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Generelt 
 
Faglig forum 
Faglig forum på fredager beskrives som veldig, veldig bra. Master- og bacehelorstudentene er 
kjempefornøyde. Faglig forum har samlet over 30 deltakere alle ganger til nå. Linjeforeninga selger 
kaffe og kake på arrangementene. 
 
Lyd, luft og varme 
Masterstudentenes representant oppfordrer de respektive studentrepresentantene å ta med seg til sitt 
kull at listene utenfor rommene, spesielt 2425, for luftkvalitet bør fylles ut. Instituttstillitsvalgt 
ønsker å bruke disse som dokumentasjon/underlag for reaksjon på dårlig luftkvalitet. 
 
Fysiologi 
Studiekonsulent orienterer om samtaler med den ansatte som har arbeidsfysiologi for utøvende 
musikk, om mulighet for å gi timer til musikkvitenskapsstudenter også. Et skjema for å måle 
interessen har gått ut til kullene som har hovedinstrumentundervisning dette semesteret. 9 har svart. 
 
Representant fra master opplyste om at studenter med medlemskap i NTNUI har en gratis time med 
personlig trener som kan sette opp treningsopplegg for dem. Dette kan også være lurt som 
forebyggende tiltak. 
 
Flygel i aud. D1 
Flygelet ble fraktet til overhaling 3. februar. 
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Semesteret: 
 
2. semester bachelor og årsstudium 
 
MUSV1012 Musikk i historisk perspektiv II 
Mange har en følelse av at de ikke lærer så mye på forelesningene. Foreleser kan mye, men de føler 
ikke at han får formidlet det, og at det blir mye lytting uten at studentene skjønner hvorfor. 
Studentene mener de blir for store seminargrupper når de deles inn i tre. Forslag om å benytte ev. 
ledig undervisningsrom for hovedinstrument til å dele inn i fire grupper tas videre til foreleser. 
 
MUSV1018 Hørelære og improvisasjon 
Hørelære 
En del mener det er for mange forskjellige innslag på de to timene med hørelære. Noen kan oppfatte 
det som litt ubehagelig å måtte ta ting på sparket, men faglærer er god til å oppfatte det. Tidligere 
tilbakemeldinger i referansegruppen har gått i motsatt retning, med ønske om at den enkelte får tid 
til å prøve seg i plenum for å oppøve egne strategier for å utvikle gehøret (jf. referat fra møte 
30.09.13). 
Improvisasjon 
Studentene er fornøyde. 
 
MUSV1021 Hovedinstrument II 
Ikke noe allment, et tilfelle bes tatt opp med hovedinstrumentansvarlig. 
 
MUSV2009 Satsteknikker II m/musikkteknologi 
Satsteknikker 
Forelesningene er litt kaotiske og støyende, fordi alle har det «gøy». Men de som ikke kan så mye 
fra før har da vanskeligere for å få med seg ny lærdom. Foreleser kunne med fordel hatt mer 
kontroll på studentene. 
 
Musikkteknologi 
Det oppleves som kort tid for de som ikke har studioerfaring å skulle kunne lære seg det de skal på 
to 45-minutters økter. De føler at de ender opp med å lære av hverandre, og er usikre på om dette er 
meningen. Studiekonsulent informerte om at det settes opp enkelttimer mot slutten av semesteret for 
innspilling, der det er intensjonen at studentene får en en-til-en-økt under innspillingen av sin 
oppgave til mappa i satsteknikker. Og at dette også er en del av undervisningen. 
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4. semester bachelor 
 
MUSV1013 Etnomusikologi 
Kullet er delt omtrent på midten i sin oppfatning av emnet. Mange møter ikke til forelesning, og den 
halvparten av kullet de tilhører mener at emnet mangler struktur og oversikt. I følge representanten 
var 1/3 av kullet til stede sist gang. Emnet har en semesterplan, men denne framstår som noe diffus 
for studentene. Svar på spørsmål i forelesningene oppfattes av noen som krasse. Seminartimene 
oppleves som en forlengelse av improvisasjonsemnet, og appellerer dermed helst til de som liker å 
improvisere.  
 
