Referat fra programrådsmøte 5. mai 2011
Tilstede: Dag Langmyhr, Stein Gjessing, Tone Bratteteig, Kyrre Glette, Jan Tore Lønning,
Josef Noll (UNIK), Simen Sægrov, Vegard Angell. Fra administrasjonen møtte: Kristin
Bråthen, Kirsti Dalseth, Mozhdeh Harat og Sigrun Vedø Lien
1) Orienteringssaker
• Søkertall master: I fjor hadde vi 234 førsteprioritetssøkere og 648 søkere totalt.
I år har vi 281 (+47) førsteprioritetssøkere og 789 (+141) søkere totalt. Rammen for opptak er
215 studieplasser.
• Tilbudstall SFM-opptak (int. mastersøkere) - totalt 43 tilbud (EU/EØS-søkere kommer
senere)
o INF:D ga 6 tilbud
o INF:N 4 ga tilbud
o INF.P ga 4 tilbud
o INF:T ga 2 tilbud
o INF: S ga 2 tilbud
o (NSA ga 25 tilbud)
2) Nedlegging av studieretninger
Fordeler og ulemper ved å legge ned studieretningene ble diskutert.
Fordeler
•
•
•
•

Det virker forvirrende for studentene at noen programmer har studieretninger og andre ikke.
Ikke alle studenter har klart for seg forskjellen på de ulike studieretningene; dette gjelder nok
spesielt de to retningene til I:pro.
Det krever mer arbeid administrativt å ha studieretninger.
For I:nor virker det overdrevet å ha tre studieretninger for totalt 10+ studenter per år.

Ulemper
•
•
•

Dersom vi har mange søkere, er det vanskeligere å vurdere kapasitet til de ulike
forskningsgruppene
Noen studieretninger har stor faglig ulikhet, viktig å vise dette
I:nor har spesifikke krav på de ulike studieretningene, det er behov for å vite at studentene
har denne bakgrunnen. Uten studieretninger vil veilederne få en større jobb med å sjekke ut
bakgrunn.

Det ble ellers nevnt at vi bør ha en balansert presentasjon på web.
Konklusjon: Miljøene diskuterer seg i mellom og saken tas opp på nytt på først programrådsmøte til
høsten.

3) Revisjon av webtekster
Fordelingen av forskningsgruppene skal beskrives på studieprogrammets websiden. Webredaktør
setter opp forslag til tekst (med bl.a link til ledige masteroppgaver).
I:D
I:SK
I:PRO
I:NOR
I:TEKNAT

Design, GI
LNS
OMS, PMA, ND, DMMS, LNS
ROBIN, NANO, DSB
BIO, BM, DSB

4) Lokale retningslinjer
- Programrådet ønsker at studentene i sin studieplan har minst 30 sp informatikkfaglige emner
(inkludert UNIK-kodede INF-emner) for lang oppgave og minst 40 sp informatikkfaglige emner
(inkludert UNIK-kodede INF-emner) for kort oppgave. Studieplaner med emner som ikke ivaretar
dette, må tas opp til vurdering.
- Alle 4000- og 5000-emner ved Institutt for informatikk kan benyttes som en del av
masterpensumet, 0000/1000/2000/3000 kode kan normalt ikke inngå i mastergraden. Unntaksvis
kan inntil 20 poeng fra slike emner inngå i mastergraden etter søknad. Søknaden som må være
anbefalt av kontaktperson/veileder behandles av programrådet. Administrasjonen gis fullmakt til å
godkjenne søknader med 3000-emner, søknader utover dette må behandles i programråd.
- Faglig godkjenning av spesialpensum skal godkjennes av programansvarlig. Regler for
spesialpensum ble etterlyst og vil bli sendt på mail til programrådet.
5) Nedlegging av I:TekNat bachelor
Forslagene fra arbeidsgruppen angående nedlegging av I:teknat ble godkjent. Ad. Pkt 3: MIT har
allerede en studieretning ”Informatikk med matematikk”
1. Bachelorprogrammet I:teknat legges ned; opptaket høsten 2011 blir det siste.
2. Bachelorstudenter som er interesserte i kombinasjonen informatikk/matematikk, henvises til MITprogrammet.
3. Masterprogrammet består, men endrer navn; vårt forslag er Informatics: scientific computing
(I:sci).
4. Profilen til masterprogrammet I:sci bør bli tydeligere
6) Tilleggssak: flere studentrepresentanter
Studentene ønsker flere studentrepresentanter i programrådet.
Konklusjon: programrådet retter en henvendelse til MN om mulighet for 3 vararepresentanter.
Vararepresentantene vil ha mulighet til å møte på alle møter (uten stemmerett).

