
Referat fra møte 03/13 i Undervisningsutvalget , 13.09.2013 
Til stede: Dag Langmyhr, Yngve Lindsjørn, Johanne Håøy Horn, Lars Tveito, Andre Orten, Anne 
Solberg, Kyrre Glette, Jan Tore Lønning, Stein Gjessing, Ragnhild Kobro Runde, Josef Noll (UNIK), Mari 
Helén Varøy, Thomas Bertelsen, Kristin Broch Eliassen (ref.) 

Sak 1: Referatsaker/orienteringssaker 

• Godkjenning av referat fra forrige møte utsatt til neste møte 

• Prøveprosjekt digital eksamen. Dag og Omid har gjort et prøveprosjekt med digital eksamen 
i INF2270, i samarbeid med firmaet Inspera. 23 studenter tok prøveeksamen på Linux-
maskiner. Inspera interessert i å gjøre flere forsøk. Ta det opp med kollegaer og ta kontakt 
med Dag hvis interesse. 

Fakultetet ønsker ikke satse på en egen løsning for digital eksamen, avventer erfaringene fra 
Juridisk fakultet. På Juridisk fakultet møter studentene et brukergrensesnitt hvor det kun er 
mulig å besvare eksamen via Microsoft Word 

• Podcast av INF2100. Dag har gjort et forsøk med opptak av forelesninger i Smalltalk. Enkelt 
system for opptak med postprosessering (2 timer). 3 versjoner: Pc, nettbrett, mobiltelefon. 
bærbar mikrofon.  Har fungert bra med podcast til Tromsø, bortsett fra sjenerende skurring 
fra  lysarmaturet i Smalltalk. 

• Resultat av opptaksprøvene til prøveordningen med fritak for forkunnskapskravet i 
INF2100 for flinke førsteårsstudenter. Forsøksordning INF2100: Flinke studenter som har 
programmret mye på forhånd kan ta INF2100 uten å ha bestått INF1000. I fjor: 3 studenter. I 
år: 4 studenter besto opptaksprøven.  

• MN-fakultetets nye system for kvalitetssikring. Forslag til nye rutiner for kvalitetssirking. 
Sendt til fakultetet sentralt. Ikke tilsynssensor på enkeltemner, men på programnivå. 
Digalogmøter fremfor skriftlige rapporter.  

• Bred bachelorgrad ved MN-fakultetet. Arbeidsgruppe ledet av Knut Mørken som skal se på 
utdanningsstrategien til MN. Ragnhild Runde sitter i gruppen som ikke er kommet helt i gang 
enda. Hva skal en bachelorgrad innholde? Med en bachelorgrad skal de være mulig å kunne 
søke seg inn på flere masterprogrammer.  

• SIKT høsten 2013. Studielaben prøver vil et nytt undervisningsopplegg i INF1000 høsten 
2013, INF1000-SIKT. Opplegget er ment for studenter som har vært meldt opp i INF1000 
tidligere og legger i større grad til rette for at  studentene kan jobbe på sitt nivå. 49 studenter 
er påmeldt og 31 studenter følger undervisningen. Pensum og eksamen vil være likt for 
begge opplegg, men undervisning og læremidler er ulikt.  

Sak 2: Nytt emne fra Robin-gruppen, INF4500 – Rapid prototyping of robotic systems 
Vedtak: Emnet opprettes. 

Sak 3: Phd.-versjon av emnet INF5350 – Masterseminar i intelligente data  

Vedtak: Emnet sendes tilbake til forskningsgruppen for spesifisering av ”20% ekstra 
læringsutbytte for Phd.-versjonen”. 



Sak 4: Instituttets emnegrupper    
INF1100 føyes inn i forslaget som et alternativ til INF1000 i alle 80-/40-gruppene. 

Studadm uttrykte bekymring om at den nye 80-gruppen fører til at studenter som tidligere ikke har 
bestått INF1010 ikke lenger vil kunne få en fritt sammensatt bachelorgrad. Det var likevel enighet om 
en innstramming av kravene til en 80-gruppe i informatikk og at man heller evt. bør se på 
kursinnholdet i INF1010.  

Vedtak: Forslaget til ny 80 gruppe ble vedtatt. 

• 80 studiepoeng informatikkemner, hvorav minimum 20 studiepoeng må være på 2000- eller 
3000-emner.  

• Minst tre av emnene INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering eller INF1100 - 
Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser, INF1010 – Objektorientert 
programmering, INF2220 – Algoritmer og datastrukturer og INF1050 – Systemutvikling  må 
inngå. 

Alle emner med unntak av INF-VERK-emner kan inngå som som valgfrie emner i 40- gruppen. 

Hvis du har utdanning utenfor MN-fakultetet ved UiO, kan maksimalt 20 studiepoeng uspesifisert 
informatikk på 1000-nivå inngå i 80-gruppen. 

 

Vedtak: Forslag til ny 40-gruppe – MN informatikk (MN40-INF_INF) ble vedtatt. 

• Minst to av emnene av emnene INF1000 – Grunnkurs i objektorientert 
programmering/INF1100 - Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser 
og INF1050 – Systemutvikling. 

• 20 studiepoeng valgfrie emner på 1000-, 2000-, eller 3000-nivå. 

Alle emner med unntak av INF-VERK-emner kan inngå som som valgfrie emner i 40- gruppen. 

 

Vedtak: Forslag til ny 40-gruppe – MN informatikk for informatikere  (MN40-INF_INFAV) ble vedtatt. 

• 40 studiepoeng INF-emner på 2000- eller 3000-nivå. 

10 av studiepoengene kan erstattes av MAT- eller STK-emner. 

Alle emner med unntak av INF-VERK-emner kan inngå som som valgfrie emner i 40- gruppen. 

        

Sak 5: Eventuelt 

Sak fra Lars Groth: Versjonsendring av ITLED4250.  

Gammel versjon: ITLED4250 – prinsipper for effektiv testing av programvare i IT-prosjekter. Forslag til 
ny versjon: ITLED4251 - Prinsipper for effektiv testing av programvare i IT-prosjekter  



Undervisningsutvalget anser endringene som små, innholdet i emnet virker å være det samme. 
Nåværende emnekode bør derfor beholdes.  

 

Neste møtedatoer: 7. november og 5. desember 
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