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Generelt 
 
Luftfukter oppe og går på rommet med instrumentskap. Denne må bli driftet av studentene for å 
fortsette å være der. 
 
Avviksmeldingen om luftkvalitet oppfattes av instituttet og studentene som noe lettvint behandlet. 
 
 
Undervisning: 
 
2. semester bachelor 
 
MUSV1012 Musikk i historisk perspektiv II 
Studentene har ikke fått særlig med tilbakemelding på essay fra første del av emnet. Det er også 
ønske om at seminargruppene i andre del analyserer forskjellige musikkeksempler, slik som i første 
del: at ikke alle tar for seg det samme verket, men at studentene kan høre på flere analyser når de 
møtes i etterkant. 
 
MUSV1018 Hørelære og improvisasjon 
Improvisasjon 
Positivt at studentene fikk danne grupper ut i fra låtvalg/musikk til siste framføring. 
 

 



2 av 4 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Vår dato 
02.04.2014 

Vår referanse 
2014/4129/VST 

 

Hørelære 
Hørelære har blitt litt bedre siden forrige møte. Det er mer tid til hvert innslag, og studentene blir 
ikke så slitne. Dette oppleves som en endring i riktig retning. Opplegget har ut over dette samme 
form som før, og studentene ønsker at emnet kan utvikles enda mer inn mot en inndeling i tema fra 
økt til økt. 
 
MUSV1021 Hovedinstrument II 
Ingen bemerkninger. 
 
MUSV2009 Satsteknikker II m/musikkteknologi 
Satsteknikker 
Studentene opplever det som om de har litt for mye å gjøre i emnet. Foreleser gir også uttrykk for at 
opplegget i utgangspunktet er lagd for å strekke seg over lenger tid. 
 
Studentene ønsker at det kunne blitt gitt veiledning i hvordan de kan gå fram før oppgavene skal 
gjøres, og ikke kun gjennomgang av hvordan de skulle blitt gjort når de er levert. I alle fall at dette 
kan forsøkes på noen oppgaver, da det kan øke mestringsfølelsen å få hjelp til å legge en strategi 
først, og følge den til konklusjon. 
 
Generelt (ref. bemerker): Under møtet fikk representanten en henvendelse fra sitt kull på e-post, 
som ikke ble sett før etter at møtet var over. Denne gikk på at det er ønskelig med en plan over 
hvilke uker som er undervisningsuker i hvert enkelt emne, slik det har blitt gjort i Musikk i historisk 
perspektiv II og i improvisasjon dette semesteret. Slik kan studentene også bedre planlegge sine 
uker. 
 
 
4. semester bachelor 
 
MUSV1013 Etnomusikologi 
Undervisning 
Savner metodisk innføring. Emnet gir inntrykk av å være et metodeemne, men det er en oppfatning 
av at foreleser snakker om men ikke går inn i hvordan en skal gjennomføre etnomusikologisk 
forskning. I noen timer kommer positive innslag, men at pensum ikke brukes i timene gjør at 
pensum ikke leses av studentene heller. Studentene sitter igjen med en forståelse av hva de burde ha 
lært, men egentlig ikke har lært, 
 
Seminar 
Seminarene er frivillige, og flere av de som tar emnet prioriterer ikke å gå på disse. De som har vært 
der har kun positive tilbakemeldinger. 
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4. semester bachelor og 1./2. semester master (fordypningsemnene – elevatoremner) 
 
MUSV3101 Musikken i den humanistiske tidsalderen, 1400–1600 
Emnet oppfattes i følge representantene som bra og strukturert, og at studentene lærer en del. 
Innslag av dans positivt. 
 
MUSV3103 Italiensk opera på 1800-tallet 
Emnet kunne gått dypere inn i materien: Hva ser en etter i operaene, hvorfor se akkurat den operaen, 
hvorfor er akkurat den viktig? Tiden emnet har til rådighet benyttes nå ved at de ser hele operaer. 
Studentene gir tilbakemelding om at det blir lite fordypning, og mer overflate, og har en formening 
om at foreleser kanskje tror de vet mer enn de vet: at studentene blir overvurdert. Opera er en 
spesiell kunstform som trenger at en går grundig til verks. 
 
