
 

 

 

                         Avgifter for NLA Høgskolen Staffeldtsgate, musikk, studieåret 2022-2023    
Studieavgifter for de enkelte studieprogram, finnes på felles prisliste for NLA https://www.nla.no/for-studenter/Rettighterogplikter/okonomi/  
Merk: Studenter som strekker studiet utover normert studietid, må betale minimum grunnsats/ordinær studieavgift så lenge man  
er student. Dette gjelder også studenter som søker om å komme tilbake som student for å fullføre et studium etter at studiet tidligere er avsluttet.  

Pr. april 2022 

 Beskrivelse Gjelder Pris i kr Merknad 

1 Sensuravgifter musikk 

1.1 Sensuravgift ved praktiske eksamener: 
hovedinstrument 

Pr eksamen 1 200,- Gjelder ikke utsatt eksamen. 

1.2 Sensuravgift ved praktiske eksamener: 
arrangering III & IV, låtskriving 

Pr eksamen 900,- Gjelder ikke utsatt eksamen. 

1.3 Sensuravgift ved praktiske eksamener: 
biinstrument, samspill, metodisk samspill og 
musikkproduksjon 

Pr eksamen 650,- Gjelder ikke utsatt eksamen. 

1.4 Sensuravgift ved praktiske eksamener, 
gehørtrening, gehørbasert akk. og imp, 
ensembleledelse, korledelse II. 

Pr eksamen 350,- Gjelder ikke utsatt eksamen. 

1.5 Sensuravgift ved hjemme-
eksamener/vurderingsmapper/semesteroppg. 

Pr eksamen 350,- Gjelder ikke utsatt eksamen. 

2 Diverse 

2.1 Gjennomføring av manglende arbeidskrav - 
musikkemner 

  Studenter som gjennomfører manglende arbeidskrav, betaler 
normalt 50 % emneavgift (se punkt 3) + sensuravgift. 

2.2 Reise (t/r) folkemusikkurs på Voss 
(MML2/URM2 – arbeidskrav 4MUH201) 

  Studentene må selv bestille og betale det som overskrider kr 
1000,- for reisen. Selve kurset er obligatorisk og inkludert i 
studieavgiften. 

3 Priser enkeltemner – fulltid. Gjelder studenter som tar ekstraemner utover 60 sp pr studieår eller som betaler ordinær studieavgift. 

3.1 4HINS101/4UM100 
Hovedinstrument I (15 sp) med samspill 

 16 200,- Emnet går over to semestre. Studenten faktureres halvparten av 
beløpet i starten av hvert semester. 

3.2 4MHI101 
Hovedinstrument II (30 sp) (med samspill og 
identitetsverktøy) 

 29 900,- Emnet går over to semestre. Studenten faktureres halvparten av 
beløpet i starten av hvert semester. 

3.3 4HINS201/4UM200 
Hovedinstrument II (15 sp) med samspill 

 16 200,- Emnet går over to semestre. Studenten faktureres halvparten av 
beløpet i starten av hvert semester. 

3.4 4MHI200 
Hovedinstrument II (25 sp) (med samspill) 

 27 000,- Emnet går over to semestre. Studenten faktureres halvparten av 
beløpet i starten av hvert semester. 
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3.5 4HINS301R/4UM300R 
Hovedinstrument III (15 sp) med samspill 

 16 200,- Emnet går over to semestre. Studenten faktureres halvparten av 
beløpet i starten av hvert semester. 

3.6 4HINS401R/K og 4UM400R/K 
Hovedinstrument IV (20 sp) (uten samspill) 

 14 900,- Emnet går over to semestre. Studenten faktureres halvparten av 
beløpet i starten av hvert semester. 

3.7 4MHI300 
Hovedinstrument IV (20 sp) (med samspill) 

 21 600,- Emnet går over to semestre. Studenten faktureres halvparten av 
beløpet i starten av hvert semester. 

3.8 4MHIF300/4MHIF301 
Hovedinstrument fordypning solo/samspill 

 4 900,- Emnet går over to semestre. Studenten faktureres halvparten av 
beløpet i starten av hvert semester. Emnet krever også 
Hovedinstrumentundervisning. 

3.9 4MHIF350/4MHIF351 
Hovedinstrument fordypning solo/samspill 

 9 900,- Emnet går over to semestre. Studenten faktureres halvparten av 
beløpet i starten av hvert semester. Emnet krever også 
Hovedinstrumentundervisning. 

