
ÅRSRAPPORT FOR STUDIEPROGRAMMENE I MUSIKKVITENSKAP 2004/2005 
 
Rapporten bygger på underveisevaluering av bachelorprogrammet og masterprogrammet, 
innspill fra vitenskapelig ansatte ved Institutt for musikkvitenskap og fra Programrådet. 
Programmet har ikke mottatt rapporter om periodisk evaluering av emner som inngår i 
programmet. 
 
1. Sammenfattende evaluering av gjennomføring av programmet 
 
1.1 Beskrivelse av og kommentarer til eventuelle avvik fra programplanen 
 
Både bachelor- og masterprogrammet ble revidert med virkning fra høsten 2004. Endringene 
går i korte trekk ut på følgende: 
 
• Bachelorprogrammet: 

o Alle studieretninger ble fjernet, og erstattet med anbefalte fordypninger 
o Strukturen ble endret fra en oppbygging med 1. og 2. avdeling, til en struktur 

mer lik de øvrige programmene ved Det humanistiske fakultet med en 
fordypningsenhet på 80 studiepoeng, en støttegruppe på 40 studiepoeng 
(mulighet for valg mellom seks ulike 40-grupper) og 40 frie studiepoeng 

o Det obligatoriske emnet MUS1110 Utøvende 1 (10 sp) ble erstattet av et 
obligatorisk emne MUS1120 Utøvende 1 (5 sp). Det ble i tillegg opprettet et 
valgfritt emne MUS1160 Utøvende 3 

o Det obligatoriske emnet MUS1400 Vestlig kunstmusikk og folkemusikk (15 
sp) ble delt i to separate deler – MUS1410 Vestlig kunstmusikk (5 sp) og 
MUS1420 Vestlig kunstmusikk og folkemusikk (10 sp) 

• Masterprogrammet: 
o Alle studieretninger ble fjernet, og erstattet med anbefalte fordypninger 
o De to obligatoriske emnene MUS4210 Oppgaveseminar i musikk (10 sp) og 

MUS4220/4230 Fagseminar (to varianter, begge 10 sp) ble slått sammen til ett 
obligatorisk emne MUS4211 Fag- og oppgaveseminar (10 sp) 

 
Disse endringene ble i hovedsak iverksatt for å forenkle strukturen slik at studentene lettere 
skulle kunne sette seg inn i og forstå programmenes oppbygning og struktur, og for at 
programmene skulle bli enklere å administrere. Endringen i de obligatoriske emnene ble i 
tillegg iverksatt for å få et bedre samsvar mellom arbeidsmengde og studiepoeng, enklere 
registrering av studiepoeng i det semesteret de ble avlagt og for å sikre at studenter ikke 
mottok undervisning i spesielt kostnadskrevende emner uten først å ha avlagt eksamen i noen 
av de grunnleggende musikkvitenskapelige emnene. 
 
Våren 2005 ble det foretatt ytterligere en revidering av bachelorprogrammet: 
 
• Antall 40-grupper ble redusert fra seks til én 
• Maksimum 10 av de 20 valgfrie studiepoengene i 80-gruppen og 20 av de 40 

studiepoengene i 40-gruppen kan velges blant de praktiske emnene i musikkvitenskap 
• Det obligatoriske emnet MUS1250 Musikkteori 2 ble delt i tre separate 5-

studiepoengsemner: MUS1251 Satslære, MUS1252 Hørelære 2 og MUS1253 



Musikkproduksjon. Studentene må velge minst ett av disse nye emnene, og gis anledning 
til å velge flere såfremt det er ledig kapasitet 

• Det obligatoriske emnet MUS1120 Utøvende 1 er flyttet fra 1. til 2. semester, og emnet 
MUS1150 Utøvende 2 er gjort valgfritt 

 
Disse endringene ble vedtatt for ytterligere å forenkle oppbyggingen av bachelorprogrammet, 
og for å tydeliggjøre profilen på studieprogrammet som et program i musikkvitenskap. 
Endringen i emnene ble i hovedsak vedtatt for å få enda bedre samsvar mellom 
arbeidsmengde og studiepoeng, og fordi det var behov for å utvide de enkelte komponentene 
i det opprinnelige emnet MUS1250 Musikkteori 2. 

