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Referat fra møte 03/12 i undervisningsutvalget 
12. april 2012 

Tilstede: Dag Langmyh, Tone Bratteteig, Anne Solberg, Yngvar Berg, 
Einar Broch Johnsen, Arne Maus, Bendik Kvamstad, Lars Tveito og 
André Kramer Orten. 
Forfall: Josef Noll. 
Fra administrasjonen møtte: Kirsti Dalseth og Kristin Bråthen 
 
Sak 1. Referatsaker/orienteringssaker  
•    Referat fra 01.03.2012: innspill sendes Kristin på e-post, referatet 
godkjennes deretter. 
•    Faglærere i INF1000. Arne Maus og Ole Christian Lingjærde skal 
forelese INF1000 høsten 2012. Ragnhild Kobro Runde og Siri Jensen 
skal også være faglærere, men ikke forelese. Det vil ikke være 
hovedgruppelærer. 
•   UU vil på neste møte diskutere muligheten for sammenslåing av 
UU og programråd. 
 
Sak 2. Økonomi  
Det fremlagte noatet ble diskutert. Gjennomgangen bør gjøres 
uavhenging av den økonomiske situasjonen. Kommentarer: 

• Det er ok at en innsparing kan gå ut over bredden i 
emnetilbudet. 

• Det må være gjennomgang av antall obliger i emner. Faglærer 
skal gå gjennom nødvendigheten av obligene. 

• Punkt 2 modifiseres og gjesteforskere tas med. 
 

INF1000 skal ikke ha sjefsgruppelærer høsten 2012. 
  
Sak 3. Godkjenning av nytt emne, bioinformatikk  
Emnet godkjennes. Rangeringsreglene som tidligere er vedtatt av UU 
gjelder for dette emnet. 
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Sak 4. Søknad om 6-timer eksamen i INF1300  
UU støtter søknaden om seks timer eksamen i INF1300 og sender en 
søknad til fakultetet om dette. 
 
Sak 5. Nedleggelse av INF5700  
Emnet INF5700 nedlegges etter åha blitt undervist høsten 2012. 
 
Sak 6. Begrense antall studenter i INF5750 og rangering  
En begrensning i antallet studenter på INF5750 godkjennes ikke. Det 
bør diskuteres andre måter å organisere undervisningen på som gjør at 
man kan opprettholde tilbudet til studenter som ønsker og trenger 
emnet. Studieaministrasjonen går i dialog med faglærer for å 
opprettholde studietilbudet. 
 
Sak 7. Søknad om å klone INF2260 til master  
UU går inn for opprette en masterversjon av INF2260. 
Både interne og eksterne studenter kan mangle INF2260 fra 
bachelorgraden og det er ønskelig med et tibud til disse. Studenter 
utenfra har ikke nødvendigvis de spesielle opptaakskravene (R1) og 
studenter med utenlandsopptak kan ikke alltid ta bacheloremner. Det er 
derfor et behov for emnet på master. 
 
Sak 8. Evt. 
 

 
 

Institutt for informatikk, - 

Dag Langmyhr   Kristin Bråthen 
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