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Referat fra møte 06/05 i undervisningsutvalget 
30. september 2005 

Tilstede: Dag Langmyhr, Jim Tørresen, Are Hjørungnes, Arne Maus, Christina Mörtberg, 
Tonje Jystad Fredrikson, Håkon Stensland, Petter Hareim.  

Forfall: Kjell Åge Bringsrud, Ole Christian Lingjærde, Oddvar Hallingstad 

Fra administrasjonen møtte: Ann-Helen Lang 

Sak 1. Referatsaker/orienteringssaker 

• Referat fra 8. juni godkjennes. 

• Master- og hovedfagsavslutninger så langt i 2005 har ført til i 
underkant av 140 innleveringer.  

• Masteropptaket høsten 2005 førte til 99 tilbud hvorav 84 har takket ja. 

• Det ble forelagt en skisse over et nytt emne: INF0010 for 
bachelorporgrammer som synes INF1000 er for hardt.  

• Undervisningsutvalget skal diskutere gruppeundervisningen ved ifi. 
Det er satt av en halv dag til diskusjon rundt nye løsninger for å få 
opp oppmøteprosenten etc.  

 

Sak 2. Nye emner 

Emnet INF5770 Implementation of health information systems in developing 
countries godkjennes. 

Emnet INF5420 Bedriftsrelevant prosjekt i mikroelektronikk godkjennes 

 

Sak 3. Endring i vurderingsform i INF5261 Utvikling av mobile 
informasjonssystemer  

Endring av vurderingsform fra A-E til bestått/ikke bestått godkjennes. 

 

Sak 4. Problematikk rundt korte masteroppgaver 

Etter forespørsel fra Programrådet for informatikk skal 
undervisningsutvalget utforme spørreskjema til veiledere og studenter som 
har fullført en kort oppgave. Evt. forslag til spørsmål som bør være med i 
skjemaet sendes til Dag Langmyhr.  
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Sak 5. Normer for veiledning av masterstudenter 

 Etter forespørsel fra Programrådet for informatikk om normer for veiledning 
 av masterstudenter. Forslag til normer:  

  Lang oppgave: ca 60 timer (1 time per uke i 20 uker i 3 semestre) 

  Kort oppgave: ca 36 timer (oppstart og 2 timer per uke i 17 uker)  

Dette er et anslag på hvor mange timer en student kan forvente og ikke en 
regel om hvor mange timer en student har krav på.  

 

Sak 6. Engelske emnebeskrivelser. 

Ble tatt hånd om av Dag Langmyhr 

 

Sak 7. Rapporten  

Utkast til rapport ble framlagt utvalget. 

 

Sak 8. Møteplan for undervisningsutvalget 

Møtedatoer høsten 2005: 

• 21. oktober buerommet 

• Fredag 28. oktober 9:15 - 12:00 grupperom 3 i Georg Sverdrups hus (3. 
etg) med påfølgende lunsj 

• Fredag 18. november 09:15 i Styrerommet 

• Fredag 9. desember 09:15 i Styrerommet  

   

  

 

Institutt for informatikk, 19.10.2005 

Dag Langmyhr 

Ann-Helen Lang 
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