 
Det har ikke vært andre avvik fra programplanen. 
 
1.2 Oppsummering og kommentarer til gjennomføringsdata i FS-rapport 755.001 
(karakterer, stryk og frafall) 
 
Opplysningene i FS-rapport 755.001 er lite relevante og vanskelige å tolke i denne 
sammenheng, så etter anbefaling fra fakultetet har vi valgt å la være å ta utgangspunkt i 
denne. Vi har derfor ikke informasjon om karakterer og stryk, men kommenterer nedenfor det 
tallmaterialet som er tilgjengelig når det gjelder opptak, gjennomføring/frafall og 
studiepoengsproduksjon. 
 
Bachelorprogrammet hadde høsten 2004 en opptaksramme på 56 studenter. Frafallsprosenten 
på bachelorprogrammet er 16 %, den laveste frafallsprosenten ved Det humanistiske fakultet 
(snitt 35,6 %). 
 
Gjennomsnittlig studiepoengproduksjon pr bachelorstudent var høsten 2004 26,2 sp. 
Tilsvarende tall for våren 2005 var 24,8. Bachelorprogrammet i musikkvitenskap har dermed 
også den høyeste gjennomsnittlige studiepoengsproduksjon pr student ved Det humanistiske 
fakultet. Gjennomsnittet for fakultetet sett under ett var i samme periode på henholdsvis 19,9 
og 20,9 sp. 
 
For studieåret 2004/2005 var det ennå ikke laget noen utdanningsplan for masterstudentene i 
musikkvitenskap. Det finnes derfor ikke noe godt tallmateriale for gjennomføringsdata for 
denne delen av programmet. En slik utdanningsplan er nå laget, og vil bli tatt i bruk 
vårsemesteret 2006. 
 
1.3 Indikasjoner på særlig god kvalitet. Hvordan det ble fulgt opp 
 
Én klar indikasjon på god kvalitet, er at frafallsprosenten ved bachelorprogrammet er veldig 
lav. Frafallsprosenten for studentene som ble tatt opp på bachelorprogrammet høsten 2004 var 
bare på 16 %, sett i forhold til antall semesterregistrerte studenter høsten 2005. Programmet 
har gjennomgående høye søkertall, både på bachelornivå og masternivå.  
 
Bachelorstudentenes forholdsvis høye studiepoengproduksjon, ser vi også som et tegn på god 
kvalitet. Bachelorstudentene i musikkvitenskap bruker i gjennomsnitt noe mer tid på sine 
studier enn gjennomsnittet ved Det humanistiske fakultet, selv om det også her er rom for 
forbedringer. Noe av forklaringen til den høye studiepoengproduksjonen, kan være måten 



undervisningen er lagt opp på. Studentene i musikkvitenskap har relativt mye 
gruppeundervisning i mindre grupper, og får i mange emner hyppige tilbakemeldinger på sine 
prestasjoner/sin progresjon i løpet av semesteret. 
 
Resultatet av underveisevalueringen for begge programmer viser også klart at studentene 
trives godt som studenter ved programmene. Blant bachelorstudentene trives over 95 % av 
studentene i stor grad eller i noen grad på programmet.  
 
1.4 Indikasjoner på sviktende kvalitet. Hvordan det er fulgt opp. 
 
Vi mangler foreløpig eksakte gjennomføringstall for masterstudentene, men det tyder 
fremdeles på at antall uteksaminerte mastergradsstudenter etter normert studietid ikke er 
tilfredsstillende. Det har vært en bedring etter overgangen fra hovedfag til masterprogram, 
men dette er et område programmet kommer til å fokusere videre på.  
 
Underveisevalueringen av masterprogrammet kan tyde på at det finnes noen problemer i 
forhold til veiledningskapasiteten og prosedyrene for tildeling av veiledere ved Institutt for 
musikkvitenskap. Tilbakemeldingene viser også på et det kan være behov for en gjennomgang 
av hvordan veiledningen skal gjennomføres, spesielt med tanke på den nye varianten av 
masteroppgaven, men også mer generelt. Det bøs sees på forholdet mellom studentenes 
forventninger til hvordan veiledningen skal foregå og hvilke plikter og ønsker instituttet har i 
forhold til dette. Programmet har allerede vært i kontakt med Institutt for musikkvitenskap om 
disse problemstillingene, og saken er under behandling der. Dette vil også bli fulgt opp fra 
programmets side.  
 
