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Referat fra møte 07/05 i undervisningsutvalget 
21. oktober 2005 

Tilstede: Dag Langmyhr, Ole Christian Lingjærde, Kjell Åge Bringsrud, Jim Tørresen, Are 
Hjørungnes, Christina Mörtberg, Petter Hareim, Nils Petter Wien, Tonje Jystad Fredrikson 

Fra administrasjonen møtte: Tom Atkinson, Ann-Helen Lang 

Sak 1. Referatsaker/orienteringssaker 

Referat fra møte 06/05 30. september 2005 godkjennes.  

Sak 2. Rapport om undervisningen ved instituttet 

Utkast til rapport ble framlagt utvalget og diskutert. 

Sak 3. Nye emner 

INF2020 Visuell kommunikasjon I, del I godkjenning utsettes inntil avklaring 
om emnekode. Utvalget ønsker ikke at emnet skal ha INF-kode da dette er et 
emne som ikke holdes ved instituttet. 

INF2030 Visuell kommunikasjon I, del II godkjenning utsettes av samme 
grunn som for INF2020. 

TOOL5100 IKT-basert samarbeidslæring godkjennes. 

Sak 4. Endring i undervisningen i INF3400/4400 

De ønskede endringene i undervisningen i INF3400/4400 godkjennes. 
Utvalget forventer en rapport etter at emnet har gått første gang med ny 
undervisningsform med oversikt over hvordan den nye 
undervisningsformen har fungert. Utvalget forventer også at fagansvarlige 
holder en dialog underveis med studentene og får tilbakemelding om hva de 
synes om undervisningsformen. 

Sak 5. Karakterfordeling på masteroppgaver 

En statistikk over karakterer gitt på masteroppgaver viser en forskyvning 
mot de gode karakterene slik at overvekten av karakterene som er gitt er A 
og B. Utvalget mener at en forklaring på forskyvningen kan være at 
studentene som skalaen viser er studenter som fikk opptak da konkurransen 
var størst og da opptakskravet var høyest. Utvalget påpeker at hele skalaen 
skal brukes, og at det bør presiseres at karakteren A kun skal gi til de aller 
beste studentene. Utvalget vil se på beskrivelsen av karakterene som gis til 
sensorer i forbindelse med sensur av masteroppgaver, for å evt legge til 
tilleggsinformasjon hvis beskrivelsen viser seg å ikke være presis nok.  
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Sak 6. Endring av pensumplan og godkjenning av spesialpensum 

Endring av pensumplan og spesialpensum for Thor Arne Løvland 
godkjennes.  

 

 

 

 

Institutt for informatikk, 16.11.2005 

Dag Langmyhr 

Ann-Helen Lang 
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