REFERAT
Felles programråd for bachelor- og masterprogrammene ved
Institutt for informatikk (IFI)
Torsdag 10. juni 2010, kl. 12.15-14, rom 3A, Informatikkbygningen
Tilstede: Dag Langmyhr (leder), Tone Bratteteig, Stein Gjessing, Jim Tørresen (gikk etter sak 1),

Stephan Oepen, Ole Christian Lingjærde, Simen Sægrov (student), Vegard Angell (student),
Josef Noll (UniK)
Fra administrasjonen: Kirsti Dalseth, Kristin Hagen Broch, Kristin Bråthen, Mozhdeh Sheibani
Harat, Line Altern Halvorsen Valbø
Innkalling og dagsorden:
Konstituering
Programrådet konstituerer seg og valgte fast vara for leder Dag Langmyhr: Stein Gjessing
Leder har to stemmer i saker ved stemmelikhet, de øvrige medlemmene har én, administrasjonen har
ikke stemmerrett.
O-saker
- Saker tatt på fullmakt av Dag Langmyhr: Ingen, den ene aktuelle saken ble flyttet til vedtakssak og
har fått eget saksnr.: 4/2010
- Årets søkertall på bachelor og master ble gjennomgått
- Det arbeides med en egen mastergrad for Etter- og videreutdannelse i informatikk (INFEVU), endelig
vedtak om dette vil bli fattet i Instituttstyret 24. juni 2010.
Sak 1/2010 - Programrådets størrelse og representasjon
UniK (Universitetsstudiene på Kjeller) ønsker å være representert i programrådet ettersom de har
mange felles interesser med IFI. Programrådets størrelse, studentrepresentasjon og at det er flere
andre ”eksterne” interessenter som kan ha samme behov ble diskutert.
Det vil i en overgangsperiode være mange programråd ved IFI inntil de ”gamle” programmene er
utfaset.
Vedtak: UniK har møte- og forslagsrett i felles programråd. Felles programråd er villige til å ta over
saker fra de programmene som beslutter at de vil nedlegges. Det er studiedekanen som formelt vedtar
opprettelse og nedleggelse av programråd.
Sak 2/2010 - 40-gruppe for ikke-realister: INFALL
Våre tverrfaglige samarbeidspartnere ønske at vi tilbyr en 40-gruppe med INF-emner som ikke krever
forkunnskapskravet R1. Det er Undervisningsutvalget (UU) som skal vedta en slik 40-gruppe, men
forslag ble fremmet for 40-gruppe- MN-Informatikk (MN40-INFALL):
Emnegruppens sammensetning: INF1000 og INF1050 og minst to av enten INF1010, INF1300,
INF1500 eller en variant av INF4260 der endelig kode ikke vedtatt (sannsynligvis INF2260).
Sak 3/2010 - Introduksjon til masterstudiet og videre struktur
Dag Langmyhr skisse for semesterstart og videreføring av INF5550/ITSLP5000: skrivekurset, hefte
for masterstudiet med struktur, informasjon og skjemaer
Programrådet tar dokumentet til etterretning og ber leder arbeide videre med introduksjonsukene,
plassering og innhold i dette.

Sak 4/2010 - Endring av programplan
Matematisk institutt har besluttet at emnet MAT1001 kun skal undervises i høstsemesteret. Dette
innebærer at programplanen for bachelor-programmet ”Informatikk: programmering og nettverk” må
omrokkeres. Det er kun EXPHIL03 som går begge semestre og som er et naturlig bytte.
Vedtak: Dag og Stein får fullmakt til å avgjøre om EXPHIL03 skal bytter plass med MAT1001 i
programplanen for ”Informatikk: programmering og nettverk”.
Sak 5/2010 - -Sommerfullmakt
Sommerfullmakt ble gitt til leder og gjelder frem til neste møte.
Neste møtedato: 23. September 2010
Eventuelt: Ingen saker
Innsigelsesfrist for referat: 23. juni 2010, kl. 12.

Line Altern Halvorsen Valbø