MUSV3104 All verdens komposisjon: Et utvalg komposisjonspraksiser i globalt perspektiv 
Tilbakemeldinger fra bachelorstudentene tilsier at emnet oppfattes som noe likt MUSV1013 
Etnomusikologi, og at det ikke oppleves som et fordypningsemne. 
Når det gjelder masterstudentene sier tilbakemeldingene er at det er bra, men noen ganger vanskelig 
å få tak på. 
 
Generelt om fordypningsemnene sier representantene at emneutvalget er bra, men at de som 
foreleser dem bør gi dem flere knagger å henge stoffet de går gjennom på. 
 
 
1./2. semester master 
 
MUSV3001 Komposisjon og analyse 
Foreleser har tatt innover seg tilbakemeldinger fra forrige semester om at det var for lite arbeid. Nå 
er det rundt det dobbelte, men det er bra. Studentene har lyst til å arbeide med oppgavene som blir 
gitt. Det oppleves som positivt at foreleser henter inn musikere til å framføre komposisjonene 
studentene lager, både gjennom semesteret og til en avsluttende framføring. 
 
MUSV3005 Praktiske disipliner 
Hovedinstrument 
Ingen generelle tilbakemeldinger. Noen lærere på hovedinstrument gir timer sporadisk. Studentene 
må ta dette opp med lærer, og/eller hovedinstrumentansvarlig for musikkvitenskap om det blir et 
problem. 
 
Praktisk emne – hørelære 
Opplegget er greit. Det blir opplevd som positivt at musikken de hører på varierer. Studentene har 
bl.a. fått en jazzlåt å plukke. Det oppleves som givende å prøve forskjellige ting. 
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MUSV3006 Masteroppgave i musikkvitenskap 
Representanten for andresemester på master la fram en bekymring for veiledningen av 
masteroppgava.. Instituttillitsvalgt minnet også om tankene programrådet hadde hatt for mulige 
endringer i masterløpet, ut i fra tidligere tilbakemeldinger og at færre ser ut til å fullføre på normert 
tid nå. Ut i fra dialogen ønsker representanten at følgende ses på: 

• Masterveiledninger skal være individuelle, og gå inn på den enkelte students oppgave og 
utfordringer. 

• Ønske om eksempelvis 3 fristilte veiledningstimer, der studenten kan oppsøke andre i 
kollegiet for veiledning, og disse får timene inn i sin arbeidsplan når de blir brukt. 

• Ønske om et «nett» for de som ikke kommer noen vei, en støtte videre for de som trenger det 
rent ut over veiledningsressursen. 

• Veiledningsmetodikk. 
• Å jobbe med masteroppgaven ut over det året den pr. nå tar opp i studieplanen. 
• Å jobbe mer med problemstilling i masterseminaret. 

 
Innføring av bacheloroppgave vil potensielt hjelpe på for å få trening i å skrive og strukturere en 
lengre oppgave, men kullet som er nå er ikke sikre på om det er et problem i dag heller. Få har ennå 
skrevet langt. 
 
 
Frie emner 
 
MUSV1007 Musikk og globalisering 
Ingen tilbakemeldinger har kommet inn til representantene. Det virker som om få studenter fra 
programmene i musikkvitenskap tar emnet. 
 
MUSV2002 Musikk og bilde 
Studentene er i følge representantene fornøyde. De gjentar ønske om eksempel på eksamensoppgave 
lagt ut på it’s learning. Emneansvarlig følger opp og det vil bli lagt ut snart. 
 
Studieprogramleder/(emneansvarligs) kommentar i ettertid: I dette emnet har rundt 30 kandidater 
meldt seg opp til eksamen. Kun en håndfull, ca. 10, møter opp til forelesningene. Etter samråd med 
den andre faglæreren i emnet ble fjorårets oppgave referert på siste forelesning. 
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