MUSV3106 Musikkens makt: Maktens musikk – møter mellom musikk og politikk fra 
antikken til det 20. århundre 
Emnet oppfattes som veldig spennende og interessant. Studentene mener det er veldig bra organisert 
med god struktur. Flere fra bachelor som ikke trenger å ta et fordypningsemne dette semesteret tar 
det også. 
 
MUSV3110 Fra R&B til rap: Afrikansk-amerikansk populærmusikk, 1955–1980 
Emnet oppfattes som interessant og lærerikt, om enn med noe stor arbeidsmengde. 
 
MUSV3111 Den klassiske stilen 
Generelt fungerer emnet fint, men studentene ønsker større refleksjon og drøfting. Pensumboka er 
banebrytende og radikal, og de ønsker større åpning for diskusjon rundt pensumverkene. Studentene 
har ønske om en mer detaljert tematisk oversikt knyttet til pensum og pensumverker. Det er spesielt 
i seminartimene studentene ønsker mer diskusjon rund Rosens «fasit». 
 
EXPH0002 Examen philosophicum for utøvende kunst- og musikkstudenter 
Emnet antas å inngå i Institutt for filosofi og religionsvitenskaps kvalitetssikringsarbeid, men 
innspill tas med her også. 
 
Studentene har fått opplyst av emneansvarlig at emnets framtid diskuteres. Studentene ønsker å 
beholde det. Et ex.phil.-emne rettet inn mot det faget de studerer oppfattes som givende. Tidligere 
erfaringer med emnet (noe overfladisk behandling av musikktilknytningen og spørsmål om ikke 
studentene ble undervurdert i hva de ønsket å sette seg inn i av pensum) ser ut til å ikke lenger være 
til stede. 
 
Perspektivemner 
Ønske om å vurdere om et av valgene kunne vært et språkemne i tysk eller italiensk. Å i noe grad 
kunne lese originaltekster er nyttig for studentene. 
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Master 
 
MUSV3001 Komposisjon og analyse 
Det er litt mye med 8 studenter på emnet, slik det er i vår. Mye tid brukes på gjennomgang. Det er 
ønske om mer organisert tid til emnet, selv om arbeidsbelastningen på 15 sp angir studentenes 
helhetlige arbeidsbelastning. En dobbelttime i uka mener studentene er for lite tid med lærer. 
 
MUSV3106 Musikkens makt: Maktens musikk – møter mellom musikk og politikk fra 
antikken til det 20. århundre 
Ingen spesielle tilbakemeldinger fra kullet, representanten selv er veldig fornøyd. 
 
MUSV3110 Fra R&B til rap: Afrikansk-amerikansk populærmusikk, 1955–1980 
Det er negativt at studentene mistet litt tid i emnet pga. forelesers pendling. De uttrykker ønske om å 
få tatt igjen dette. 
 
MUSV3111 Den klassiske stilen 
De samme kommentarene bachelorstudentene har gjelder for master. Undervisningen oppleves som 
litt ensformig, og det er ønske om mer diskusjon og drøfting gjennom et aktivt og levende seminar. 
Pensumboka virker som en viktig bok, som det refereres til ofte. 
 
EiT 
Musikkvitenskap vil ikke lenger kunne la sine studenter ta intensiv EiT, ettersom det er gitt beskjed 
om at all annen forelesning må utsettes til etter at EiT er over i de programmene som tillater det. Det 
har tidligere vært åpnet for å velge intensiv versjon på eget ansvar. Dette ville berørt mange (bl.a. 
bachelorstudenter gjennom elevatoremnene (MUSV31**), for at noen få skulle hatt muligheten. 
Referansegruppa uttrykker forståelse og enighet med vurderingen, selv om det er synd å miste 
valgmuligheten. 
 
MUSV3006 Masteroppgave i musikkvitenskap 
Studentene ønsker oppdatering om arbeidet med å få til et gjensidig skriv om hva 
masterveiledningen skal være. Studieprogramleder orienterer om at det skal opp på stabsmøtet 
mandag 16. februar. Ønsket er å ta det bredt opp og utarbeide et forslag etter møtet. 
 
Faglig forum gir masterstudentene god trening i å presentere og formidle muntlig. 
 
Eventuelt 
Kake på møtet ønskes gjenopptatt. Studentene enes om hvem som tar med til neste møte. 
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