
Referat fra møte i Undervisningsutvalget 5/14 den 21.11.2013 

Tilstede: Dag Langmyhr, Ranghild Kobro Runde, Jan Tore Lønning, Johanne Håhøy Horn, Lars Tveito, 
André Orten, Kyrre Glette, Arne Maus, Tone Bratteteig, Lars Groth, Stian Løvold (UNIK), Thomas 
Bertelsen, Kristin Bråthen, Kristin Borch Eliassen og Mari Helén Varøy (ref.)  

 

Sak 1. Referatsaker/Orienteringssaker 

• Referatene fra møtet 3/13 og 4/13 ble godkjent. Det ble i denne sammenheng etterlyst hvor 
referatene ligger på nettsidene til instituttet, samt at sakspapirer og referater bør legges ut 
når det er møter slik at det er lett tilgjengelig. Det ble også bestemt at undervisningsleder 
skal sende ut e-post til alle ansatte om hva som skjer i undervisningsutvalget et par ganger i 
semesteret.  

• Emner godkjent på fullmakt/sirkulasjon Dag orienterte om emnene INF-STK5010/9010 
Statistical Bioinformatics - Learning from big data in the life sciences og INF9350 Seminar i 
intelligente data som har blitt godkjent på fullmakt/sirkulasjon siden sist møte.  

• Ny avlønning gruppelærere Dag orienterte om den nye ordningen av avlønning av 
gruppelærere som trår i kraft fra vårsemesteret 2014. Alle gruppelærere blir ny lønnet etter 
timelister. Det ble stilt spørsmål om hva som skjer dersom en gruppelærer blir sykmeldt. Dag 
og administrasjonen følger opp dette. Dag sender også ut en egen e-post som informerer om 
det nye lønnssystemet for gruppelærere.  

• Kurskritikken. FuI la frem kurskritikken fra våren 2013. Kurskritikken gir det samme bilde som 
tidligere, medianen er på meget bra. Snittet er noe lavere enn våren 2012, men det er helt 
marginalt. Nytt fra denne kursevalueringen er at alle emner er tatt med selv om det er lav 
svarprosent på noen emner. Fagkritikken vil også bli publisert i år, Fui og Dag holder i dette. 
Det er et ønske om at flere skal svare på kurskritikken og FuI har laget plakater. Det kom også 
opp et ønske om at sosiale media skal brukes til å få flere til å svare, samt at faglærere må 
informere i forelesninger. Dag sender ut e-post til forelesere om dette. Fra høsten 2013 vil 
også kursevalueringen inneholde et spørsmål om studentene har tenkt til å ta eksamen for å 
finne ut mer om frafallet og en mer riktig svarprosent.  

 

Sak 2. Vitnemålstekst master i IT og Ledelse 

Vedtak: UU vedtok forslaget, med følgende endring første avsnitt endres til:  «Kandidaten har 

gjennom studiet fått en bred oversikt over kunnskapsområder som er sentrale for ledelse av IT-avdelinger, 
og for ledelse av forretningsvirksomhet hvor utnyttelse av IT er et strategisk virkemiddel. Kandidaten har 
gjennom studiet opparbeidet seg kunnskap om:»  

 

Sak 3. Nedleggelse av INF5275 Web Content Management: Konfigurasjon og utvikling  

Vedtak : Emnet nedlegges 

 



 

 

 

Sak 4. Endring av INF5271 Informasjonsarkitektur og internettmedier 

 

Vedtak: INF5271 endres til INF5272 Informasjonsarkitektur og innholdsadministrasjon (sammenslåing 

av INF5275 og INF5271). Det skal undersøkes om emnet skal undervises på engelsk i fremtiden, det tilbys 
nå kun på norsk. Tone skal ta opp dette med faglærer.  

 

Sak 5. Eventuelt 

- Mari Helén orienterte om høringen av endring av emnesider og at semestersider nå skal 
avpubliseres. Dette gjelder i første omgang semestersidene mellom 2003-06. UU ga sine innspill til 
høringen at semestersider bør være tilgjengelige i 5 år. For nedlagte emner bør semestersidene for 
alltid være tilgjengelige.  

- Opprettelse av nytt eme INF9119 Doug Engelbart’s Unfinished Revolution—the Program for the 
Future ble vedtatt.  
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