Referat fra programrådsmøte 13. oktober 2011
Tilstede: Dag Langmyhr, Stein Gjessing, Yngvar Berg, Stephan Oepen, Josef Noll (UNIK),
Simen Sægrov. Fra administrasjonen møtte: Kristin Bråthen, Kirsti Dalseth, Mozhdeh
Harat og Sigrun Vedø Lien
1) Orienteringssaker
• Informatikk:tekniske og naturvitenskapelige anvendelser bachelor legges ned fra høsten
2012. En arbeidsgruppe nedsatt av Instituttleder ser videre på fremtiden til
masterprogrammet Informatics:technical and scientific applications – også i lys av et nytt
ønsket masterstudium i Life science som kommer fra forskningsgruppen Biomedisinsk
Informatikk .
• MN-fakultetet er i ferd med å vedta ny studieorganisering og ønsker å videreføre Ifis ordning
for alle institutt med programråd og undervisningsutvalg. De åpner også for å slå sammen
disse to utvalgene, programrådet vil ta opp dette på et senere tidspunkt.

2) Studieretninger
Vedtak: Etter en gjennomgang i fagmiljøene er programrådet kommet til at I:NOR beholder
studieretninger og I:PRO legger ned sine studieretninger.
Programrådsleder nedsetter en komite bestående av programrådsleder, programleder I:PRO og en
administrativ ansatt som reviderer opptakkravene til masterprogrammet. I:PRO ønsker å gå for en
løsning som likner I:D.

3) Ny spesialisering på I:pro
Programrådet stiller seg positiv til en ny spesialisering Sikkerhet og sårbarhet i IKT-systemer. De
ønsker samtidig å vurdere eventuelle andre spesialiseringer i lys av at studiretningene nå bortfaller.
Programrådsleder nedsetter en gruppe som ser på dette. Det er ønskelig at alle nye spesialiseringer i
alle program tas opp i programråd.

4) Veiledning av studenter på andre program enn forskningsgruppen
tilhører
Vedtak: alle studieplaner som ikke følger publiserte anbefalinger ift valg av emner,forskningsgruppe
og veileder skal vurderes av programrådsleder, programleder for det aktuelle program og
administrativ programkoordinator.
Studenter som er opptatt på det programmet som en forksninggruppe tilhører, må ha fortrinnsrett til
en oppgave/veileder i denne gruppa. Dette har programledere ansvar for å formidle til
forksningsgruppen(e) sin(e).

5) Fritak for INF3140 i bachelorgraden I:pro
Fem studenter mangler kin INF3140 i bachelorgraden i:pro. De har ikke fått mulighet til å velge
INF4140 høsten 2011.
Programrådet kan godta at et INF3xxx-emne som er relevant for studieprogrammet kan erstatte
INF3140 som et unntak for disse fem studentene. Dette skaper ikke presedens for evt fremtidige
saker.

6) Deltidsstudier på bakgrunn av arbeid
Vedtak: programrådet ønsker å fortsette gjeldende praksis med å godta søknader om deltidsstudier
(inntil 50%) på bakgrunn av arbeid.
Arbeidsmarkedet er godt for informatikkstudenter og svært mange velger derfor å arbeide ved siden
av studiene. Programrådet mener fleres studenter vil falle fra og jobbe fulltid dersom vi innskjerper
denne praksisen.

7) Eventuelt
•
•

Noen programledere ønsker å bli med på MN-fakultetets mailingliste for programrådsledere.
Inntil videre videresender programrådsleder disse mailene.
Det er ønskelig med flere møter i semesteret, fast møtetidspunkt ble fastsatt til torsdag
1230-1400. Neste møte er torsdag 8. desember 2011.

