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Referat fra møte 02/05 i undervisningsutvalget 
23. februar 2005 

Tilstede: Dag Langmyhr, Arne Maus, Kjell Åge Bringsrud (sak 1,2,3 og 5), Ole Christian 
Lingjærde, Jim Tørresen, Christina Mörtberg og Nils Petter Wien. 

Forfall:  

Fra administrasjonen møtte: Kristin Bråthen og Tom D. Atkinson (sak 1 og 5) 

Sak 1. Referatsaker/orienteringssaker 

• Referatet fra 27. januar 05 godkjennes 
• Status for hovedfagsstudenter er delt ut 
• Forholdet mellom tall ved emneopptaket V05 og V04, utdelt 

 

Sak 2.  Endring av studiepoeng for INF5060 

INF5060 endres fra 5 til 10 studiepoeng f.o.m. høsten 2005 og emnekoden 
endres til INF 5061. 

Sak 3. Overføring av deleksamen – prosjektarbeid INF1050  

Det sendes søknad til fakultetet om dispensasjon fra $ 5.5 i ”Regler for 
eksamen ved Det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet” for INF 1050 og 
INF 3221/4221 slik at deleksamen for disse emnene kan overføres til senere 
semester. 

Sak 4. Vurdering av emneporteføljen ved Institutt for informatikk  

UU nedsetter en gruppe som skal se på emneporteføljen ved instituttet og 
komme med forslag til endringer, satsninger etc. i forhold til dagens 
emneportefølje. Dette skal legges frem på instituttkonferansen 25.-26.5. 

Representanentene i gruppen er: Dag Langmyhr, Ann-Helen Lang,  Knut 
Mørken, Jim Tørresen,. Christina Mörtberg og Petter Hareim 

Sak 5. Forslag til fakultetet om endring av eksamensreglementets pkt. 4 – ny 
vurdering av sak 

Vedtaket fra 27.01.05 sak 4 sendes ikke til fakultetet, men legges på vent. UU 
ber om en revurdering av de formelle- og anbefalte forkunnskapskravene til 
instituttets emner. Forskningsgruppene kontaktes for å gjennomgå dette på 
sine emner. Det blir gitt rettledning fra administrasjonen og hjelp til å finne 
emner som har det riktige faglige innholdet. Under anbefalte forkunnskaper 
er det mulig å legge inn tekst i tillegg til emner. 
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Sak 6. Endring av pensumplaner godkjennes: 

• Jan Kaspar Martinsen 
• Sinan Sigurd Tanilkan 
• Jeanette Horn 

 

Sak 7. Evt. 

 Ingen saker under eventuellt. 

 

Neste møte onsdag 30. mars kl. 09:15 i styrerommet. 

Møtet 30. mars avlyst siden det ikke hadde kommet inn noen saker.  

Neste møte onsdag 27. april kl. 09:15 i styrerommet. 
 

Institutt for informatikk, 27.04.2005 

Dag Langmyhr 

Kristin Bråthen 
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