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Referat fra møte 4/12 i Undervisningsutvalget, 18. juni 2012. 
 
Referatsaker/Orienteringssaker:  
 
Referat fra møte 3/2012 godkjent.  
 
Kurskritikk.  
- Hvis et emne får dårlig kritikk flere semestre på rad, tar undervisningsleder og instituttleder 
kontakt med faglærer for en gjennomgang av kritikken. Faglærer iverksetter eventuelle endringer.  
 
Innføringen av den nye karakterskalaen.  
- Fakultetet holder informasjonsmøter for det enkelte institutt.  
- Den nye skalaen skal gjelde for studenter tatt opp fra og med høsten 2012.  
 
Gruppelærerkabalen høsten 2012  
- Det vil i større grad bli slått sammen grupper utover høsten.  
- Noen av gruppelærerstillingene vil bare bli lyst ut for ett halvt semester.  
- Gruppeundervisningen vil fortsatt være obligatorisk første måneden. Studenter som har fravær 
mer en en gang vil bli innkalt til samtale med Studielaben.  
 
Emneside for masteroppgaven.  
- Fakultetet ønsker at vi oppretter egne emnesider for henholdsvis lang og kort oppgave.  
 
Sak. 2: Sammenslåing av UU og felles programråd.  
- Medlemmene diskuterer saken i sine repektive fagmiljøer over sommeren.  
- Dagens samensetning: http://www.mn.uio.no/ifi/om/organisasjon/  
 
Sak. 3: Forslag om fritak for forkunnskapskravet til INF2100 for enkelte studenter på I:pro. Vedtas 
som prøveordning i to år.  
 
Sak. 4: INF5420 - Bedriftsrelevant prosjekt i mikroelektronikk legges ned fra høsten 2012.  
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Sak. 5: Nytt emne UNIK4730 - Service-oriented Architecture Implementation - tjenesteorientert 
arkitekturimplementasjon er godkjent på masternivå. Emnet kan ikke klones til phd. i sin nåværende 
form.  
 
Sak. 6: Behandling av klage på skriftlig sensur ved Ifi.  
- Felles praksis skal være at klagekommisjonen skal få tilsendt alt materiale som finnes, dvs. 
oppgaveteksten, besvarelsen, sensorveiledning, opprinnelig karakter, karakterfordeling, studentens 
klage, begrunnelse fra første sensur der dette foreligger og annet.  
 
Sak 7: Eventuelt.  
- Undervisningsleder Dag Langmyhr får fullmakt til å ta saker som ikke kan vente på sirkulasjon 
frem til neste møte etter sommerferien. 

 

 

Institutt for informatikk, 6. september 2012. 
 
Dag Langmyhr   Kirsti Dalseth 


