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Undervisningsutvalget 

Dato: 12. april 2013 

Referat fra møte 7/12 i Undervisningsutvalget 13. desember 2012. 

Tilstede: Dag Langmyhr, Tone Bratteteig, Einar Broch Johnsen, Yngvar Berg, Josef Noll, Kristian 
Hiorth, Kirsti Dalseth. Stephan Oepen var tilstede men hadde ikke stemmerett. 

Sak 1. Referatsaker/orienteringssaker 

- Referat fra møtet 6/12 ble godkjent. 

- Forskningsgruppen BMs overgang til Matematisk institutt vil ikke få konsekvenser for 
gjennomføring av vårens emner eller veiledning av masterstudenter som har fått godkjent 
studieplan i 2012. 

- Det har ikke lykkes å skaffe foreleser til emnet INF3510 for vårsemesteret 2013. Emnet går 
neste gang våren 2014. 

Sak 2. Endringer i emneporteføljen til LogID. 

- Endring i INF2080 – Logic and computations er godkjent. 
- Kurskoden INF3170 – Locic beholdes. For masterversjonen foreslås INF4171 for å skille 

med den gamle klonen INF4170 siden læringsutbytte er forskjellig. Masterversjonen er 
vedtatt opprettet. Undervisningsleder får fullmakt til å godkjenne det ekstra 
læringsutbyttet. 

- Masterversjon av emnet INF3580 – Semantic technologies er vedtatt opprettet. 
Undervisningsleder får fullmakt til å godkjenne det ekstra læringsutbyttet. 

- Opprettelsen av nytt emne 5xxx – Masterseminar – Intelligente data utsettes til neste møte 
i januar fordi Undervisningsutvalget ønsker en diskusjon om innhold av masterseminarene 
og antall studiepoeng.  

Sak 3. Endring av undervisningsfrekvens for INF5140/9140 – Kravspesifikasjon og 
 Verifikasjon av parallelle systemer. 
 Emnet fortsetter å gå annet hvert semester, som alle PMA-emner gjør, og gruppen kan 
 selv velge å tilby det som selvstudium hvis det er færre enn fem påmeldte (jmf. UU-vedtak 
 xx/xx) I tillegg tilbys det som selvstudium de årene det ikke er ordinær undervisning. 
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Sak 4. Økning i antall studiepoeng i INF5570/9930 – Seminar i aksjonsforskning fra 
5 til 10 studiepoeng. 
Undervisningsutvalget har følgende innvendinger og gir fullmakt til Dag Langmyhr og Tone 
Bratteteig og godkjenne emnet når følgende er spesifisert: 

- Undervisningsformen må tilpasses annen undervisning. 
- Økning i omfang er spesifisert. 
- Forskjellen mellom master- og Phd.-versjon er tydeliggjort. 
- Ny emnekode INF5571/9571 innvilget. 
- Emnet er godkjent 20.01.2013. 

 
Sak 5. Oppretting av Phd.-versjon av INF5590 – Advancements in interaction design 
 er godkjent. 

- 20% ekstra læringsutbytte er ivaretatt ved større pensum og et ekstra obligatorisk essay for 
Phd. –studentene. 

- Det settes av ett visst antall plasser til Phd.-studenter og disse kommer først i rangeringen 
ved undervisningsopptaket. 

Sak 6. Emne i Web-based knowledge organisation fra OMS – gruppen opprettes ikke 
 før følgende punkter er avklart: 

- Det må avklares hvordan temaet for emnet ligger i forhold til eksisterende kurs INF3700 - 
Informasjonsteknologi og samfunn, INF4800 – Søketeknologi, INF5011 - Science 
technology society ethics  og INF5270 – Design av interaktive nettsteder. 

- Læringsmålene må spesifiseres bedre. 

Sak 7. Nedleggelse av INF5160/9160  - Databehandling seminar. 
Saken utsettes til nytt møte i januar fordi Undervisningsutvalget ønsker en felles 
gjennomgang av alle masterseminarene og en diskusjon om innhold og antall studiepoeng. 

 
Sak 8. Diskusjon om når begrepet obligatorisk skal brukes. 
 Saken utsettes til neste møte. 

Sak 9. Antall opptak til master i IT og Ledelse. 
- Undervisningsutvalget overlater til administrasjonen å avgjøre om det er hensiktsmessig 

med opptak to ganger i året og når første opptak blir fortatt. 
- Spørsmålet om veiledningskapasitet utsettes til etter Styremøtet den 19.12.2012. 

Sak 10. Eventuelt – Ingen saker 

 
  
Institutt for informatikk den 18.12.2012 

Dag Langmyhr    Kirsti Ales Dalseth 
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