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Generelt 
 

Garderobebygget 

Kontorsjef og vara verneombud Dragvoll initierte en dugnad blant studentene i uke 6 for å rydde ut 

av rommene i Garderobebygget slik at det kunne bli vasket der. Det ble også kjøpt inn nye tepper. 

 

Referansegrupper i åpne emner 

Det er ingen fra referansegruppa for musikkvitenskap som tar emnene MUSV2002 Filmmusikk eller 

MUSV2004 Nordisk musikk: Fra nasjonalromantikk til samisk rapp. De emneansvarlige i disse 

emnene vil få beskjed om å følge NTNUs normalordning for referansegrupper. 

Eksamen høsten 2019 
 

Studentene opplevde eksamen i MUSV2006 Opera og politikk (ca. 1600-1800) som uforventet stor 

i omfang, på ca. 4000–6000 ord (slik det står i emnebeskrivelsen). Essayet de skrev som 

obligatorisk aktivitet var på 2000 ord, og studentene følte seg ikke forberedt på en så stor økning i 

mengde. De foreslår å endre struktur på emnet om lengden opprettholdes. 
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Studiekonsulent og studieprogramleder initierte samtale om hva en slik oppgitt lengde betyr. En 

student stryker ikke med en gang han eller hun går under minsteverdien. Det vil være individuelt 

hvor konsist en kan formulere seg, og innhold går foran sidetall i vurdering. Lengden i sidetall er det 

emeansvarlig ser for seg at gjennomsnittsstudenten vil trenge til å besvare oppgaven. 

 

I MUSV3130 Den kulturelle hjernen opplevdes oppgaveteksten til siste del av eksamen som mye 

bedre enn essayet, og de var mer fornøyd med den. 

Enkeltemner 
 

2. semester bachelor 

 

MUSV1012 Musikk i historisk perspektiv 2 

Både i MUSV1012 og MUSV1011 oppleves det som om det antas at studentene har forkunnskaper 

de ikke nødvendigvis har, om de ikke har gått musikk, dans drama-linje i videregående skole. Dette 

går først og fremst på bruk av partitur i praktisk kontekst. De kan jobbe med forståelsen på egen 

hånd, men tenker at de hadde fått mer ut av det om det ble bevisst jobbet med sammen med 

underviserne. I starten av MUSV1011 gikk de rett på slik bruk av partitur, uten å ha hatt noen 

gjennomgang i forkant, ifølge representanten. 

 

Studieprogramleder minnet om at antologien som benyttes har beskrivelser til slutt, og oppfordret til 

å gå til dem. Han bemerket også at det nok vil være uvant for studenter som primært har holdt på 

med populærmusikk, og at det bør være en dialog i undervisningen om dette hvert år. 

 

Studentene foreslår bruk av læringsassistenter i oppstarten, ev. også i overgangen mellom periodene 

i musikkhistorieundervisningen. Studentene kan også opprette kollokviegrupper. 

 

 

MUSV1018 Hørelære og improvisasjon 

Faglærerne i emnet oppleves å ha god dialog. 

 

Hørelære 

De som er på gruppene i hørelære vet at de er fordelt ut ifra nivå, men opplever at der de hadde 

forskjellige undervisere i første år så er det ikke en god dialog på hva som ble gjennomgått av alle 

da (i satslære som har hørelære som en komponent). Studentene føler de begynner på forskjellig 

nivå i MUSV1018 også, og håper de får læringskurver som gjør at de ender opp med samme 

læringsmål oppfylt, selv om det kan være utfordrende. 

 

I hørelære danner studentene egne grupper på 3–5 personer utenfor undervisningen, som gir et bedre 

resultat enn å jobbe alene. 
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Improvisasjon 

Studentene er delt inn i 2 jazzgrupper, 1 folkemusikkgruppe og 1 åpen gruppe. Det går for så vidt 

greit, men en del føler på at de spiller for lite sammen på musikkvitenskap. Gruppene går igjennom 

konkret pensum, og det er lite jam i timene. Gruppen i folkemusikk føler på at de ikke har samme 

utbytte som de andre. Denne gruppen består av de som ikke er like fortrolig med improvisasjon som 

de andre er. De som er fortrolige med det fra før av, har gjerne alt grupper de spiller med utenfor 

undervisningen. 

