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Det humanistiske fakultet 

Institutt for musikk 

Dato 

19.11.2019 
Referanse 

2019/5993/VST 
 

 

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Saksbehandler 

 

7491 TRONDHEIM 

E-post: Kjøpmannsgata 48, 
Olavskvartalet, 6. etg. 

+47 73 59 73 00 Vegard Stolpnessæter 

postmottak@hf.ntnu.no Telefaks 

http://www.ntnu.no  +47  Tlf: +47 73 59 73 04 

Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse. 

 

 

Møtereferat 

Til stede:  Ingrid Myrland Johansen, Ella Marie Runesdatter Wolden, John Howland 

(studieprogramleder), Vegard Stolpnessæter (studiekonsulent og ref.) 
 

Forfall: Runar Nylende Huse 
 

Kopi til:    
 

Gjelder: Referat fra referansegruppen i musikkvitenskap 18.11.19 

Møtetid: 14:15–14:40 Møtested: 2413 

 

 

Generelt 
 

Referansegrupperapport 

Referansegruppen skal skrive rapporter for hvert enkelt emne som har blitt undervist i 

høstsemesteret. NTNU har en mal for slike rapporter, og veiledning til å skrive slike rapporter: 

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Referansegruppe+-+for+studenter#section-

Referansegruppe+-+for+studenter-Skrive+rapporten 

 

Rapporten bør være klar senest i januar, siden den skal være del av grunnlaget for de 

emneansvarliges emnerapporter, som har frist 15. februar. 

 

Musikkvitenskap har en alternativ ordning for referansegruppe (ikke pr. emne, men overordnet), og 

normen er at alle i gruppa står som avsendere, men at hovedansvaret for rapport fra hvert av emnene 

fordeles mellom medlemmene ut ifra kull. 

 

Tidligere rapporter kan sees i NTNUs kvalitetssystem for utdanning – DOQ (krever innlogging): 

https://spfarm.ntnu.no/system/doq/SitePages/Home.aspx 

 

 

 

 

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Referansegruppe+-+for+studenter#section-Referansegruppe+-+for+studenter-Skrive+rapporten
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Referansegruppe+-+for+studenter#section-Referansegruppe+-+for+studenter-Skrive+rapporten
https://spfarm.ntnu.no/system/doq/SitePages/Home.aspx


2 av 3 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

Vår dato 

19.11.2019 
Vår referanse 

2019/5993/VST 

 

Enkeltemner 
 

1. semester bachelor 

 

MUSV1011 Musikk i historisk perspektiv 1 

Pensum virker kostbart for studentene. Boka har flere volum og studentene synes det er mye for 

emnet, selv om pensumet også vil bli brukt i MUSV1012 Musikkhistorie 2 til våren. Studentene 

hadde ønsket at instituttet hadde leseeksemplar til anvendelse. 

 

Undervisningen i emnet har foregått på engelsk i siste halvdel, men det har gått greit siden 

studentene kan stille spørsmål og kommentere på norsk. Det har vært fint å ha varierte 

forelesninger. Foreleser har tatt tilbakemeldinger som har kommet seriøst. 

 

For studentene som ikke har hatt musikkhistorie før i videregående skole blir det mye å gå igjennom 

på kort tid. Studentene ønsker større fokus på samfunnsmusikk, gjerne jazzhistorie og fram til i dag. 

 

 

MUSV1017 Satsteknikker 1 med musikkteknologi og hørelære 

De to underviserne har hatt noe forskjellig opplegg på gruppetimene. To av gruppene har hatt 

tilleggsoppgaver, og det har vært bratt læringskurve. Studentene mener de ikke har gjennomgått en 

god måte å analysere på, og ønsker at en slik gjennomgang kan utføres i første fellestime framover. 

 

Studentene mener at 6 uker med musikkteknologi er kort. Hørelæredelen har også virket som en 

liten del av emnet, og kunne vært mer inkorporert i stedet for å oppleves som et vedheng. 

 

 

MUSV1019 Hovedinstrument 1 med improvisasjon 

Studentene er generelt veldig fornøyde med emnet. 

 

I improvisasjon har faglærer tilrettelagt for at de som ikke kan møte en time kan komme på neste for 

å unngå stort fravær. Improvisasjonsdelen har vært faglig stimulerende og hatt et godt pedagogisk 

opplegg. 

 

Enkelte instrumentgrupper har hatt utfordringer med lærer, og en føler en ikke får utbyttet en burde 

hatt. Studentene ønsker at hovedinstrumentlærerne bør ha mer fokus på individuell tilpasning. 

 

 

MUSV2006 Opera og politikk (ca. 1600-1800) 

I starten følte en del studenter at emnet var et «ekstra» emne årsstudiet måtte ta fordi de ikke har 

ex.phil. Nå opplever de å ha ekstra dybdekunnskap om musikken i samtiden emnet tar for seg, og 

ser at emnet har nytte. Foreleser oppleves som flink. 
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Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

Vår dato 

19.11.2019 
Vår referanse 

2019/5993/VST 

 

3. semester bachelor 

 

MUSV2010 Arrangering og innføring i komposisjon 

Gruppetimene oppleves som superviktige, mens to-timers fellestime er mer ustrukturert. Studentene 

hadde ønsket gjennomgang av det det ikke var tid til i gruppetimene på fellestimen. 

 

Studentene er fornøyde med oppgavene. Foreleser har gått tilbake til innleveringssyklusen som var i 

starten av emnet, og det har blitt tydeligere nærmere eksamen hva som kreves. Veiledning på 

semesteroppgaven har vært god. 

 

 

MUSV2023 Hovedinstrument 3 med hørelære 

Studentene er veldig fornøyde med måten godkjenningen av hørelære ble gjort. Det var passende 

mengde individuell- og gruppeoppgaver. Lærer virker å se hver enkelt student. 

 

Transkripsjonsoppgavene har vært vanskelige. Studentene ønsker tydeligere skriftlige krav, det blir 

så åpent med «gjør det du klarer». 

 

 

MUSV3130 Den kulturelle hjernen 

Det er ennå uklart for studentene hvordan hjemmeeksamen blir. Det blir lagt ut mye pensum, også 

som oppfølging av spørsmål om det finnes mer materiale, slik at det er vanskelig å skille ut hva som 

er kjernepensum og hva som er relevant til eksamen. 

 

Studentene syntes det var fint å få inn praktikere, folk fra bransjen, til å undervise. 

 

 

MUSV3131 Musikk og film i teori og praksis 

Ingen spesielle tilbakemeldinger. 

 

 

MUSV3132 Musikk og sosial rettferdighet: Kunstnerisk aktivisme og anvendt forskning i det 

tjueførste århundre 

Emnet oppleves som veldig spennende. 

 

 

Master 

Representanten hadde forfall til møtet, men vil sende innspill for emnene i etterkant. 


