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Referat fra møte nr 12/99 i undervisningsutvalget
Onsdag 15.09 1999
Tilstede: J. Kaasbøll, D. Langmyhr, O. Dahl, A. Karabeg, R. Runde, R. Nicolaysen
Fra administrasjonen møtte: T. T. Dahl
Sak 1. Referatsaker/orienteringssaker
·	Etablering av spesialisering i informasjonssystemer i siv.øk. studiet ved HiA
·	XU-møtet i juni avslo å gå bort fra avsluttende muntlig eksamen. Samtidig pålegger de alle institutter å følge samme praksis rundt avsluttende muntlig.
·	XU-møtet i juni ønsket ikke å ta stilling til ECTS-karakterskalaen. De ønsker å sette ned et utvalg i løpet av høsten som skal se på dette vidre.
Sak 2. Godkjenning (endring i) pensumplaner
Følgende (endringer av) plan for hovedfagsstudiet ble godkjent:
Frank Jørgen Solem
Werner Bjerke
Bjørn Magnhildøen
Margrethe Monsen
Christian Pettersen
Bjørn Willassen
Kjetil Pedersen
Helge Fjellestad
Lars Duvaas
Sak 3. Godkjenning av sensorer
Ingen sensorer til godkjenning
Sak 4. Søknad om Annullering av eksamen og ny prøve i IN105
Søkeren får innvilget søknad om annullering av eksamensforsøk i IN105 V99. Hun kan gå opp til ny prøve i IN105 ved den ordinære eksamen i november H99.
Sak 5. Grunnfag/emnegruppe i informatikk
Undervisningsutvalget innstiller overfor styre at grunnfag og emnegruppe i informatikk skal bestå av følgende komponenter:
Grunnfag: IN-A, IN-B, IN-C/X, Y
X og Y representerer fakultetstilbud
Emnegruppe: IN-B, IN-C, IN-D, IN-E
Hvor IN-C forutsetter IN-A og Hvor IN-D vi bygge på diskret matematikk
Sak 6. Tilbud om studieopphold i USA
Saken ble diskutert og vil tas opp igjen i november
Sak 7. Søknad om bytte av studieretning
Studenten får innvilget sin søknad om bytte av studieretning fra kommunikasjonssystemer til matematisk modellering forutsatt av han består IN-ST259 H99

Sak 8. Møtetidspunkt for UU H99
29. september
13. oktober
27. oktober (m/bla nye emner til forelesningskatalog)
17. november
8. desember

Møteplan fremover: 29. september
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