
Hei instituttstyret for musikkvitenskap 

Her kommer en kort tilbakemelding fra studentene vedrørende stillingsplanen som behandles av 

styret i disse dager. Dokumentet er signert av et fåtall av studenter. Disse studentene har god 

kontakt med studentmassen og kan til en viss grad representere studentene. Tidligere 

spørreundersøkelse utført på facebook mot 238 (69 besvarelser) imv studenter(aktive og alumni) er 

også ivaretatt i dette dokumentet. 

Med tanke på en utfordrende økonomisk fremtid for instituttet ønsker vi å argumentere våre 

tilbakemeldinger med tanke på å øke/opprettholde studiepoengsproduksjonen da dette er største 

inntektskilden til instituttet.  

1. Musikkproduksjon 

Vi ønsker å få en stilling innen musikkproduksjon til toppen av listen da dette faget er svært 

attraktivt for musikkstudenter i dagens marked. Med moderne teknologier kan studentene 

produsere all sin musikk fra soverommet for en billig penge. I tillegg representerer dette faget et sett 

grunnferdigheter som er viktige for forskning innen populærmusikk, musikkteknologi, musikk og 

media mm. En opprettholdelse av musikkproduksjonsfaget på IMV ser vi som svært viktig og en 

videreutvikling av faget med tanke på bransjerelevans er ønskelig. Fra et kommersielt perspektiv så 

kan man si at NMH utdanner utøvende musikere og at musikkvitenskap burde utdanne 

musikkprodusenter med en akademisk forankring. 

2. Utøvende 

Vi ønsker også å vise til at studenter som ikke kommer inn på utøvende på NMH/UIA/UIS/NTNU ofte 

ønsker å starte på musikkvitenskap. Det å ha et aktivt utøvende miljø, sosialt og faglig, på 

musikkvitenskap vil lettere kunne holde disse studentene interessert. Dette kan muligens ivaretas og 

videreutvikles av lektorposisjonene i samspill/instrumental om disse posisjonene får mer ansvar og 

noe høyere stillingsprosent enn de tidligere har hatt som innleid. 

3. Historie, musikkanalyse og musikkteori 

Det er viktig å opprettholde dette faget, spesielt i forhold til aspirerende komponister og spesielt 

komponister for filmmusikk/reklame og lignende. Dette er et enormt felt som bare kommer til å bli 

større i fremtiden. Det å her jobbe tverrfaglig mot musikk i samfunn og musikkognisjon kan hjelpe 

instituttet til å lage en tilsvarende nisje som vi ser for oss innen musikkproduksjon.    
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