Institutt for informatikk	side 
	—  —
Referat fra møte nr 9/99 i undervisningsutvalget
Mandag 14.juni 1999
Tilstede:J.Kaasbøll, D. Langmyhr, J-E. Hagen, L. Arnesen, R. Kobro
Fra administrasjonen møtte:S-M. Storleer, T. Dahl
Sak 1. Referatsaker/orienteringssaker
·	Referatet fra forrige møte ble vedtatt
Sak 2. Godkjenning (endring i) pensumplaner
Følgende (endringer av) plan for hovedfagsstudiet ble godkjent:
Jan Kroken
Carl Kjartan Aasland
Henrik Brautaset Aronsen
Elin bardal
Solveig Edvardsen
Andreas Falck-Ytter Faafeng
Berit Haugen
Anders Hogseth
Erik Kristensen
Thomas Lund
Gunnar Lunde
Geir Myrind
Erlend Olsen
Stian Andre Olsen
Endre Mecklebord Rognerud
Peder Stay
Tomas Wangen
Dag Fredrik Øien
Ståle Schumacher Ytteborg
Sak 3. Godkjenning av sensorer
Følgende sensorer ble godkjent:
Thoralf Quale
Sissel Tangen
Rolf Bjerknes

Sak 4. Utsatt

Sak 5. Tiltak for å redusere gruppelærerkostnadene – hvordan få jevnt antall studenter pr gruppe
Undervisningsutvalget fremmer følgene tiltak til styret:
1.	For å hindre usikkerhet blant studenter om man blir tatt opp til mange nok emner et semester ønsker IFI å garantere om opptak til undervisning til alle studenter som melder seg til 100-emner innen fristen.
2.	Alle som er tatt opp til undervisning ved IFI skal få lik skriverkvote uavhengig antall emner det er tatt opp til.
3.	Gjeninnføre IN000 fra H99

Sak 6. Ny emnegruppe – innspill til styret
Undervisningsutvalget hadde emnegruppesaken opp til diskusjon på sitt møte 14.6.99 og ønsker å komme med følgende henstillinger til styret:
- Et rammeverk og tidsplan må vedtas før undervisningen setter i gang til høsten. 
	Dette fordi vi må informere studentene om mulige endringer som vil bli gjort fra H00, f.eks. kurs som nedlegges.
Et rammeverk vil kunne ha to løsninger: 15 + 5 for alle eller 15 + 5 for de som ikke skal ta hovedfag og 15 + 10 for den som skal tas opp til hovedfag (i tillegg kommer de andre kravene)
 - Vi må sikre at instituttet får ressurser til å få frikjøpt kursutviklerne(og da få  ansatt vikarer i utviklingsperioden)
- Det må snarest settes ned arbeidsgrupper som starter kursutviklingen. Det bør være minst 2 personer pr nye kurs. En mulig fordeling kan være:
IN-A: matmod,syst, data
IN-B: data, syst
IN-C: Data,digi, koms
IN-D: De det måtte gjelde
IN-B er vel det kurset som førs bør være ferdig til undervisning allerede fra V01.
Studieretningsgruppene bør snarest få forespørsel om hvem de vil bruke i
dette arbeidet.
Ellers støtter vi opp om ideene rundt semesterfordeling, men ber styre om å se helheten i dette før endelig vedtak fattes.


Sak 7. Sommerfullmakt til undervisningsleder
Undervisningsleder gis fullmakt til å fatte vedtak i hastesaker som finner sted i løpet av sommeren. 


Møteplan fremover: 16.8.99

Institutt for informatikk, 7/26/99
Jens Kaasbøll (s.)
Tone Tellevik Dahl (s.)