 

Fjerdesemesters representant foreslo at det burde være et krav å øve sammen i andre semester, og at 

studentene generelt mangler initiativ, men at det ser ut til å bedre seg fra år til år. 

 

En løsning kan være at improvisasjonsgruppene møtes utenfor undervisningstiden, siden det er 

vanskelig å øve improvisasjon alene opp til den forventede samlede arbeidsmengden på 10 timer 

emnet har. 

 

 

MUSV1019 Satsteknikker 2 med ensembleledelse og musikkteknologi 

Emnet virker som flere emner satt sammen til ett. Studentene føler de må spre tiden tynt utover de 

forskjellige komponentene. Studieprogramleder la fram fagmiljøets argumentasjon om at det er 

bedre med en slik modulbasert tilnærming, enn at enkeltdeler av undervisningen ikke lenger er en 

del av musikkvitenskaps bachelorprogram. Med innføringen av 15 sp bacheloroppgave måtte 

emnene omstruktureres. 

 

Satsteknikker 

Gruppene i satsteknikker fungerer bra. Studentene som kun tenker å ta årsstudium syns det er dumt 

at palestrinastil er flyttet til 3. semester, når de ikke er ved musikkvitenskap mer. For 

bachelorstudentene virker det fornuftig å mestre det de gjør nå, før de går videre. 

 

Ensembleledelse 

Undervisningen får veldig god tilbakemelding. Studentene synes det er bra de er delt inn i to 

grupper. Studentene ser mulighet for samarbeid på tvers av emnene, spesielt hørelære og 

improvisasjon. Representanten melder tilbake at det er fint at de har startet helt fra bunnen av. 

 

Grunnleggende musikkteknologi B 

Kurset har fremdeles opplevelsen av å være et intensivkurs. Studentene hadde ønsket at innholdet 

som går på mikrofonbruk skulle kommet i første semester, for å støtte opp under god bruk av studio. 

Studenter som går årsstudiet har kanskje gjort mye uoptimalt alt, og får først på slutten av tiden sin 

her undervisning i mikrofonbruk. 

 

 

MUSV1019 Hovedinstrument 2 

Ingen generelle tilbakemeldinger 
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MUSV2005 Det musikalske mennesket 

Representanten fra andre semester tar på seg å melde tilbake fra emnet. Selv om det ikke er lagt opp 

til det, tar noen studenter emnet i tillegg til de obligatoriske emnene i studiet sitt. De antar det ikke 

vil gå igjen på en stund. 

 

Emnet oppleves som kjempeinteressant. Pensum er greit, og emnet virker å være fornuftig lagt opp. 

I ettertid mener representanten at dette emnet ville vært et emne årsstudiestudentene ville fått mer ut 

av når det gjelder overordnet syn på musikk, musikalitet og musikkvitenskap enn MUSV2006 

Opera og politikk (ca. 1600-1800). Faglig forum muliggjør allikevel en diskusjonsarena for de som 

ønsker å ha disse diskusjonene i et fellesskap. 

 

Det er fint å ha en foreleser som brenner for fagområdet. Studieprogramleder orienterte om arbeidet 

med å skaffe vikar i en lengre periode. 

 

 

4. semester bachelor 

 

MUSV1013 Etnomusikologi 

Aller er fornøyde med helheten i emnet. Studentene liker at det er samme mengde pensum å lese fra 

gang til gang, og ikke uforutsigbare hopp i mengden. 

 

Det at engelskspråklig stipendiat er med på noe av undervisningen gjør at noen studenter føler de 

må snakke engelsk, og at de formulerer seg dårligere enn om de snakker norsk. Emneansvarlig 

oppfordres til å presisere tydelig at det er helt greit å snakke norsk i undervisningen. Det er for så 

vidt gjort, men det er ikke nødvendigvis alle som får det med seg/er til stedet, så det kan godt 

gjentas. 

 

Enkelte av studentene syns det er fint med faste grupper, men at mengden gruppearbeid godt kan 

reduseres og mer tid gå til tradisjonell undervisning. 

