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Referat fra møte 02/11 i undervisningsutvalget 
26. mai 2011 

Tilstede: Dag Langmyhr, Arne Maus, Kjell Åge Bringsrud, Einar Broch Johnsen, Snore 
Aunet, Torgeir Lebesbye og Espen Angell Kristensen. 
Forfall: Ole Christian Lingjærde, Tone Bratteteig. 
Fra administrasjonen møtte: Kristin Bråthen 
 
Sak 1. Referatsaker/orienteringssaker 

• Godkjenning av referat fra møte 01/11 utsettes da referatet ikke er 
sendt ut. 

• Faglærere vil bli minnet på at økningen fra tre til fire timer skriftlig 
eksamen ikke betyr at opgavemengden skal økes tilsvarende.  

 
Sak 2. Forslag om nytt emne INF2260 

INF2260 godkjennes. Studiadministrasjonen avklarer om det er overlapp mot 
INF4260. 
INF4260 nedlegges, det gikk siste gang høsten 2010. 

Sak 3. Forslag om nytt emne, master 
INF5590 godkjennes. Emnet blir gitt forutsatt at avtalen med 
Arkitekhøyskolen går i boks. Det blir begrenset antall plasser (8-10) og vil 
være obligatorisk oppmøte på første forelesning. 

Sak 4. Kurskritikk 
Fagutvalget har igjen gjort en fremragende jobb med kurskritikken.  
Faglærere kan få tilgang til alt materiale ved å kontakte fui-kk@ifi. 

Sak 5. Obligatorisk oppmøte på gruppeundervisning 
Ragnhild Runde fra studielaben presenterte forslaget om å innføre 
obligatorisk oppmøte den første måneden på gruppene i de obligatoriske 
1000-emnene.  Argumentene for dette er todelt. Sosialt opplever mange at 
det er vanskelig å få innpass og få seg et miljø og nettverk på et nytt sted. 
Faglig er det mange studenter som ikke forstår hvor viktig det er å starte 
semesteret med en gang. Ved obligatorisk oppmøte vil det bli lettere å skaffe 
seg et nettverk og gruppelærer vil se at studentene får startet semesteret. 
Argumenter mot er at det ikke bygger opp under ansvar for egen læring og 
at det kan virke demotiverende for studenter som allerede kan noe. 
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Det var enighet om at dette er et godt forslag. Gruppelærere får ansvar for 
oppmøteregistrering og håndterer søknader om fritak. Fritak fra oppmøte 
må være begrunnet. Gruppelærer tar kontakt med de som ikke møter for en 
samtale. Ved vanskeligheter kontakter gruppelærer studielaben, som tar 
videre oppfølging av studenten. 
Det vil bli obligatorisk oppmøte på gruppeundervisningen den første 
måneden i følgende emner: INF1000, INF1080, INF1100, INF1400 og 
INF1500. 

Sak 6. Forslag om nytt emne, evu 
Det foreslåtte emnet godkjennes. 

Sak 7. Jubileet, 2. september og konsekvenser for Ifi 
 I forbindelse med UiOs 200-årsjubileum skal det være mange arrangemeneter 
som berører instituttets undervisning. Fredag 2. september skal det være 
undervisnsingsfri. I løpet av semesteret skal det være enkelarangementer i OJD og 
Sophus Lie som berører våre emner. I utgangspunktet skal ikke dette medføre 
avlysning av undervisningen, studieadministrasjonen forsøker å finne 
erstatningslokaler. 
Sak 8. Romsituasjonen til Ifi 

Timeplanene for høsten er lagt, for første gang i OJD. Det er stort sett fullt i 
alle undervisningsrom. Det er mest fullt i seminarrom. Auditorier og 
terminalstuer er nesten fulle.  

Sak 9. Forslag om nye emner, fra Audun Jøsang  
 
Sak 10. Emnekoder på emner fra UniK 

 
Sak 11. Evt 

 
 

 
Neste møte:, styrerommet 

 
 
Institutt for informatikk, - 

Dag Langmyhr   Kristin Bråthen 
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