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Sak 01/15: Orienteringer
Programrådsleder sender ut innkalling til programråd ca.14 dager før rådet samles, og 7 dager før
møtedagen sendes dokumenter ut.
Fakultetet har gitt instituttet pålegg om å, igjen, se på samkjøring av musikkhistorie for
musikkvitenskap og utøvende musikk bachelor, av økonomiske årsaker. Ordningen er praktisert
tidligere, men den ble avviklet pga. kritiske tilbakemeldinger fra både ansatte og studenter.
Høsten 2015 kommer første kull med bacheloroppgave, dvs. studentene som startet høsten 2014.
Instituttleder har tatt initiativ til et uformelt møte med HiST sin fagstab i musikk i anledning
fusjonen med NTNU.
Postadresse
7491 Trondheim

Org.nr. 974 767 880
E-post:
musikk@hf.ntnu.no
http://www.ntnu.no

Besøksadresse
Olavskvartalet, 6. etg.,
Trondheim sentrum

Telefon
+47 73 59 73 00

Saksbehandler
Vegard Stolpnessæter

Telefaks
+47 73 59 73 01

Tlf: +47 73 59 73 04

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.
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Sak 02/15: Rekruttering
Rekrutteringsarbeidet ble presentert.
Skolebesøk
Utøvende musikk og musikkvitenskap delte i høst skolebesøkene mellom seg. Alle studier ved
instituttet ble presentert på hvert besøk, men med særskilt fokus på et av studiene musikkvitenskap
eller utøvende musikk.
Musikkvitenskap besøkte Ole Vig, Trøndertun, Viken og Heimdal. I tillegg har 71 VGS og FHS fått
informasjonspamflett og plakater om opptak til musikkvitenskap. De utøvende utdanningene har fått
informasjonsbrosjyre om masterprogrammet i musikkvitenskap, til orientering for de som skulle
ønske en slik vei videre etter en utøvende bachelorgrad.
Årsstudiet som rekruttering til bachelorgrad
Av de 12 som startet på det nyopprettede årsstudiet høsten 2014 har 8 søkt overgang til
bachelorprogrammet.
Søkertall
Masterprogrammet hadde ved inngang til programrådsmøtet hhv. 15 og 6 søkere til ordinær
studieretning og komposisjon.
Søkertall til bachelorgraden og årsstudiet kommer først 22. april (99 % -tall fra Samordna opptak).
Nettsidene
Nye tekster er lagd til bachelorprogrammet sin nettside etter initiativ fra fakultetet.
Programrådsleder i funksjon av studieprogramleder og fagstaben har vært involvert.
Generelt
Rekruttering til VGS har sunket med tiden for musikk sin del, jf. ekstern representant.
Musikkvitenskap har sett samme trend for bachelorgraden – i likhet med de fleste humanistiske
studiene.
Veien til arbeid etter endt grad kan ofte være uforutsigbar og ulogisk, men kandidatundersøkelser og
egne opplevelser ser ut til å peke på at de aller fleste får en jobb de syns er interessant.

Sak 03/15: Nye stillinger i musikkvitenskap
Utlysningsteksten for den første stillingen ble diskutert. Søkere med spesialfelt fra middelalder til
det 21. århundre inviteres til å søke. Musikkhistorie på 1600- og 1700-tallet og Norsk musikkarv
trekkes fram som særskilt aktuelle fokusområder. Bakgrunnen er i kompetanseområdet som vil
trengs ved musikkvitenskap når den som innehar stillingen som erstattes går av.
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Den neste stillingen som skal utlyses er stillingen som skal erstattes innen det etnomusikologiske
feltet.
Utøvende musikk og musikkvitenskap samarbeider om en tredje stilling som skal inneholde
satslærekomponenter og ensembleledelse.
ITV presiserer at det er viktig for studentene at de som ansettes er gode pedagoger.

