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Referat fra møte 06/12 i undervisningsutvalget 
8. november 2012 

Tilstede: Dag Langmyhr, Tone Bratteteig, Yngvar Berg, Arne Maus, Sofia 
Anderholm, Stephan Oepen, Herman Ruge Jervell, Lars Groth (kun sak 2) 
Kristian Hiorth, Daniel Perez, Lars Tveito 

Fra administrasjonen møtte: Kristin Bråthen og Sigrun Vedø Lien 

 

Sak 1. Referatsaker/orienteringssaker  
 

• Referat 05/12 fra 6. september 2012 ble godkjent 

• Ny organisering av undervisningsutvalg og programråd vil gjelde fra 1. 
januar 2013. Studentene må finne nye studentrepresentanter til 
programmene som da får nye programråd. 

• Rapport om forskning og utdanning innen informasjonssikkerhet ved IFI og 
UNIK ble lagt frem til orientering. Det vil senere bli anledning til å 
kommentere på denne. 

• Tall fra opptaket høsten 2012 ble fremlagt 

 
Sak 2. Presisering av opptakskrav til EVU-master IT og ledelse 

 

I opptakskravene står følgende ”Det kan søkes om dispensasjon fra hele eller deler 
av kravet om informatikkfag dersom du kan dokumentere relevant og tilstrekkelig 
omfattende yrkespraksis”.  

 

Undervisningsutvalget tolker dette dithen at man også kan erstatte 
informatikkfaglige emner med praksis, med andre ord at man ser bort fra disse 
emnene i vurderingen. Eksamensresultatet i disse emnene får dermed ingen 
betydning. 

 

Sak 3. Hvor mye informatikk må en informatiker kunne?  

 

Vedtatt: For de faglige opptakskravene til masterprogrammet 
Informatics:nanoelectronics and robotics godkjennes også enkelte emner innen 
electrical engineering som del av de 80 sp informatikkemner som kreves. 
Programrådsleder Yngvar Berg lager en liste over aktuelle emner på Fysisk 
institutt. Denne endringen inntrer for neste års masteropptak (H2013). 
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De faglige opptakskravene til Informatics: technical and scientific applications, 
UU ønsker å avvente prosessen med at BM-gruppen går over til Matematisk 
institutt. (Dvs hva som skjer med BM-gruppens informatikkemner) 

 

UU vurderer også en genrell gjennomgang av 80-gruppen i informatikk, men dette 
ble ikke gjort i denne omgang. 

 

Sak 4. Søknad om engelsk som eksamensspråk i INF1100 

 

UU vedtok i møte 04/11 ”For masteremner som undervises på engelsk kan man 
ha eksamesoppgave kun på engelsk. Bacheloremner skal ha eksamensoppgave på 
norsk.” 
 
UU ønsker å opprettholde dette vedtaket også for INF1100. 
 

Sak 5. Opprettelse av nytt emne IT og ledelse 

 

Nytt emne IT og ledelse vedatt.  

• 5 sp overlapp med INF5700 (går siste gang høsten 2012) 

• 5 sp overlapp med ITLED4020 
 
 

Sak 6. Opprettelse av nytt emne Numerical methods for partial differentiental 
equations 2  

 

Nytt emne Numerical methods for partial differentiental equations 2 vedtatt. 

 
Sak 7. Nedleggelse av INF5460 

 

Nedleggelse vedtatt.  

 

Sak 8. Nedleggelse av INF5071 og INF5910CPS 

 

Nedleggelse vedtatt. 

 

Sak 9. Evt. 

• Nytt emne: Produksjon av digitale medier vedtatt. Språk må avklares og 
eventuelt må utenlandske søkere få informasjon om dette er et alternativ for 
dem i masterprogrammet Informatics:design, use, interaction. 
Dimensjonering må også avklares. 
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• Nedleggelse av INF4290 vedtatt. 

• Kurskritikk ble presentert av FUIs studentrepresentanter. Det var en 
diskusjon omkring offentliggjøring av utvalgte deler av kurskkritikken. FUI 
kommer tilbake med et forslag til håndtering av dette.  

 

 
 

Institutt for informatikk, 12. november 2012 

 

Dag Langmyhr   Sigrun Vedø Lien 
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