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Referat fra møte 02/12 i undervisningsutvalget 
1. mars 2012 

Tilstede: Dag Langmyh, Tone Bratteteig, Anne Solberg (fra sak 3), 
Yngvar Berg, Josef Noll, Bendik Kvamstad, Lars Tveito og André 
Kramer Orten. 
Forfall: Arne Maus og Einar broch Johnsen. 
Fra administrasjonen møtte: Sigrun Vedø Lien,Kirsti Dalseth og Kristin 
Bråthen 
 
Sak 1. Referatsaker/orienteringssaker 

• Referater fra14.12.2011 og 2.2.2012 godkjennes. 
 
Sak 2. : Konteeksamen i emner som ikke undervises regelmessig 

Emner som ikke undervises hvert år tilbyr ny eksamen. Det er 
ønskelig at påmeldingen skjer ved en begrunnet søknad til 
studieadministrasjonen. 
Dersom det viser seg at studentene utnytter dette må ordningen 
revurderes. Ordningen må også revurderes dersom det blir mange 
emner som gir eksamen uregelmesig. 

Sak 3. Rangeringsregler INF5220 
Følgende rangeringsregler gjelder ved opptak til INF5220/INF9220 

1. Phd-studenter med emnet i planen 
2. Studenter på masterprogrammer på Ifi som har emnet som 

obligatorisk del av planen. 
3. Studenter på mat.nat.-fakultetet med emnet i studieplanen 
4. Masterstudenter på ifi 
5. Øvrige 

Sak 4. Økonomi 
UU ble fremlagt oversikt med antall beståtte studenter på alle 
emner de to siste årene. Det ble også fremlagt utgifter til 
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sensur i enkelte emner og utgifter til undervisning (gruppelærere 
og rettere) i enkelte emner.  
Det skal opprettholdes et godt studietilbud. Studentene vil heller 
kutte i toppen/høyeregradsemner enn å redusere tilbudet til 
begynnerstudentene. Dette er det enighet om. 
Emner med store utgifter bør undervisningsleder se på sammen 
med faglærere. Enkelte emner har veldig store utgifter til sensur 
og retting av obliger. Dette gjelder spesiellt emner med mye 
innleveringer i form av deleksamen. 
Emner som er resurskrevende, spesiellt masteremner, bør sees 
på for å se om det er mulig å spare. Det kan spares rene 
utgifter til gruppelærere og sensur, men det må også vurderes 
hvor mange faglærere det skal være på et emne. I den 
forbindelse er det også relevant å se på hvor mye den enkelte 
underviser. 
UU ser at sparing er mest effektivt ved redusere antallet IIere 
etter hvert. Men ser også at dette kan skape problemer for 
enkelte grupper og føre til et dårligere tilbud til studentene. 
 

Sak 4. Evt.  
1. INF4350, ønske om å bytte semester. Forskningsgruppa 

ønsker å flytte INF4350, grunnkurs i bioinformatikk. INF4350 
bytter til vårsemesteret og ndervises neste gang våren 
2013. 

2. INF3380, parallellprogrammering for naturvitenskapelige 
problemer, forutsetter at studentene kan C/C++-
programmering. Dette står ikke i emnebeskrivelsen. Det skal 
inn i emnebeskrivelsen at det er anbefalt med erfaring med 
C/C++-programmering. 

 
Neste møte:, torsdag 12. april kl 12.30 i styrerommet. 
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Dag Langmyhr   Kristin Bråthen 
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