Sak 04/15: Emneevalueringer høsten 2014
Emnerapporter og referansegrupperapporter ble sendt programrådets medlemmer i forkant av møtet.
Kommentarene fra programrådet gikk på at dette var grundig arbeid, og fra studentrepresentantene
ble det bemerket at studentene føler de blir tatt seriøst i sine tilbakemeldinger. Gjennom årene
nåværende ITV har vært her mener hun programmet har utviklet seg til å bli bedre og bedre.
Spesifikke tilfeller, der for eksempel mer oppfølging fra den enkelte emneansvarlige etterlyses, blir
utenfor programrådets mandat å følge opp. Slike saker tas opp i andre kanaler, inklusive
instituttleder som har personalansvar for de faglig ansatte.
ITV ønsker at det særskilt blir opplyst om at ordinær ex.phil. kan tas også av studenter på
musikkvitenskap, selv om studieplanen kun nevner varianten for utøvende kunst- og
musikkstudenter. Programrådet støttet denne oppfordringen

Sak 05/15: Den interne kandidatundersøkelsen for musikkvitenskap 2015
Kandidatundersøkelsen, som var vedlagt sakspapirene, ble gjennomgått, og ligger som vedlegg til
referatet.
Musikkvitenskap kjører en egen kandidatundersøkelse som tar for seg spørsmål spesifikt knyttet til
studieprogrammene i musikkvitenskap, hvert tredje år. Disse har en mye bedre svarprosent for
musikkvitenskap sine kandidater enn det NTNUs store, allmenne kandidatundersøkelser har.
Noe sammenligning med forrige undersøkelse i 2012 kan gjøres, men med det i mente at denne ble
utført på alle kandidater fram til da, som vi hadde kontaktinformasjon på. Kandidatundersøkelsen i
2018 kan med mye større grad sammenlignes med årets når den tid kommer.
Ønske fra programrådet om å ha med spørsmål om kandidatene mener de har hatt nytte av den mer
generelle humanistiske kompetansen studiene gir, vil etterfølges i framtidige undersøkelser.
Jevnt over er de fleste masterstudenter som har besvart undersøkelsen i jobb (hel- eller deltid, fast
eller midlertidig) i løpet av 6 måneder (rundt 80 %). For bachelorkandidatene er rundt 45 % i jobb
innen 3 måneder, men rundt 25 % er fortsatt uten jobb etter et år. Der kan det være studenter som
gikk fra bachelor og rett på PPU etter endt grad med i resultatet.
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Noen momenter fra resultatene av kandidatundersøkelsen:
• De fleste som har jobbet som musikklærer, har jobbet i kulturskolen
• Over 70 % av masterkandidatene har jobbet som musikklærer
• De aller fleste som har jobbet som musikklærer har hatt mest instrumental/vokalundervisning
• Rundt 70 % av masterkandidatene har i dag en jobb som er relevant i forhold til utdanningen
• Over 70 % av de som er i relevant jobb i forhold til utdanningen, syns utdanningen var
relevant eller veldig relevant
• Over 20 % av de som ikke har relevant jobb syns utdanningen allikevel var veldig relevant i
forhold til arbeidslivet
• Det er en forskyvning fra forrige undersøkelse for relevansen i forhold til arbeidslivet, der
toppen har gått fra «relevant» til «veldig relevant»
• Kombinasjonen av praktiske og teoretiske emner mener de fleste er veldig yrkesrelevant
• Kandidatene kunne etter eget utsagn hatt bruk for mer ensembleledelse i utdanningen, med
hovedinstrument og komposisjon som klare 2. og 3. ønsker

Kandidatundersøkelse nr. 2 for musikkvitenskap – 2015
Det følgende er en grafisk fremstilling av resultat fra kandidatundersøkelse utført på kandidater med oppnådd vitnemål i musikkvitenskap fra
NTNU i perioden 01.09.2011–01.09.2014. Forrige kandidatundersøkelse gjort i februar 2012 tok for seg alle fram til denne perioden, og videre
vil undersøkelsen i 2018 ta for seg kandidater i perioden 01.09.2014–01.09.2017 osv.
Undersøkelsen ble sendt ut til e-poster registrert i Felles Studentsystem, og gikk ut til i alt 78 adresser, der noen kan ha rukket å blitt ferdige
med både bachelor- og mastergrad i det intervallet, og slik bare svart én gang på undersøkelsen, men fått to e-poster om den.
39 svarte på undersøkelsen, som gir en samlet svarprosent på minst 50.

