
Referat fra møte i 
undervisningsutvalget 17.12.15 kl. 
14.15-16.00  
 

Til stede: Andreas Austeng, Omid Mirmotahari, Thomas Bertelsen (for Bjørn Erik Mørk), 

Jan Tore Lønning, Natalia Smirnova (Fui), Helga Nyrud (Fui), Stein Gjessing, Kristin 

Bråthen (adm), Ragnhild Kobro Runde, Anne Schistad, Jo Herstad, Kyrre Glette, Håkon 

Møller Salomonsen (Fui), Kristin Brænden (Fui), Erik Vesteraas (Fui), Dag Langmyhr og 

Kristin Broch Eliassen (adm) 

Sak 1. Orienteringssaker:  

-Referat fra forrige møte ble godkjent. 

-Omid orienterte. Lektorstudent har vært ansatt som gruppelærer i INF1400 i høst. Mål: 

Studentene skulle lære av hverandre og få tilbakemeldinger fra hverandre. 10 sentrale 

temaer skulle diskuteres – samtalene studentene hadde seg i mellom ble tatt opp. 

Nyttig måte for faglærer å få tilbakemelding fra studentene på.  

-Andreas orienterte fra reformarbeidet: Eliteprogrammet (nye Elektronikk og 

datateknologi), studieretningene Beregningsorientert informatikk, Statistikk og Big 

datascience på masterprogrammet Matematikk med anvendelser (det nye MIT-

programmet) og forslaget til det nye masterprogrammet Computations physics, 

mathematics and life science (CS) 

-Ifis forslag til studieporgrammer har vært drøftet på allmøter. Det er kommet noen 

innspill som reformgruppene tar til etterretning. Neste frist til fakultetet er 15. februar. Vi 

skal se på masterprogrammene i april.  

-Digital eksamen har begynt å skyte fart. Halvparten av alle emnene på MN skal ha 

digital eksamen innen 2016. Ifi er med i piloteringen. Våren 2016 skal INF3510, 

ITLED4041 og INF2270 ha digital eksamen på studentenes egne medbrakte maskiner. 



Fakultetet har en del låne- og nødmaskiner slik at studentene kan bytte pc i løpet av 5 

minutter hvis noe skulle inntreffe.  

Dagens Mangler en løsning for tegninger og formler. Fakultetet ønsker at hele 

prosessen skal være elektronisk, fra å skrive oppgaveteksten til sensuren registreres. 

Viktig at faglærere og Ifi kommer med tilbakemelding til Inspera. 

Pilotene i høst har vært vellykkede. Det gjøres om til et nytt eksamenslokale i 

Fredrikkebygningen (gamle «røykern»). 

Sak 2: Rapport fra arbeidsgruppen som har sett på Programmering 1 og 
Programmering  

Det har vært mange diskusjoner frem og tilbake. Arbeidsgruppen er kommet frem til at 

java anbefales byttet ut med python i Programmering 1.  

Ragnhild er litt redd for at Programmering 2 er for stort. Studentene, 20 %, har 

kommentert dette i kurskritikken. Fui er enig med Ragnhild. 

Sak 3: 80-gruppen og 40-gruppene i informatikk 

I følge tidsplanen til fakultetet skulle forslag til 40- og 80-grupper vært vedtatt innen 

1.12.15, men fristen er blitt utvidet. Først og fremst aktuelt for studenter som setter 

sammen sin egen bachelorgrad og tar en fritt sammensatt bachelorgrad. En fritt 

sammensatt består av: Examen philosophicum (10 studiepoeng), en emnegruppe som 

består av 80 studiepoeng, en emnegruppe som består av 40 studiepoeng og frie emner.  

 

Forslag om at 80-gruppen bevares som i dag. Medlemmene i uu bes vurdere om 40-

gruppen for ikke-informatikere skal inneholde førsteårsemnene Programmering 1 og 2, 

Maskin og SKK. 

 

Fra diskusjonen:  

En 40-gruppe for ikke-informatikere bør inngå i en 80-gruppe.  



Det kom forslag om endring av navn på 40-gruppen for informatikere, inn med ordet 

fordypning.  

 

Forslag om å endre 40-gruppen for informatikere: 

-30 studiepoeng INF-emner på 2000- eller 3000-nivå 

-10 studiepoeng MAT- eller STK-emner eller et INF-emne til på 2000- eller 3000-nivå 

Saken tas opp igjen på et senere møte i tråd med ny frist.  

Sak 3: Kurskritikken 

Takk til Fui for en meget grundig arbeid. Rapporten fra Fui er kun tilgjengelig for uu-

medlemmer, men alle forelesere får en egen kursrapport. Dag oppmuntrer alle 

forelesere om å lese egenrapporten.  

To kurs som trekkes spesielt frem våren 2015 er INF2810 (Erik Velldal) og 

førstegangsemnet INF3121 (Raluca-Madalina Florea). 

Dag vil snakke med forelesere som har fått litt negative tilbakemeldinger. 

Fagutvalget vil gjerne øke svarprosenten, men det er vanskelig å gjøre kurskritikken 

obligatorisk. 

Sak 4: Eventuelt: Videoopptak av forelesninger i INF1080 

Håkon Møller Salomonsen orienterte om spørreundersøken han har gjennomført om 

videoopptakene.  Studentene er fornøyde med at forelesningene er blitt lagt ut. I snitt 

har 179 sett videoer på You Tube-kanalen hver uke. Dagen før eksamen så 199 

brukere totalt 134 timer video. Det er verdt å merke seg at studentene har møtt opp på 

forelesningene gjennom hele semesteret. 3-4 timer er gått med til redigering hver uke. 

De har også laget en innholdsfortegnelse.  

Dag: Studenter liker også vanlige podcaster, og som foreleser slipper man å redigere 

og sette opp ekstra utstyr 



Jo minnet om at studentene bør merke seg at videoopptak kan gå på bekostning av 

andre mer aktive læringsformer.  

Neste møte: Torsdag 11. februar kl. 14.15 (Vedtak av emnematrise på bachelor) 

 

                                                                                       Kristin Broch Eliassen, ref. 


