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Referat fra møte 5/12 i Undervisningsutvalget 6. september 2012. 
 

Sak 1. Referatsaker/Orienteringssaker 

Referat fra møtet 4/12 – 18.06.2012 ble godkjent. 

Informasjon om den nye karakterskalaen 
Legges ut på nettsidene under «informasjon til masterstudenter ved Ifi» og for ansatte sidene 
under «veiledning av masterstudenter» 

Resultat av opptaksprøven i INF2100 
Fire studenter møtte til prøven, to bestod med glans. Begge to følger nå INF2100 i tillegg til de tre 
obligatoriske emnene på «Programmering og nettverk» første semester. 

Undervisningsopptaket 
Det er en liten økning i antall påmeldte på alle instituttets emner. 

Gruppelærerkabalen 
Oversikt over antall søkere 2012 sendt til utvalgets medlemmer til informasjon. 

Påkrevd oppmøte til gruppeundervisningens første måned 
Gjennomført for andre gang. Oppmøtet på gruppeundervisningen er bedret. De som har fravær blir 
innkalt til en samtale i regi av Studielaben. Noe usikkerhet rundt bruken av ordet obligatorisk fordi 
manglende oppmøte ikke får de samme konsekvenser som manglende innlevering av obligatoriske 
oppgaver.  
 
Sak 2. Forslag om sammenslåing av Undervisningsutvalget og Programrådet. 
Instituttleder har vedtatt på fullmakt av styret at de programmene som ønsker det skal få beholde 
sine programråd. P.t. har følgende programmer egne Programråd: Master in Network and System 
Administration, det erfaringsbaserte masterprogrammet IT og ledelse, I:nor (bachelor og master) 
og I:sk (bachelor og master). De øvrige programmene beholder felles programråd hvor 
programlederne møtes. Undervisningsutvalgets sammensetning endres slik at de nye 
programmene blir representert istedenfor de tidligere kompetanseområdene. Utvalget vil bestå av 
undervisningsleder, programansvarlige for de syv studieprogrammene med vara, representant fra 
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UNIK med vara, representant for Studielaben med vara og 3 studenter med vara. En representant 
for studieadministrasjonen er sekretær for UU. 
 
Sak 3. Kontinuasjonseksamen for Phd.-emner 
Det kan avholdes kontinuasjonseksamen for Phd. –studenter som stryker hvis det er det siste 
emnet i graden og det fører til forsinkelser i avtaletiden. 
 
Sak 4. Nedleggelse av INF5490/9490. 
Emnet INF5490/9490 – RF MEMS nedlegges fra og med våren 2013. 
 
Sak 5. Godkjenning av nytt emne i testing. 
Emnet INF5xxx – Foundations of Software Testing opprettes fra og med våren 2013. 
 
 
Institutt for informatikk, 4.november 2012. 
 
Dag Langmyhr   Kirsti Dalseth 
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