Grad
Bachelor
Master
Ph.d.

Antall sendt ut
41
35
2

Antall svart
18
21
0

Svarprosent
44
60
0

VSt 25.02.15

Hva gjorde du i det første halvåret etter at du var ferdig med graden? (Flere
valg tillatt) - I prosent
60%

50%

40%
Bachelor

30%

Master
Totalt

20%

10%

0%

Jobbsøkende

Studerte andre fag

Studerte videre på
høyere grad

Var i deltidsjobb(er)

Var i fulltidsjobb,
relevant i forhold til
utdanningen

Var i fulltidsjobb, ikke
relevant i forhold til
utdanningen

Deltidsjobber og det å studere videre på andre fag eller høyere grad er fremdeles det kandidatene gjør etter at grad er oppnådd, likt med forrige
undersøkelses resultat.

I fulltidsjobb innen et halvt år

19,5 %
19,0 %
18,5 %
18,0 %
I fulltidsjobb

17,5 %
17,0 %
16,5 %
16,0 %
15,5 %
15,0 %

Bachelor

Master

Totalt

Søylediagrammene viser samlet hvor stor prosentandel som var i fulltidsjobb innen et halvt år (uavhengig av relevans).

I fulltidsjobb innen et halvt år - sammenligning
80%
70%
Bachelor/Cand.mag. (2012)

60%

Bachelor (2015)
Master/Cand.philol. (2012)

50%

Master (2015)
Ph.d. (2012)

40%

Ph.d. (2015)
30%

Totalt (2012)
Totalt (2015)

20%
10%
0%

Grad

Her er det en endring fra forrige undersøkelse som tok for seg alle bachelor-, cand.mag-., master-, cand.philol- og ph.d.-kandidater fram til høsten 2011.
Kategorien «master/cand.philol.» viste i forrige undersøkelse at over 40 % av respondentene hadde fulltidsjobb innen et halvt år, i motsetning til at i
overkant av 19 % oppgir det nå. For bachelor er det en økning fra under 10 % i kategorien «bachelor/cand.mag.» til nær 17 % for bachelorkandidatene av
nyere dato. Totalt synker andelen fra i underkant av 40 % til i underkant av 18 %. Dette kan tyde på at det var enklere å få fulltidsjobb med en høyere
utdanning før, men at det har blitt mindre negativt å kun ha en lavere grad.

Hvor lang tid tok det før du fikk jobb? - I prosent
70%
60%
50%
40%
Bachelor
Master

30%

Totalt
20%
10%
0%

0-3 måneder

3-6 måneder

6-12 måneder

Mer enn 1 år

Har enda ikke jobb, og Har enda ikke jobb, og
det er mindre enn 1 år det er mer enn 1 år
siden jeg oppnådde
siden jeg oppnådde
grad
grad

I disse tallene er alle med, også de som er i en masterutdanning etter endt bachelorutdanning i tidsintervallet (og de som har gått videre på ph.d. etter
master, og det kan være vanskelig å vite om de ser på det som en videre utdanning, eller en midlertidig stilling). Det kan være mer relevant å se på
fordelingen når man tar bort de som svarte at de studerte videre på høyere grad i det første halvåret etter gradsoppnåelse.

