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Generelt 
 
Studieprogramleder ga en introduksjon om hva en referansegruppe er og hvordan den er tenkt å 
fungere. 
 
Fortsatt mangel på luft i bygg 2, nivå 4 ble tatt opp av studentene. De rapporterer at det går ut over 
læringsmiljø og trivsel. 
 
(Se også referat fra 08.05.14, 31.03.14 og 10.02.14 for tilbakemeldinger om mangel på luft). 
 
 
Oppstarten av semesteret: 
 
1. semester bachelor og årsstudium 
Det har blitt gitt god informasjon, de nye studentene har fått med seg alt som skal skje. 
 
ITV ønsket at referansegruppa kunne følge med på hvordan de nye studentene opplever å starte på 
studiet uten humstart og innføring i akademisk skriving. Essay i musikkhistorie er med på å gi 
studentene en slik innføring i følge representanten fra 1. semester. 
 
3. semester bachelor 
Ikke noe spesielt å bemerke. 
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Master 
Det har vært en grei start fra universitetets side. Masterstudentene ordnet selv å møtes som en gjeng. 
 
Det ble stilt spørsmål om når veilederforholdet begynner, og hvem som initierer kontakt. Studentene 
har i følge masteravtalen selv ansvar for å avtale veiledning innen rammene som gis. Første kontakt 
kan gjerne skje på e-post. 
 
Undervisning: 
 
1. semester bachelor og årsstudium 
 
EXFAC0016 Lyttestrategier som redskap i musikkvitenskap og musikkteknologi 
Det er usikkerhet om forelesningsrekken. Forelesningsplanen er ikke fulgt opp, i følge 
representanten. Grunnen er at forelesere har vært syke eller blitt byttet på. Men emnet i seg selv 
oppleves som givende. 
 
MUSV1020 Hovedinstrument I 
Studentene virker fornøyde. Studiekonsulenten orienterte de nye representantene i referansegruppa 
om rutinene når det oppstår særskilte problemer mellom student og lærer. 
 
MUSV1017 Satsteknikker I med musikkteknologi og hørelære 
Ingen spesielle kommentarer, studentene virker godt fornøyd med emnet. 
 
MUSV1011 Musikk i historisk perspektiv I 
Emnet fungerer veldig bra. Lærer i første del, som har vært til nå, får god tilbakemelding. 
 
ITV spurte generelt om studentene i 1. semester jobbet godt med emnene, og representanten anslo at 
tre fjerdedeler jobbet godt med dem, og at det er mange som sitter og jobber i øveromsgangen. 
 
3. semester bachelor 
 
MUSV2020 Hørelære og ensembleledelse 
Generelt ønskes en semesterplan slik at studentene på forhånd kan vite når det er undervisning og 
ikke. 
 
Hørelære 
De fleste syns det er greit, men noen kommentarer fra forrige semester er fremdeles gjeldende. Det 
er i følge studentene litt lite tid til hver enkelt innslag, men inndeling er greiere. 
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Ensembleledelse 
De fleste studentene syns ensembleledelse er veldig bra. Noen syns det er for lange timer, andre 
synes de er for korte. Dette avspeiler at interessen for emnet er noe ulik. 
 
MUSV2010 Arrangering og innføring i komposisjon 
Et veldig bra emne. Studentene syns det er artig å få utvikle seg selv litt mer, og ikke bare følge 
regler. De mener dog det er litt mye arbeid i uka. Det er færre studenter enn det var på MUSV2009 i 
fjor, og det gir mer tid til hver students oppgave. Ikke alle blir like nøye gjennomgått hver gang, 
men det roterer hvem sitt arbeid som tas mest grundig fra uke til uke. 
 
MUSV2022 Hovedinstrument III 
Ingen kommentarer til selve emnet, men det burde vært valgfritt å ha mer hovedinstrument ut over 
3. semester. Kommentar fra studiekonsulent på at med bachelorgradens struktur ved HF, med fag 2, 
er det ikke rom for flere musikkvitenskapelige emner. Også kommentar fra studiekonsulent om at 
NTNU har 22,5 sp hovedinstrument over tre semestre som obligatorisk i musikkvitenskap bachelor, 
mens UiO har ett emne på 10 sp (og mulighet for å velge to til). 
 
MUSV3107 Mellom romantikk og modernisme: Musikk og tenkning i Wien rundt år 1900 
Uvant å måtte lese så mye hver uke, men studentene er veldig fornøyde. Studieprogramleder 
bemerker at pensumet er på det antall sider det skal være for et 7,5 sp-emne og at de går gjennom 
pensum med jevn progresjon gjennom semesteret, selv om arbeidsmengden kan variere litt fra uke 
til uke. 
 
MUSV3108 Miles Davis: biografi, jazz- og kulturhistoriske sammenhenger 
Emnet er bra. Studentene trives godt med det, og er glad det finnes. Forelesningene er ikke helt 
strukturert. 
 
MUSV3109 Standardlåter 
Forelesningene er noe repeterende og det kan virke litt tørt, men emnet oppleves som helt ok. 
Seminartimene er veldig bra og varierte. Ønske om å gå dypere i hvert verk, det blir vel mye 
egenlæring. 
 
