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Referat fra møte 04/11 i undervisningsutvalget 
14. desember 2011 

Tilstede: Dag Langmyh, Tone Bratteteig,  Kjell Åge Bringsrud,Yngvar 
Berg, Herman Ruge Jervell og fire studenter. 
Forfall: Arne Maus. 
Fra administrasjonen møtte: Sigrun Vedø Lien og Kristin Bråthen 
 
Sak 1. Referatsaker/orienteringssaker 

• Referat fra 03/11 godkjennes med de endringer som kom 
fram. 

• Det nye masterprogrammet i CLS. Forslaget om opprettelse 
er i ettertid blitt trukket. 

• Informasjon fra fakultetet: 
o Det er vedtatt at det sakl føres 

undervisningsregnskap. Hvilken form det skal ha er 
ikke avklart. 

o Fakultetet har opprettet en gruppe som skal se på 
bredden i bachelorgraden. 

o Fakultetet har fokus på individuell oppfølging av 
studenter. 

 
Sak 2. Nytt emne fra GI, fem stp 

Emnet godkjennes og får emnekoden INF5580. 
Sak 3. Forslag om å erstatte INF5500/9500 med nytt masteremne 

Emnet godkjennes. INF5500/9500 nedlegges. 
Sak 4. Undervisnings- og eksamenspråk 

For masteremner som undervises på engelsk kan man ha 
eksamesoppgave kun på engelsk. Bacheloremner skal ha 
eksamensoppgave på norsk. 

Sak 5. Emne fra Senter for entreprenørskap (SFE) som supplement til 
INF0105 
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Emnet ENT1005 godkjennes som et supplement til INF0105 for 
bachelorstudenter. 

Sak 6. Eksamen på pc 
Dag Langmyhr er foreleser i INF2270 og vil der forsøke 
eksamen på pc inneværende semester. Ved behov må 
emnebeskrivelsen endres. 

Sak 7. Kurskritikk 
 FUI har gjort en kjempejobb med å samle studentenes 
tilbakemledinger og evaluere instituttets emner! Det er mye bra 
tilbakemelding til våre faglærere. Undervisningsleder følge opp det som 
ikke er fullt så bra. 
Sak 8. Forslag til nytt emne, informasjonteknologi og samfunn 

Emnet godkjennes som INF3700, med de presiseringer rundt 
eksamensform som kom frem på møtet. 
 

Sak 9. Undservisningsansvar 
 Den foreslåtte presiseringen godkjennes. 
Faglærer(e) har det overordnete ansvar for undervisningen i et emne; dette 
inkluderer (der det er relevant) 
- utarbeide emnet og vedlikeholde det 
- finne tilsynssensor og holde kontakt med denne 
- sette opp og vedlikeholde emnets nettsider 
- velge lærebok og/eller annet undervisningsmateriell 
- velge og/eller lage ukeoppgaver og obligatoriske oppgaver med  
løsningsforslag 
- forberede og holde angitte forelesninger 
- svare på faglige spørsmål når gruppelærerne ikke kan 
- arrangere en form for midtveisevaluering 
- samarbeide med instituttet når det oppdages fusk 
- lage eksamensoppgave på alle aktuelle språk eller avholde muntlig  
eksamen inkludert konteeksamen 
- finne eksamenssensorer 
- lage eksamensløsningsforslag/sensorveiledning 
- rette 30 besvarelser (hver faglærer) 
- administrere sensurprosessen 
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- gi tilbakemelding til studenter som ber om forklaring på karakteren 
- finne klagekommisjon om noen klager 
- delta i ansettelsen av gruppelærere 
- holde ukentlige samlinger med gruppelærerne 
- utarbeide nødvendige rapporter til fakultetet 
 

Gruppelærer 
 
Gruppelærerens jobb er: 
- forberede og undervise øvingsgrupper og rapportere om oppmøtet 
- svare på faglige spørsmål under øvingsgruppen og ellers 
- motta, rette og gi begrunnet tilbakemelding på obligatoriske  oppgaver 
- holde oversikt over godkjente obligatoriske oppgaver 
- delta på ukentlig møte med faglærer 
- delta på obligatoriske gruppelærerkurs hvert semester 
- melde fra ved mistanke om fusk eller andre problemer 
Sjefsgruppelærer 
 
Noen få emner har egen sjefsgruppelærer for å avlaste faglærer. Dette 
gjelder emner som enten har veldig mange (dvs >200) studenter eller 
har ukentlige innleveringer av obligatoriske oppgaver; for tiden er dette 
INF1000, INF1010, INF1050, INF1080, INF1100 og INF3331.  
 
Sjefsgruppelæreren har ansvar for 
- delta på gruppelærermøtene 
- administrere innsamling, fordeling og listeføring av obligatoriske  
oppgaver; dette omfatter administrasjon av Devilry, Joly eller annen  
aktuell programvare for innlevering 
- administrere blogg/diskusjonsforum (og kurset benytter det) 
- svare på faglige spørsmål i den grad han/hun kan 
- regelmessig levere timelister over utført arbeid 
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INF[34]151 er så spesielt at det har eget opplegg. 
 
Sak 10. Evt. Tre saker ble meldt inn under eventuellt 

1. Faglærere i INF1000, INF1010 og INF2220 har hatt etfelles møte. 
De ønsker sikre god fordeling av emner seg i mellom være 
sikker på at emnene dekker riktige tema. 

2. INF1510 eksamensform: Faglærer ønsker å endre eksamensformen.  
3. Studentene ønsker at alt av obliger og oppgaver er tilgjengelig 

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

 
 

Institutt for informatikk, - 

Dag Langmyhr   Kristin Bråthen 
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