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Generelt 
 
Luftproblemet som ble avviksmeldt har enda ingen løsning. ITV har skrevet kommentar på 
dusken.no (http://dusken.no/artikkel/24259/inneklima/) og kontorsjef tar det videre i sine kanaler. 
 
Det oppfattes som positivt at sensorene på hovedinstrumenteksamenene med gradert karakter i år 
har sjanger til felles med kandidatene de skal vurdere. 
 
Bekreftelser på deltagelse ble delt ut til de faste medlemmene av referansegruppa. 
 
Referansegruppa skriver sin rapport før sommeren. 
 
 
Undervisning: 
 
2. semester bachelor 
 
MUSV1012 Musikk i historisk perspektiv II 
Det gikk to måneder før studentene fikk tilbakemelding på første essay. Tilbakemelding lovt og 
utsatt flere ganger før den kom. Studentene misfornøyde med det. Essayet er del av mappa, og for å 
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kunne omarbeide det jf. tilbakemeldinger før innlevering til vurdering, ønsker de at 
tilbakemeldingen skal komme raskere enn den gjorde til det første essayet. 
 
MUSV1018 Hørelære og improvisasjon 
Ingen bemerkninger. 
 
MUSV1021 Hovedinstrument II 
Ingen bemerkninger. 
 
MUSV2009 Satsteknikker II m/musikkteknologi 
Tidspunkt for semesteroppgave med innspilling var ikke koordinert med innlevering av essay 2 i 
MUSV1012, og kom samtidig. Studentene mener dette var uheldig. De har tatt dette opp med 
faglærer som tar det med i den framtidige planleggingen av emnet. Studentene føler også de har hatt 
korte frister i emnet. 
 
4. semester bachelor 
 
MUSV1013 Etnomusikologi 
I etterkant ser studentene at de har lært av mer enn det de har fått på forelesningene. Faget som 
helhet virker nå mer givende, og studentene skjønner hva de skal lese til eksamen. Men det har vært 
mye overflate og studentene mener forelesningene ikke kommuniserer godt nok med dem. 
 
4. semester bachelor og 1./2. semester master (fordypningsemnene – elevatoremner) 
 
MUSV3101 Musikken i den humanistiske tidsalderen, 1400–1600 
Studentene er fornøyde. Ingen fra bachelor tar emnet, eksamenskollisjoner sies å være den 
dominerende årsaken. 
 
MUSV3103 Italiensk opera på 1800-tallet 
Studentene gjentar siste møtes innspill. Ønske om å diskutere operaene etter at de har sett dem, 
timene avsluttes før timeplanen sier. De savner at det gås i dybden, og kjenner på frustrasjon før 
eksamen og hva oppgaven der skal kunne bli. Forelesninger/seminarer burde vært mer konkret 
knyttet til pensumlitteraturen, og det burde ha foreligget en leseplan. 
 
MUSV3104 All verdens komposisjon: Et utvalg komposisjonspraksiser i globalt perspektiv 
Studentene gjentar siste møtes innspill. Kommunikasjonen i emnet er god, men de føler det er for 
lite fordypning i emnet. 
 
Generelt om fordypningsemner: Det ønskes at musikkvitenskap presiserer hvordan tilbudet i 
fordypningsemner bygges opp, hvilke innspillsmuligheter studentene har, og at det for mastergraden 
sin del må understrekes at fordypningsemnene ikke er tenkt å være rettet inn mot hver enkelt sin 
masteroppgave. 
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Fordypningsemnene som skal gå hvert studieår velges både ut fra kompetansen i fagstaben og fra 
prinsippet om at samme emner ikke kan gjentas for ofte. Hvis studentene har ønsker om tema å 
vurdere for fordypningsemner så kan disse ev. meldes inn til administrasjon eller 
studieprogramleder i starten av høstsemesteret året før, men flere forhold må altså til en hver tid 
vurderes 
Masterstudiet i musikkvitenskap skal gi bredde så vel som dybde, og studieprogramleder og 
studiekonsulent ser på om tekster om programmet kan reflektere dette bedre. 
 
1./2. semester master 
 
MUSV3001 Komposisjon og analyse 
Alle er utrolig fornøyd med emnet. Studentene hadde ønsket mer undervisning i emnet, og emnet 
omtales som det beste de har hatt. Arbeidsmengden har vært bra sett opp mot de 15 sp emnet gir 
studentene i uttelling. 
 
Veldig positivt at studentenes komposisjoner ble spilt live av musikere. 
 
Komposisjon og analyse er hver for seg store områder. Spørsmål om det burde vært to emner. 
 
MUSV3001 Praktiske disipliner 
Hovedinstrument 
Noen lærere har ikke stabil undervisningsfrekvens. 
 
Praktisk emne – hørelære 
Få studenter tok praktisk emne i vår, de som tok det er fornøyde. 
 
MUSV3004 Musikkvitenskapelig teori og metode (innspill til emnet som sådan, går ikke før V14) 
Ønske om å bruke arbeidet fra emnet videre i masteroppgaveprosjektet.. 
Ønske om semesteroppgave i tillegg til eksamen. 
Forslag om å standardisere første veiledningsdel for masteroppgaven på en måte som gjør at 
studentene kommer raskt i gang. 
 
Frie emner 
 
MUSV1007 Musikk og globalisering 
Ingen tilbakemeldinger har kommet inn til representantene. 
 
MUSV2002 Musikk og bilde 
Studentene er veldig fornøyde med emnet. 
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