Referat fra møte i felles programråd 19. september 2013
Tilstede: Dag Langmyhr, Kyrre Glette, Stein Gjessing, Joseph Noll, Lars Groth, André Kramer Orten,
Daniel Perez, Thomas Berthelsen og Kristin Broch Eliassen (referent)

Sak
1

Orienteringssaker

Semesterstarten 2013
Nytt opplegg for mottak av bachelorstudentene i høst. Felles
oppmøte i Sophus Lie fra 10-11 og programvise introduksjoner
til bachelorprogrammene til kl. 14. Gode tilbakemeldinger fra
studentene og programledere, noe vi ønsker å fortsette med
neste år.
Søknadstall og opptakstall bachelor og master
-God økning søkertall og møttall på bachelor.
Det er god søkning til alle bachelorprogrammene i informatikk,
men det er særlig stor interesse for de to store programmene
Inf: prog og Inf: design som har 308 og 248 primærsøkere til
henholdvis 180 og 118 studieplasser. Inf: språk opplevde størst
prosentvis økning på 30%.
MN generelt hadde en økning på 3%. Jenteandelen er svakt
økende. Inf: nano med 9.6% kvinner som hadde dette som
førstevalg i 2013, mot 6.7% i fjor.
-God økning søkertall og møttall på master
Foreløpige tall viser at vi hadde 375 primærsøkere i 2013 mot
282 i fjor. 231 studenter takket ja til studieplassen og 205
studenter møtte.
Ordningen med opptak av internasjonale studenter bør
evalueres etter opptaket 2015. Det er mye jobb med å vurdere
søknader fra utenlandske universiteter og veldig få studenter er
kvalifisert for våre masterprogrammer.
Inndragning av studieretter – oppdatering av studenttall
Studenttallene går oppover, ca 1000 bachelorstudenter og ca
400 masterstudenter.

2.

Spesialiseringer under

Første forslag fra UNIK om å inkludere informasjonssikkerhet

masterprogrammet

som en ny og fjerde spesialisering, informations security, under

Informatics: programming and

masterprogrammet Informatics: programming and networks.

networks
Spesialiseringen innen ”distributed systems” endres til
”distributed systems and networks”.

Sak

De ulike spesialiseringene vil ha ulike krav til forventede
forkunnskaper. Kravene til de ulike spesialiseringene bør
komme klart frem på nettsidene til programmet. Nettsidene til
masterprogrammet må endres.
Diskusjon om begrepene spesialisering og studieretning.
Spesialisering: synliggjøring av et fagfelt
Studieretning: faste rammer
I:nor er det eneste masterprogrammet med studieretninger. Er
det ønskelig med en samkjøring? Kyrre tar kontakt med sine
fagmiljøer.

3.

Opptakskrav til

Endringer i opptakskrav kan først bli gjeldende for opptaket

masterprogrammene i

høsten 2015.

informatikk
I:TekNat kom med innspill til forslaget som ble lagt fram på
møtet og kommer tilbake med et nytt forslag til opptaksregler.
Saken tas opp igjen på neste møte. Gruppene bes komme med
tilbakemeldinger til på opptakskrav og rangeringer til Dag.
o
4.

Bacheloremner som

Mulig å få til en regelendring på fakultetet?

spesialpensum for
internasjonale studenter (utsatt Internasjonale studentene tar emner på eget ansvar når fast
sak)

undervisningsspråk er engelsk


5.

Søknad fra student om fritak

Søknaden avslås. Det var enighet i programrådet om at det ikke

for emne som ble gitt som

er ønskelig å gi fritak for emner som gis som betingelse for

betingelse for opptak

opptak. Slike søknader vil blir avslått.
Programrådet bemerket at studenten burde ha søkt om fritak for
opptakskravet på et tidligere tidspunkt, ikke samme semester
som masteroppgaven skal leveres inn.

6.

Møtedatoer høsten 2013

Møtene bør legges før møtene i undervisningsutvalget.
Møtetidspunkt ble foreslått fra kl. 13.15-14.00.

7.

Eventuelt



Ingen saker