1.5 Hva er det fokusert spesielt på i denne perioden mht utvikling av studiekvalitet? Hva 
er det viktig å fokusere på i fremtiden? 
 
Programmet har gått inn og sett på omfang av undervisning og evaluering, og har gjort 
endringer for å sørge for at arbeidsbelastningen er i tråd med den arbeidsmengde som kan 
forventes av heltidsstudenten. Programmet har videre initiert endringer i felles begynneremner 
på bachelor-/masternivå. Det har også vært fokusert på å få gjennomført forenklinger i 
programstrukturen, og på bedre å få synliggjort programmets profil. 
 
Studieprogrammene i musikkvitenskap har gjennomgått relativt store endringer både høsten 
2004 og høsten 2005. Det er derfor enighet både i Programrådet og med Institutt for 
musikkvitenskap om å la være å gjennomføre større endringer i programstrukturen de neste 
årene. Det vil i stedet bli fokusert på områder som læringsmiljø og internasjonalisering og 
utvikling av samarbeidsavtaler nasjonalt. Det vil også være et fokus på faglig-sosiale tiltak for 
begge programmer. 
 
2. Forslag til tiltak for å forbedre studieprogrammet 
 
Det har foreløpig ikke vært kapasitet til å jobbe for å få inngått flere utvekslingsavtaler med 
andre utenlandske og norske institusjoner. Dette vil være et prioritert område for 
studieprogrammene det neste året, både for å bedre tilbudet om utveksling for studentene og 
for at vi gjensidig kan dra nytte av ulik spisskompetanse ved de ulike institusjonene. 
Programmet og Institutt for musikkvitenskap vil fortsette et allerede igangsatt arbeid med å 
utvikle samarbeidsavtaler med Norges musikkhøgskole og Arkitekthøgskolen i Oslo, samt en 



utvekslingsavtale med Cape Town University. Andre institusjoner, spesielt utenlandske vil 
også bli vurdert. 
 
Det vil videre bli fokusert på studieprogrammenes læringsmiljø. Programmet og Institutt for 
musikkvitenskap har allerede satt i gang arbeidet med å finne tiltak for å legge enda bedre til 
rette for gjennomføring av mastergrad på normert studietid, med et spesielt fokus på det første 
semesteret. Vi vil se på muligheten for å få utviklet/formalisert et opplegg for et skrive-
/oppgaveseminar i starten av bachelorstudiet. Programmet har også et godt samarbeid med 
fagreferenten i musikkvitenskap ved UB, og vi vil sammen med Institutt for musikkvitenskap 
videreføre et allerede igangsatt arbeid for utvikling av biblioteksundervisning. 
 
95 % av studentene ved programmet benytter internett som informasjonskanal for å sette seg 
inn i programmets oppbygning og for å holde seg oppdatert. Programmet har i inneværende 
periode forbedret studieinformasjonen, både på nettsider og ikke minst i forbindelse med 
mottak av nye studenter, men ser behov for å fortsette å videreutvikle våre nettsider og 
kvalitetssikre disse.  
 
Rapport om bruk av faglig-sosiale midler inneværende budsjett år 
 
Studieprogrammet i musikkvitenskap fikk i utgangspunktet bare tildelt 34 000,- til 
bachelorprogrammet og 25 000,- til masterprogrammet. Dette førte til at programmet sterkt 
begrenset bruken av disse midlene i vårsemesteret, da vi regnet med at mye av midlene vil bli 
brukt i forbindelse med mottaksuken og semesterstart. Vi fikk i sommer i tillegg overført 
51 700,- fra 2004.  
 
Programmet har foreløpig brukt ca 17 000,- av de faglig-sosiale midlene. Det ble brukt 
mindre penger til mottaksuken enn planlagt, da studentenes semesteråpningsfest gikk med 
overskudd og likevel ikke trengte noe bidrag fra programmet. Ca 25 000,- var planlagt brukt 
på hytteturer til Studenterhytta for bachelor- og masterstudentene høsten 2005, men disse 
turene har måttet avlyses grunnet manglende oppslutning. Programmet ser i disse dager på 
formål for de resterende faglig-sosiale midlene. 
 


