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Referat fra møte 03/11 i undervisningsutvalget 
3. november 2011 

Tilstede: Dag Langmyh, Tone Bratteteig,  Kjell Åge Bringsrud, Einar Broch Johnsen, Yngvar 
Berg og studentene. 
Forfall: Arne Maus. 
Fra administrasjonen møtte: Sigrun Vedø Lien og Kristin Bråthen 
 
Sak 1. Referatsaker/orienteringssaker 

• Godkjenning av referat, utsatt 
• Informatikk: tekniske og naturvitenskapelige anvendelser 

(bachelor) nedlegges. Master opprettholdes. 
• Det er fra fakulteteets side planer om HMS-opplæring av 

studenter og ansatte. 
• Fakultetet har startet en reform for å samkjøre 

oppbyggingen av bachelor-studiene. 

 
Sak 2. Endring i undervisningen i logikk 

INF2080 Logikk og beregninger opprettes. 
INF5800 og INF5810 undervises neste gang høsten 2012 og blir 
deretter høstemner. 
INF3170 nedlegges etter våren 2012. 
 

Sak 3. Krav om tilstedeværelse på samlinger for ITLED 4020 
Det kreves 80% tilstedeværelse i ITLED4020, dvs. at det normalt 
bare aksepteres en dags samlet fravær fra samlingene. Etter 
søknad kan undervisningsutvalget dispensere fra dette kravet. 
 

Sak 4. Flytting av INF5620 til høsten 
INF5620 undervises neste gang høsten 2012 og blir deretter et 
høstemne. 
 

Sak 5. Emneendring i INF3280 
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De foreslåtte endringer i undervisning og eksamen vedtas. 
 

Sak 6. Nytt masteremne, fra Dino Karabeg 
Emnet godkjennes ikke.  
 

Sak 7. Nedleggelse av INF5441 
 INF5441 nedlegges. Faglærer Alf Olsen har hatt en II-stilling som 
ikke forlenges. 
 
Sak 8. INF0105, erfaringer 

UU ønsker at INF0105 fortsetter. Erfaringene sendes fakultetet. Ifi 
har ikke kapasitet til å gi det planlagte andre emnet på fem 
studiepoeng nå. SFE kommer til å gi et emne på fem 
stuiepoeng slik at fakultetets krav som at studentene sakl kunne 
ta til sammen 10 stp. Oppfylles. 

Sak 9. Forslag til nytt emne, INF2140 
Emnet opprettes. Det er ok for faglærer med fire timer eksamen. 

 
Sak 10. Godkjenning av emner, EVU. 

Emnet ”Forskningsmetode og etikk” godkjennes. 
Sak 11. Videooverføring av undervisning fra UniK 

UU er positive til vedeoverføring av UniKs undervisning til OJD. 
Sak 12. Endring av obligreglement 
 De foreslåtte endignen godkjennes. Undervisningsleder gis fullmakt 
til å omformulere teksten: Hvis man ikke må bestå 100% av obligene 
kan man ikke levere igjen. 
Sak 13. Endringer i emnebeskrivelse, INF4350 

Endringene godkjennes i ettertid. Det blir skriftlig eksamaen som 
teller 100% og krav om gjenomføring av obliger. 

Sak 14. Nye medlemmer 
 Josef Noll er fast representant fra UniK. 
 Yngvar Berg representerer INF-NOR. 
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Sak 15. Evt 
 

 
 
Neste møte:, onsdag 14. desember kl 12.15 i styrerommet 

 
 
Institutt for informatikk, - 

Dag Langmyhr   Kristin Bråthen 
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