
Referat fra møte i felles programråd torsdag 4. april 2013 kl. 13.15-

14.00 på Styrerommet, Ole-Johan Dahls hus 
 

Til stede: Ole Hanseth, Mads Høvin, Arne Maus, Anne Solberg, Dag Langmyhr, Daniel Perez  (Fui), 

André Orten (Fui) og Øyvind Kure (UNIK) 

Fra administrasjonen: Kirsti Dalseth, Kristin Broch Eliassen (ref.) 

Saksliste:  

1) Orienteringssaker: 

 Referat fra programrådsmøtet 22. november ble godkjent.  

 Informasjonsmøter for mastersøkere avholdt 21. mars. 60 studenter møtte. Inf:nor 

og Inf: teknat hadde eget opplegg for studentene i etterkant, pizza og omvisning. 

 Programrådslederne er kontaktet ang. informasjonsmøter for bachelorstudenter  i 

april/mai.  

 Søknadstall og tilbudstall internasjonale mastersøkere ble lagt frem. Økning på alle 

programmene, unntatt NSA. Erfaringene med det internasjonale  Mange søkere 

mangler riktig bakgrunn og mange har for dårlige karakterer,  veldig få A-kandidater. 

Om et par år bør programrådet vurdere hvorvidt IFI skal tilby tospråklige 

mastergrader.  

2) INF3510 som valgfritt obligtorisk emne i I: pro 

Vedtak: INF3510 legges til som et valgfritt obligatoriske emne i bachelorprogrammet Informatikk: 

programmering og nettverk, etter innspill fra Unik.  

Studentene kan nå velge mellom til sammen 12 emner på 2000/3000-nivå. 

3) Semesterstart høsten 2013 

Fakultetet jobber med å utarbeide en mal for studentmottaket mandag 12. august.  Programmene 

oppfordres til å legge til rette for at studene får et sosialt nettverk allerede fra dag én. Programrådet 

avventer et konkret forslag fra fakultetet.  

Studentene var fornøyde med fjorårets fadderopplegg, og et tettere samarbeid med årets 

fadderstyre ble foreslått. 

Studielaben v/Siri og Omid jobber med å lage utvidet faglig opplegg i fadderuken. 

Studieadministrasjonen har mottatt ønsker om alkoholfrie arrangementer.  

Ifi har fått økonomisk støtte fra fakultetet til en utvidet fadderordning høsten 2013. Det blir hyttetur 

for studentene på Inf: nor og  Inf: språk.  



Fakultetet arrangerer et obligatorisk kurs i HMS for alle nye studenter på bachelor.  Det er en time 

sikkerhet, tre timer førstehjelp og tre timer brannvern. Fakultetet prøver å legge dette til 

semesterstartsuken. Fakultetet jobber videre med konkrete planer HMS-kurset. 

 


