
Referat fra programrådsmøte 28. oktober 2010 

Tilstede: Dag Langmyhr, Ole Christian Lingjærde, Stein Gjessing, Tone Bratteteig, Kyrre 
Glette, Stephan Oepen, Josef Noll (UNIK). Fra administrasjonen møtte: Kristin Bråthen, 
Kirsti Dalseth og Sigrun Vedø Lien 

Sak 6/10 Orienteringssaker 
• Programrådets mandat ble presentert 
• Dag Langmyhr oppsummerte fra den obligatoriske masteruken og tanker rundt del 2 som 

skal gå i januar 2011.  Uke 2 skal konsentrere seg om skriving (word, latex, bibliogarfi, 
siteringsteknikk). Programrådsrepresentantene ønsker å ha informasjonsmøter i november 
for å opplyse om mulige oppgaver og veiledere, ikke at dette gjøres i januar. I:d har allerede 
avholdt et slikt møte. Det ble også ytret ønske om at masterstudentene bør ha en ukes 
utvidet frist på emneopptaket. 

• I:teknat har innpasningsopptak til andre semester 
• Ifi har inngått avtale med HiB hvor studenter fra kybernetikkretning kvalifiserer faglig til 

master i I:pro – de kan søke om opptak og gjennomføre studiet fra Bergen med veiledning på 
UNIK. 

• Nyvalgte studentrepresentanter: Vegard Angell og Simen Sægrov 

 

Sak 7/10 Vurdering av de faglige opptakskrav til master 
Det var enighet om at kravene bør fremstilles slik at de kan leses av både interne og eksterne søkere. 
I:d, I:pro, I: teknat og I:nor sender forslag til ny tekst til Sigrun ila en uke. 

• I:sk ønsker å beholde teksten slik den er i dag 
• I:d ønsker å droppe kravet om 40-gruppe i humsam, men sette krav til fordypning innenfor 

visse temaer i 80-gruppen. 
• I:pro og I:nor kan spesifisere fagområder som kreves 
• I:teknat ønsker matematikkbakgrunn (40 sp?) i tillegg til 80-gruppe. 

 

Sak 8/2010 Skjema for studieplan for mastergradsstudiet 
Studieplanskjemaet ønskes videreført med frist for innlevering 1. desember. De studentene som ikke 
har fått veileder, må få en kontaktperson av forskningsgruppen/studieprogrammet. 

 

Sak 9/2010 Endring av studieplan for bachelor i I:nor og I: teknat 
• Vedtak: I:teknat bytter ut STK1100 med INF1xxa. STK 1100 er et våremne og vil gå i 2. 

semester, 3. semester får da et valgfritt emne. 
• Vedtak:  I:nor fjerner FYS1210 som et valgritt emne i 2. semester og INF1411 blir da 

obligatorisk. 



 

Sak 10/2010 Erstatningsemne for INF1040 for studenter på Digitale medier 
Vedtak: Studenter på Digitale medier kan få ta INF1500 i stedet for INF1040 i sin bachelorgrad. 

 

Sak 11 Dispensasjon for studenter   på I:pro som allerede har MAT1030 
eller tilsvarende 
Vedtak: Studenter fra det tidligere bachelorprgrammet i informatikk som har 10 sp innenfor Diskret 
matematikk (MAT1030 eller tilsvarende fra annen institusjon), vil få dispensajon for INF1080 i 
bachelorprogrammet I:pro. 

 

Sak 12/2010 Forkortelser for programmene 
Følgende forkortelser ønskes brukt: I:d, I:nor, I:pro, I:sk og I:teknat. Sistnevnte vil mulignes bytte 
navn og da også forkortelse. 

 

Sak 13/2010 Nedlegging av gamle programråd 
Vedtak: Det nye felles programrådet ivaretar de nedlagte programrådenes behov.   

IT – språk, logikk, psykologi og Teknologi, organisasjon og læring ønsker å fortsette. 

 

Sak 14/2010 Lokale opptaksregler til master: kjønnsspoeng og ventepoeng 
Det er allerede søkt om kjønnspoeng på alle bachelorprogram til KD via fakultet/UiO. Programrådet 
avventer endelig vedtak fra KD om dette før vi vedtar om vi ønsker kjønnspoeng på 
masterprogrammene. Programrådet stiller seg imidlertid positiv til kjønnspoeng også på master. 
Ventepoeng anses som ikke aktuelt eller nødvendig per i dag. 

 

Sak 15 Eventuelt 
Stein Gjessing og UiO er i ferd med å underskrive en utvekslingsavtale mellom Ifi og San Jose State 
University i USA (http://www.sjsu.edu/ ). Avtalen vil innebære en studieavgift på mer enn 50.000.- i 
året. Sigrun sjekker hva som er maksimum stipend- og lånebeløp fra Lånekassen. 

http://www.sjsu.edu/�
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