3001 Komposisjon og analyse: Studentene er fornøyd med opplegg og pensum. Har 

imidlertid fått lite info om eksamensopplegg. 

 

Eventuelt 

Workshop i låtskriving var en positiv opplevelse for de som deltok. Det er ønskelig med flere tiltak 

som samler studenter på denne måten.  

Etter møtet er det kommet melding om at en ny workshop i låtskriving er planlagt til uke 12 i 2017 

(ref. anm.) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


