
Referat fra møte for felles programråd for bachelor- og 
masterprogram ved Institutt for informatikk – torsdag 12. januar 
2012  
 

Tilstede: Dag Langmyhr, Ole Hanseth (vara for Tone Bratteteig), Stephan Oepen, Yngvar Berg, Anne 
Solberg, Stein Gjessing, Åshild Torpe, Morten Dæhlen, Ole Christian Lingjærde (sak 2), Nils 
Christophersen (sak 2), Ingeborg Engh (sak 2). Fra administrasjonen møtte: Kristin Bråthen, Mozhdeh 
Harat, Kristin Broch Eliassen og Sigrun Vedø Lien (referent).  

 

Sak 1:  

• Referat fra 8.12.2011 ble godkjent. 

 

Sak 2: 

Tverrfaglig program i CLS (Computational Life Science) ble diskutert med ansatte fra CLSi-miljøet på 
Ifi. MN-fakultetet har life science som satsningsområde i sin utdanningsstrategi og det var derfor 
enighet i at Ifi ikke oppretter et masterprogram nå, men avventer fakultetets videre arbeid innenfor 
denne satsningen. 

Det er likevel mulighet for å rekruttere studenter til CLS innenfor masterprogrammet Informatics: 
technical and scientific applications. Denne muligheten skal presenteres bedre på 
programpresentasjonen.  

Nytt navn på Informatics: technical and scientific applications ble også vurdert. 

Vedtatt: Programrådet går inn for at CLS opprettes som en spesialisering innen studieprogrammet 
I:teknat. 

 

Sak 3:  

Diskusjon om en eventuell endring av programmenes studiestart. 

Mulighet for om INF0105 omarbeides til et nytt emne (foreløbig med arbeidsnummer INF1200). 
Emnet skal være på 10 sp over ett semester og det skal være obligatorisk i første semester i alle våre 
bachelorprogrammer. Programrådet er positive til grunntanken om en bredere og likere studiestart 
for de forskjellige programmene, men et nytt INF1200 vil ha både fordeler og ulemper.  Dette 
arbeidet bør også koordineres med MN-fakultetets handlingsplan for utdanningsstrategi hvor ett av 
målene er at ”Fakultetets utdanning på bachelor- og masternivå skal ha en bred generell profil.” 

 



 
Noen fordeler: 

• Mange studenter har et ganske tøft startsemester; et «mykere» emne som det nye INF1200 
vil gi en bedre start.  

• INF1200 vil gi en oversikt og breddekunnskap over interessante felt de vil møte og dermed 
inspirere studentene til å fortsette studiet.  

• INF1200 vil inneholde stoff som er anbefalt i fakultetets studiestrategi men ikke dekket i dag; 
eksempler er etikk og formidling.  

• Siden INF1200 vil gi en oversikt over hele informatikkfeltet, vil det være nyttig for studenter 
som føler at de har begynt på galt program og vurderer å bytte, det blir også enklere å bytte.  

• Noen studenter har rapportert at det er forvirrende å forholde seg til ulike institutter og 
fakulteter med ulike regelverk og frister.  

 

Noen ulemper: 

• Noen av  programmene vil ha vanskelig for å kutte i matematikkemner i første år, studieløpet 
vil da ikke blir optimal. 

• Det er ikke gitt at det er bred enighet om innholdet i et slikt INF1200. 

 

Sak 4:  

Søknad fra student om fritak for INF3331 i I:teknat bachelor ble godkjent som et engangtilfelle. Dette 
på grunn av at student ikke har kunnet planlegge ift endringen som ble vedtatt på forrige møte. 
Liknede saker delegeres til studieadministrasjonen fremover. 

 

Sak 4: Eventuelt 

Anne Schistad Solberg ble valgt inn som representant i programrådet 
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