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1) Orienteringssaker


Rapport om forskning og utdanning innen informasjonssikkerhet ved IFI og UNIK ble lagt
frem.



Opptakstall for høsten 2012 ble lagt frem. På Bachelor var det økning for to av
programmene, I:pro og I:design. Søknadstallene for master viste liten endring.



Det er åpent for innpasningsopptak til bachelorprogrammene I:pro og I:teknat, fjerde
semester våren 2013.

2) Revisjon av programsidene
Det var frist 15. desember for oppdatering og kvalitetssikring av programsidene. Særlig punktene
«Hva lærer du», «Jobb og videre studier» og «Studieopphold» må gjennomgås slik at tekstene er i
overenstemmelse med sentral veiledning for programnettsider: http://www.uio.no/foransatte/arbeidsstotte/nettpublisering/veiledninger/studier/program/
Tekstene under «Hvorfor velge dette programmet» vil fra 2013 hentes fra Studiekatalogen.
Her er et eksempel på program som har lagt inn hele studiekatalogen på nett:
http://www.uio.no/studier/program/filide/hvorfor-velge/
3) Vedtatt: INF2140 – Parallellprogrammering er ikke lenger obligatorisk emne for programmene
I:pro og I:teknat. For I:teknat byttes emnet ut med et valgfritt emne. For I:pro inkluderes INF2140
i listen over informatikkemner som inngår som fordypningsemner. Det totale antallet i denne
gruppen økes samtidig fra 30 til 40. Vedtaket er gjort med tilbakevirkende kraft.
4) Gruppene har fått oppfordring om å diskutere de faglige opptakskravene til
masterprogrammene ved Ifi, med særlig henblikk på punktene under, internt i gruppene og
komme med forslag til vedtak til neste møte i Programrådet.
1) Definisjon av 80-gruppen i Informatikk. Hva bør den inneholde.
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2) Skal det faglige opptaksgrunnlaget inngå i 80-gruppen når det beregnes C-snitt?
3) Er opptakskravene riktige? F.eks. dersom man rekrutterer fra andre masterprogrammer enn
«sitt eget».
5) Eventuelt.
De ansatte ved forskningsgruppen BM flytter til Matematisk institutt når CMA legges ned. De som
hørte til den tidligere SIV-gruppen går ut av BM og over til BIO-gruppen. Det betyr at de fleste
INF-MAT kursene overføres til matematisk og opptakskravene til I:teknat må gjennomgås på nytt.