Hvor lang tid tok det før du fikk jobb? - I prosent
Alle som studerte videre på høyere grad det første halvåret tatt bort.
60%
50%
40%
Bachelor (11)

30%

Master (18)
20%

Totalt

10%
0%

0-3 måneder

3-6 måneder

6-12 måneder

Mer enn 1 år

Har enda ikke jobb,
og det er mindre enn
1 år siden jeg
oppnådde grad

Har enda ikke jobb,
og det er mer enn 1
år siden jeg
oppnådde grad

Vi ser med en gang at søylen for de som enda ikke har jobb, og som det er mindre enn ett år siden de oppnådde grad, synker drastisk for bachelor. Andelen
går fra nær 40 % til under 10 % når de som studerte videre på høyere grad tas bort. Totalen for de som fikk jobb 0–3 måneder etter oppnådd grad er så godt
som stabil fra forrige undersøkelse, men bachelor har økt fra rundt 35 % til rundt 45 %, og for master har den sunket fra litt over 60 % til rundt 55 %. Ph.d.kandidatene dro denne noe opp sist, der 75 % var i dette tidsintervallet. Master holder seg veldig stabilt likt forrige undersøkelse, unntatt for kategoriene
uten jobb, som nok gir et mer realistisk bilde her.

Hvis du jobber eller har jobbet som musikklærer, hvor har du jobbet? (Flere
valg tillatt) - I prosent
70%
60%
50%
40%

Bachelor (6)
Master (16)

30%

Totalt (22)

20%
10%
0%

Kulturskole

Barneskolen

Ungdomsskolen

Videregående
skole

Folkehøgskole

Høgskole

Universitet

Annet

Kulturskolen dominerer på samme måte som den gjorde i forrige kandidatundersøkelse. Det som er en markant endring er at det ikke lenger er noen
bachelorkandidater som oppgir å ha jobbet på barne- ungdoms- eller videregående skole. I segmentet «bachelor/cand.mag.» i forrige undersøkelse var disse
rundt 30 % hver. Det kan tyde på at det var enklere å få en slik jobb med cand.mag. enn det er med en bachelorgrad, eller at kandidatene nå har andre
arenaer de satser på. For master er det også endringer sammenlignet med «master/cand.philol.» i forrige undersøkelse, der videregående skole utgjorde
rundt 45 %, mens den nå utgjør rundt 25 %. Den nye kategorien av året, «annet», samler dog nær 50 % av bachelorkandidatene, og oppunder 20 % av
masterkandidatene.

Prosent som har jobbet som musikklærer

80%
70%
60%
50%

Bachelor
Master

40%

Totalt

30%
20%
10%
0%

Har jobbet som musikklærer

Har ikke jobbet som musikklærer

Prosent som har jobbet som musikklærer - sammenligning
100%
90%
80%
Bachelor/Cand.mag. (2012)

70%

Bachelor (2015)
Master/Cand.philol. (2012)

60%

Master (2015)

50%

Ph.d. (2012)
Ph.d. (2015)

40%

Totalt (2012)

30%

Totalt (2015)

20%
10%
0%

Har jobbet som musikklærer

Har ikke jobbet som musikklærer

Sett i sammenheng med fjorårets undersøkelse har en mindre andel bachelorstudenter jobbet som musikklærere enn det de i forrige undersøkelses
«bachelor/cand.mag.»-segment hadde gjort. Sist var denne over 70 % og nå er den på litt over 30 %. For master er resultatet nært stabilt. Noe av grunnen
kan være både at forrige undersøkelse hadde en mye større tidsramme for oppnåelse av grad (lenger tid å være yrkesaktiv i), og at flere bachelorstudenter
går dirkete videre til master uten å ha vært i arbeidslivet, enn det som var tilfelle med cand.mag.