 

 

MUSV2032 Bacheloroppgave i musikkvitenskap 

Tilbakemeldingene på seminaret varierer fra gang til gang. Formen det har, og oppstarte, er viktig å 

ha. Studentene har følelsen av å bli fulgt opp utover veiledningstid. 

 

Forslaget til hvordan man kan følge med på om en er i rute til innlevering kan for noen virke som 

underkommuniserer viktigheten av å arbeide mye med emnet. Studentene trenger strenge rammer. 

Emnet skal normalt ta 20 timer av arbeidsuka, og det kan bli hardt for de som kanskje innser det litt 

sent. Om studenter blir frustrerte bør de kontakte veilederen sin.  

 

Studentene ønsker en nærmere avklaring på hva veileder kan hjelpe til med. Hver enkelt student 

hører ordet «veileder» og tenker vidt forskjellige ting. 
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Studentene syns det er bra at musikkvitenskap ikke gjør som enkelte andre studieprogram og tildeler 

oppgaver, men lar studentene selv velge fritt. Alle i fagstaben kan veilede en bacheloroppgave, uten 

å selv ha spisskompetanse på nisjen av musikkvitenskap studenten skriver i fra. 

 

Det ble også diskutert at bacheloroppgaven ikke har krav til ny forskning, men at det er mulig å gå 

inn på det sporet for de som ønsker det. 

 

 

MUSV3116 Venezia - legenden, historien, musikken 

Ingen spesielle tilbakemeldinger. Representanten tror mange av fjerdeårsstudentene tok flere 

MUSV31**-emner enn normert i tredjeåret. 

 

 

MUSV3133 Musikk og teater 

Ingen spesielle tilbakemeldinger. Representanten tror mange av fjerdeårsstudentene tok flere 

MUSV31**-emner enn normert i tredjeåret. 

 

 

MUSV3134 Politikk og moral på scenen: Tysk musikkteater i opplysningstiden 

Ingen spesielle tilbakemeldinger. Representanten tror mange av fjerdeårsstudentene tok flere 

MUSV31**-emner enn normert i tredjeåret. 

 

 

Master 

 

MUSV3006 Masteroppgave i musikkvitenskap 

Masterseminar 

Det hjelper å snakke i plenum om tankene en har rundt tematikk for masteroppgaven. Studentene får 

nye impulser og mulighet til å lufte ideer med hverandre. 

 

 

MUSV3116 Venezia - legenden, historien, musikken 

Emnene MUSV3133 og MUSV3116 går like etter hverandre, og det er særs korte pauser i 

forelesningsøktene. Faglærer i MUSV3133 går også over tiden, som gjør at studentene som har 

valgt disse to emnene blir utslitt utover dagen. Representanten opplyser at det er 5 minutters pause i 

midten av MUSV3116 og 15 minutter til sammen fra 0915-12:00 i MUSV3133. Det blir en intensiv 

dag som tøyer grensene. 

 

At emnene skal tas av masterstudenter, som gjør at onsdager i sin helhet inneholder EiT, gjør at 

undervisningen ellers må legges til de fire andre ukedagene. I tillegg skal undervisningskabalen gå 

opp for foreleserne. Men innad emnene bør det være pauser som så langt det er mulig samsvarer 

med normen. 
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MUSV3133 Musikk og teater 

Emnene MUSV3133 og MUSV3116 går like etter hverandre, og det er særs korte pauser i 

forelesningsøktene. Faglærer i MUSV3133 går også over tiden, som gjør at studentene som har 

valgt disse to emnene blir utslitt utover dagen. Representanten opplyser at det er 5 minutters pause i 

midten av MUSV3116 og 15 minutter til sammen fra 0915-12:00 i MUSV3133. Det blir en intensiv 

dag som tøyer grensene. 

 

At emnene skal tas av masterstudenter, som gjør at onsdager i sin helhet inneholder EiT, gjør at 

undervisningen ellers må legges til de fire andre ukedagene. I tillegg skal undervisningskabalen gå 

opp for foreleserne. Men innad emnene bør det være pauser som så langt det er mulig samsvarer 

med normen. 

 

 

MUSV3134 Politikk og moral på scenen: Tysk musikkteater i opplysningstiden 

Ingen spesielle tilbakemeldinger. 


