Referat fra programrådsmøte 28. oktober 2010
samt ekstramøte 20. januar
Tilstede: Dag Langmyhr, Stein Gjessing, Oddvar Søråsen, Stephan Oepen, Josef Noll
(UNIK). Fra administrasjonen møtte: Kristin Bråthen, Kirsti Dalseth og Sigrun Vedø Lien
På ekstramøtet møtte i tillegg: Kristin Broch Eliassen, Vegard Angell, Tobias V. Langhoff, Simen
Sægrov

Fullmakt til administrasjonen
Administrasjonen fikk fullmakt til å godkjenne studieplaner som er innenfor regelverket. (Foreløpig
gjelder ”Regler for emner, emnegrupper og grader” ved Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet, programrådet kommer til å ta en gjennomgang av lokale regler.

Valg av emner og veileder – bytte av masterprogram
Programrådet fikk utdelt notat før møtet med problemstillinger knyttet til bytte av masterprogram
og valg av emner som ikke naturlig hører til programmet studenten er tatt opp på.
Programrådet ønsker å utarbeide en rutine for hvordan vi skal behandle disse. Viktig å ivareta
følgende momenter:
•
•
•
•

Et ønske om fleksibilitet og samtidig likebehandling av søkerne/studentene
Alle studieplaner med ønske om bytte av program, eller med veileder og (flest) emner fra
andre enn relevante forskningsgrupper skal inntil videre tas opp i programrådet
Informasjon til studentene må tydeliggjøres (f.eks hvilke forskningsgrupper som hører til
hvilke masterprogram)
Informasjon til de vitenskapelige ansatte om rutiner

Etter avtale med fakultetet kan en av to løsninger gjelde (administrasjonen kommuniserer med
fakultetet for å finne løsning):
o

o

Student får overgang til nytt masterstudium dersom programmet har kapasitet og
han/hun ville ha kommet inn ved siste opptak (både tilfredsstiler faglige krav og ville
nådd opp i rangeringen)
Student får garanti om opptak til nytt program ved neste opptak (med de samme
kravene som i pkt over)

Internasjonale søkere til masterprogrammene H11
Programrådet satte ned en opptakskomite bestående av Dag Langmyhr, Sigrun V. Lien,
programrådskoordinator (fra adm), programrådsleder fra hvert program. Opptaksmøte ble satt til
onsdag 23. februar. De to førstnevnte møter hele dagen, de andre møter opp etter tur for å gå
gjennom sine søknader.

Foreløpig plan:
•
•
•
•
•

Kl 9: I:SK
Kl 10: I:D
Kl 11: I:NOR
Kl 12: I:TEKNAT
Kl 13: I:PRO

Ekstramøte 20. januar
•

•

3 studieplaner ble gjennomgått. Masterstudentene er tatt opp til I:PRO, og kom ikke inn på
I:D grunnet manglende 40-gruppe i humsam. De fikk godkjent studieplan med veileder fra
forskningsgruppen Design av informasjonssystemer, men de fikk ikke overgang til I:D.
Vedtaket for disse ble gjort som unntak og skal ikke skape presendens for fremtidige saker.
2 nye saker ble bestemt til neste programrådsmøte:
o I den grad vi ønsker krav til bestemte forskningsgrupper og emner for de ulike
programmene, må dette spesifiseres på websidene til programmet. Forslag til en slik
tekst kommer til neste møte.
o Programrådet må vurdere om vi skal kreve et minimum av informatikkemner som
teoretisk masterpensum.
o Bruk av bacheloremner som masterpensum