 
Generell kommentar om at ex.phil. burde kommet tidligere i studiet. 
 
 
 
Master 
 
MUSV3001 Komposisjon og analyse 
Emnet er ok. Studentene føler de går raskt frem og Sibelius er greit å bruke. 
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MUSV3004 Musikkvitenskapelig teori og metode 
Studentene ytrer ønske om at emnet starter med en innføring i hvordan emnet vil arte seg, hva som 
vil bli gått igjennom og hvordan emnet er tenkt å støtte masterstudentene i arbeid med prosjektet og 
utviklingen av den musikkvitenskapelige kompetansen. 
 
Masterseminar/skrivekurs (ved avslutning av seminaret tildeles veileder) 
Vekslende inntrykk av nytten av den enkelte undervisningstime. Studentene lurer på om 
obligatorisk oppmøte er riktig å ha for seminaret, slik det undervises nå. 
 
Bibliotekets presentasjon får gode tilbakemeldinger, med ønske om at den skulle vart lenger og blitt 
holdt flere ganger. En gang i semesteret for nye og for oppfriskning, samt at bachelorstudenter også 
burde ha mulighet til å komme, ble foreslått. 
 
Ellers er emnet veldig all right. 
 
 
Generell kommentar om at studentene bør få mer innvirkning på hvem som blir deres veileder. 
Studentene vil helst unngå situasjoner der de føler at de må søke om bytte av veileder. Det ble 
informert om at veileder tildeles med bakgrunn i skissen som legges fram i masterseminaret og hvor 
mye veiledning den enkelte faglærer har fra før. 
 
Det kom forslag fra ITV og studieprogramleder om å liste opp og gjøre kjent hva de fagansatte har 
som sine kompetansefelt, og at dette kunne være retningsgivende for hva masterstudentene skriver 
om. ITV poengterte at det da ville bli studentenes eget valg om de valgte å skrive utenfor disse 
områdene, og dermed få en veileder som ikke hadde faglig spisskompetanse mot akkurat feltet de 
skriver om. Studentene føler det er en høy terskel for å søke om bytte av veileder, også for å søke 
om biveileder. 
 
Studieprogramleder gjentar at dørene til de fagansatte skal være åpne for masterstudenter som har 
spørsmål, selv om de ikke er studentens veileder. Men at om det blir mye å lese/gi tilbakemelding 
på, så bør den fagansatte få det registrert i arbeidsplanen sin. 
 
MUSV3005 Praktiske disipliner 
Hovedinstrument 
Ingen spesielle kommentarer. 
 
Praktisk emne: Praktisk musikkteknologi 
Ingen spesielle kommentarer. 
 
MUSV3006 Masteroppgave i musikkvitenskap 
Studentene er sterkt bekymret for at nær ingen i nåværende kull blir ferdige på normert tid. De viser 
til tidligere forslag om milepæler, seminar og tid i studieplanen til masteroppgaven også i 2. 
semester innført i høstens studieplanprosess. 
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Studentene ønsker at det lages retningslinjer for hva veileders oppgave bør være. Hvor mye veileder 
skal «sparke i gang» prosessen, hvor mye hjelp til problemstillingen veileder bør gi og hvor tilpasset 
studenten veileder bør være er blant momentene studentene ønsker fagstaben skal enes om. ITV 
foreslo å sette ned en komité med fagansatte og studenter for å diskutere og vedta et opplegg for 
masterveiledningen. 
 
Studieprogramleder understreket viktigheten av at gjennomstrømningen er viktig både for 
instituttets og for studentenes egen del. Innspillene som har kommet den siste tiden tas først med de 
ansatte i stabsmøter, og ev. konkrete forslag tas til programrådet. 
 
MUSV3107 Mellom romantikk og modernisme: Musikk og tenkning i Wien rundt år 1900 
Ingen spesielle kommentarer. 
 
MUSV3108 Miles Davis: biografi, jazz- og kulturhistoriske sammenhenger 
«Koselig» emne, men masterstudentene savner et innblikk i hvorfor emnet er viktig. Emnet er 
veldig konkret, men studentene ønsker også mer dybde. 
 
MUSV3109 Standardlåter 
«Koselig» emne, men masterstudentene savner et innblikk i hvorfor emnet er viktig. Det er fint å 
høre på musikk, men studentene savner mer om hvorfor en skal lytte og hva de skal lytte etter. De 
har selv et inntrykk av at de i utgangspunktet kan en del om standardlåter fra før av, og venter seg 
noe mer. 
 
Generelt for fordypningsemner ønsker masterstudentene ikke å ha fullt så like emner i samme 
semester. Det er også ønske om et fordypningsemne i folkemusikk og generelt større tilknytning til 
RFF-senteret og deres bibliotek. Fraværet av norsk folkemusikk er et savn i utdanningen i følge 
representantene. 
 
 
Generelt er det ønsket av masterstudentene at det blir gitt mer informasjon om 
utvekslingsmuligheter med andre universiteter. 


	Møtereferat

