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Referat fra møte 01/05 i undervisningsutvalget 
27. januar 2005 

Tilstede: Dag Langmyhr, Arne Maus, Ole Christian Lingjærde, Oddvar Hallingstad, Dag 
Wisland, Christina Mörtberg, Andreas Nilsen, Petter Hareim og Nils Petter Wien  

Forfall: Kjell Åge Bringsrud, Jim Tørresen 

Fra administrasjonen møtte: Ann-Helen Lang 

Sak 1. Referatsaker/orienteringssaker 

• Referat fra forrige møte godkjennes 
• Formelle forkunnskapskrav i INF5100 er fjernet, emnet har nå ingen formelle 

forkunnskapskrav 
• INF1060 vil fra høsten 05 kreve INF1000, INF1010 eller IN105 som formelle 

forkunnskapskrav 
• I forbindelse med etteropptaket til emnet INF5270 ble studenter med emnet 

på pensumplanen prioritert fra ventelisten. Alle med emnet på pensumplan 
har fått plass.  

• I forbindelse med opptak til emnet INF5050 ble de samme rangeringsreglene 
som for opptaket til våren 04 vedtatt på fullmakt. 

• Prosedyre ved klage på karakter. Prosedyren foregår ved at 
administrasjonene samler alle forespørsler om begrunnelse for hvert emne og 
sender oversikt til faglærer. 

• Status i Undervisningsutvalget: Utvalget er forlenget, men Morten Dæhlen vil 
gjenoppnevne utvalget  

• Masteropptaket våren 05 førte til 92 tilbud hvorav 80 har takket ja 
• Status for studenter som har fått opptak til master ved tidligere semestre ble 

fremlagt, med oversikt over studenter som har og ikke har oppgave, samt 
hvilke grupper studenter som har oppgave er tilknyttet. Utvalget ønsket 
lignende tall for hovedfagsstudentene, dette fremlegges på neste møte. 

• Resultatet av emneopptaket våren 05 ble fremlagt 
• Siste nytt om kvalitetssystemet ble lagt frem. Kvalitetssystemet er nå under 

bearbeiding av fakultetet i samarbeidet med instituttet. 
 

Sak 2. Forslag til fakultetet om endring av eksamensreglementets pkt. 4  

Forslag til nytt pkt. 4: 
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”Forkunnskapskrav for et emne må være oppfylt før man kan melde seg til 
undervisning og eksamen i emnet. Studenter med 120 studiepoeng eller mer kan 
imidlertid med de unntak som er fastsatt av fakultetet, følge undervisningen og gå 
opp til eksamen i de emner fakultetet tilbyr uten å fylle kravene til forkunnskaper. 
Kravet om forkunnskapskrav faller i dette tilfellet bort”. 

Sak 3. Fjerning av formelle forkunnskapskrav for 5000-emner 

Fra og med høsten 2005 vil ingen 5000-emner ha formelle forkunnskapskrav, 
med begrunnelsen at studenter på masternivå selv bør kunne vurdere om de 
har forkunnskapskravene som anbefales for emnet, samt at avanserte emner 
tidligere ikke hadde forkunnskapskrav.  

Sak 4. Godkjenning av nytt emne 

Emnet INF3270/INF4270 – HCI (Human-Computer Interaction) grunnkurs 
godkjennes under forutsetning av at det gjøres rede for årsakene til 
kurdimensjoneringen på minimum 25 studenter.   

Sak 5. Endringer av pensumplan 

Endringene i pensumplanene til 

• Fredrik de Vibe 

• Espen Andreassen 

• Olav Stanly Kyrvestad 

• Tom Simonsen 

godkjennes 

 

Sak 6. Evt.  

Forslag om å søke fakultetet om dispensasjon for INF1050 slik at studenter 
som har tatt emnet kan ta med seg deleksamen og resultatet til senere år.  

Saken ble utsatt til neste møte. 

 

Møteplan fremover: Onsdag 09:15 i styrerommet. 

 

Institutt for informatikk, 20.02.2005 

Dag Langmyhr 

Kristin Bråthen 

 