3.10 4BIP100/4BIP200/4BIP100/4BIS200/4BIS201 
Biinstrument piano/sang 

 3 900,- Emnet går over to semestre. Studenten faktureres halvparten av 
beløpet i starten av hvert semester. 

3.11 4BIVG301/4BIVO301(+H)/4BIVP301/4BIVS301 
Biinstrument (V) gitarakk/kirkeorgel/piano/sang 

 4 900,- Emnet går over to semestre. Studenten faktureres halvparten av 
beløpet i starten av hvert semester. 

3.12 4BIVG402/4BIVO402(+H)/4BIVP402/4BIVS402 
Biinstrument.(V) gitarakk/orgel/piano/sang 

 9 900,- Emnet går over to semestre. Studenten faktureres halvparten av 
beløpet i starten av hvert semester. 

3.13 4MAR150 
Arrangering I og II 

 3 900,- Emnet går over to semestre. Studenten faktureres halvparten av 
beløpet i starten av hvert semester. 

3.14 4ARR300 Arrangering III/4ARR400 Arrangering 
IV 

 4 800,- Emnet går over ett semester. Studenten faktureres for hele 
beløpet i starten av semesteret. 

3.15 4GEH100 Gehørtrening I/4GEH201 
Gehørtrening II 

 3 900,- Emnet går over to semestre. Studenten faktureres halvparten av 
beløpet i starten av hvert semester. 

3.16 4KOS102 
Koralharmonisering 

 3 900,- Emnet går over ett semester. Studenten faktureres for hele 
beløpet i starten av semesteret. 

3.17 4MSEN300  
Metodisk samspill og ensembleledelse 

 3 200,- Emnet går over to semestre. Studenten faktureres halvparten av 
beløpet i starten av hvert semester. 

3.18 4MGAI300 
Gehørbasert akkompagnement og 
improvisasjon  

 2 900,- Emnet går over ett semester. Studenten faktureres for hele 
beløpet i starten av semesteret. 

3.19 4POPM100 Popmusikkhistorie, 4MUH100 
Musikkhistorie I og 4MUH201 Musikkhistorie II 

 2 000,- Emnet går over ett semester. Studenten faktureres for hele 
beløpet i starten av semesteret. 
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3.20 4MUTENK/4KORL200/4KORL300/4KOR200/4KO
R300/4MAB200, Musikktenkning,  
Korledelse II/III, Musikalsk arbeid med barn 

 3 900,- Emnet går over ett semester. Studenten faktureres for hele 
beløpet i starten av semesteret. 

3.21 4KORL100/4KOR100 
Korledelse I 

 3 900,- Emnet går to semestre. Studenten faktureres halvparten av 
beløpet i starten av hvert semester. 

3.22 4LIHY300/4LITHY300 
Liturgikk og hymnologi 

 2 000,- Emnet går over ett semester. Studenten faktureres for hele 
beløpet i starten av semesteret. 

3.23 4GTP100/4GTP101 Gudstjenestepraksis I og  
4GTP200 Gudstjenestepraksis II 

 2 900,- Emnet går over ett semester. Studenten faktureres for hele 
beløpet i starten av semesteret. 

3.24 4MPD101/4MPD150/4MLE150 
Musikkproduksjon I a/b, Live Elektronikk 

 4 900,- Emnet går over ett semester. Studenten faktureres for hele 
beløpet i starten av semesteret. 

3.25 4MPD200 
Musikkproduksjon II 

 9 900,- Emnet går over to semestre. Studenten faktureres halvparten av 
beløpet i starten av hvert semester.  

3.26 4MPJ100 
Improvisasjon 

 4 200,- Emnet går over ett semester. Studenten faktureres for hele 
beløpet i starten av semesteret. 

3.27 4MLS100 
Låtskriving i gruppe 

 4 900,- Emnet går over to semestre. Studenten faktureres halvparten av 
beløpet i starten av hvert semester. 

3.28 4MLS150 
Låtskriving 

 9 900,- Emnet går over to semestre. Studenten faktureres halvparten av 
beløpet i starten av hvert semester. 

3.29 4MID100 
Identitet og bransjekunnskap 

 2 900,- Emnet går over ett semester. Studenten faktureres for hele 
beløpet i starten av semesteret. 

3.30 4MSLED100 
Selvledelse 

 2 900,- Emnet går over ett semester. Studenten faktureres for hele 
beløpet i starten av semesteret. 

 
Prisene gjelder fra høsten 2022. Med forbehold om eventuelle skrivefeil. 
 
Studieadministrasjonen 
NLA Høgskolen  