Hvis du jobber eller har jobbet som musikklærer, hva underviser/underviste
du? (Flere valg tillatt) - I prosent
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Bachelor (6)
Master (16)

Alle av de som har undervist med en bachelorgrad har undervist instrumental/vokal, og det er likt med forrige undersøkelse det største segmentet. En stor
forandring her, som nok følger av at færre med bachelorgrad har undervist, er at ingen har undervist i noe annet av det vi spesifikt spør etter av
bachelorkandidatene. Dette fordelte seg utover alle sist gang. For master er tallene ganske stabile med unntak av hørelære og improvisasjon der det er stor
nedgang, fra hhv. Nesten 40 % til under 20 % og fra nær 30 % til 0 %.
Av de som har beskrevet hva «annet» var finner vi følgende svar:
•
•
•

Div. musikkarbeid og ensemblesang med barneteatergrupper. Jeg har ikke vært ansatt som musikklærer, men som instruktør for teatergrupper og
brukt musikkompetansen.
Litt av alt dette, ++ (se Kunnskapsløftet)
Utviklingsprosjekt innen produksjonsledelse

Hvis du jobber eller har jobbet som musikklærer, hva underviser/underviste
du mest i? (Ett valg tillatt) - i prosent
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

Bachelor (4)

10%

Master (16)

0%

Resultatene er veldig like forrige undersøkelse.

Har du i dag en jobb som er relevant i forhold til utdanningen din i
musikkvitenskap? - Alle i samme fremstilling
80%
70%
60%

Bachelor
Bachelor - uten de som studerte videre

50%

Master
40%

Master - uten de som studerte videre
Totalt

30%

Totalt - uten de som studerte videre

20%
10%
0%

Ja

Nei

Fremstillingen viser alle respondenter («normal» mørk farget søyle) og resultatet om en tar bort de som studerte videre på høyere grad første halvår etter
oppnådd grad (lysere farget søyle). Om en tar bort de som studerte videre øker andelen bachelorstudenter i relevant jobb, mens den synker litt for master
(det kan være forskjell på om en regner ph.d. som jobb eller utdanning). Forskjellene fra forrige undersøkelse kan nok for bachelor tilskrives tid. Forrige
undersøkelse tok, som tidligere nevnt, for seg et langt større tidsperspektiv. For master er det en økning på rundt 15 % som er i relevant jobb, som må sies å
være positivt.

Hvis nei: Ønsker du å finne en jobb som er relevant i forhold til utdanningen
din i musikkvitenskap? - I prosent av nei-svarene (18)

100%
90%
80%
70%
Bachelor

60%

Master
50%

Totalt

40%
30%
20%
10%
0%

Ja

Nei

De aller fleste ønsker å finne en relevant jobb, slik også forrige undersøkelse viste. Forskjellen ligger først og fremst i at andelen masterstudenter som ikke
ønsker det er 0 % nå, mot i overkant av 10 % sist.

Har de som svarte at utdanningen ikke var yrkesrelevant en relevant jobb i
forhold til utdanningen? - Sammenligning
60%
50%
40%
I relevant jobb (41) - 2012

30%

I relevant jobb (21) - 2015
Ikke i relevant jobb (23) - 2012

20%

Ikke i relevant jobb (18) - 2015

10%
0%

Vet ikke om
utdanningen var
relevant i forhold til
arbeidslivet

Ikke relevant
utdanning i forhold til
arbeidslivet

Noe relevant
utdanning i forhold til
arbeidslivet

Relevant utdanning i
forhold til arbeidslivet

Veldig relevant
utdanning i forhold til
arbeidslivet

Programrådsmøtet ønsket etter forrige kandidatundersøkelse å se på denne relasjonen, så den tas også med her. Sammenhengene er i det store og hele
som sist, men en større andel svarte da at utdanningen var relevant, selv de som hadde en jobb som ikke var relevant til utdanningen (fra i underkant av 40
% til rundt 15 %). På samme måte har andelen av de som ikke var i relevant jobb, men mener utdanningen var «veldig relevant» allikevel, økt (fra rundt 8 %
til rundt 20 %). En kan også merke seg at de som har relevant jobb, og syns utdanningen var veldig relevant har økt fra litt over 30 % til litt over 50 %. Dette
kan tyde på at utdanningen har utviklet seg til å bli mer yrkesrelevant.

I ettertid, hvor relevant føler du utdanningen i musikkvitenskap var i forhold
til arbeidslivet? - I prosent
50%
45%
40%
35%
30%

Bachelor
Master

25%

Totalt

20%
15%
10%
5%
0%

Vet ikke

Veldig relevant

Relevant

Noe relevant

Ikke relevant

Fordelingen i denne undersøkelsen har forflyttet seg mer mot «veldig relevant», i fra forrige, som hadde toppen rundt «relevant»

I ettertid, hvor relevant føler du utdanningen i musikkvitenskap var i forhold
til arbeidslivet?
40%

35%

30%

25%
2012
20%

2015

15%

10%

5%

0%

Vet ikke

Veldig relevant

Relevant

Noe relevant

Ikke relevant

Sammenligning av undersøkelsene i 2012 og 2015, totalen, på tvers av grad. Dette kan tyde på at utdanningen er blitt mer relevant i forhold til arbeidslivet.

Musikkvitenskap er en utdanning med både teoretiske og praktiske emner. I
hvor stor grad mener du denne kombinasjonen er yrkesrelevant? - I prosent
70%

60%

50%

Bachelor

40%

Master
Totalt

30%

20%

10%

0%

Vet ikke

Veldig relevant

Relevant

Noe relevant

Ikke relevant

Tendensen er identisk med forrige kandidatundersøkelse. Totalen gikk sist til nær 50 % i kategorien «veldig relevant», og er nå litt over 60 %. Kategorien
«relevant» synker tilsvarende med 10 % fra sist.

Hvilke emner kunne du hatt bruk for mer av i utdanningen din? (Flere valg
tillatt) - I prosent
60%

50%

40%

30%

Bachelor (17)
Master (19)

20%

10%

0%

Dette er et spørsmål som er nytt av året. Resultatene er rangert etter totalen.

Totalt (36)

Hvor sannsynlig er det at du vil utdanne deg mer innen musikkvitenskap
(oppnå høyere grad) - I prosent
45%
40%
35%
30%
25%

Bachelor
Master

20%
15%
10%
5%
0%

Vet ikke

Veldig sannsynlig

Sannsynlig

Noe sannsynlig

Ikke sannsynlig

Fordelingen her må sies å være som en burde forvente. Segmentet bachelorkandidater har en stor økning for svaralternativet «veldig sannsynlig» fra forrige
undersøkelses bachelor/cand.mag.-kandidater, og stiger fra rundt 15 % til nært 45 %. Det kan se ut som det blir mer og mer aktuelt å fortsette på høyere
grad. Kategorien «Noe sannsynlig» går mest ned (rundt 20 %).

Hvis du er i jobb, hvilken stilling har du i dag? (bachelor, master)
Musiker
Prosjektmedarbeider, Administrasjonsstøtte
Kjøkkenkonsulent hos IKEA
Master musikkvitenskap, museumsansatt
Instruktør i skolekorps
20% assistent i heimesjukepleie
Skuespiller
Usikker på om jobb er relevant; jobbar i platebutikk, føler eg (i alle fall tidvis) har bruk for kunnskap eg tilegna meg under bachelorstudiet i musikk.
Fagleder og kulturskolelærer
Lektor i musikk
Produsent ved Barokkfest, doktorstipendiat i musikkvitskap f.o.m. juni
sangpedagog og dirigent
Lektor, VGS
Konsulent
Journalist i NRK
Musikklærer på ungdomsskole, dirigent i kulturskole og frilans musiker
musikkpedagog
Fiolinpedagog
Musikk- og informasjonskonsulent
Kantor
Stipendiat
Sangpedagog ved vgs
Tilkallingsvikar, Kunderådgiver i byggevare
Musikklærer på ungdomsskole
Instrumentalpedagog
Assistent i pleie
Dirigent og musikklærer
Musiker/barnehagepedagog

