
Institutt for informatikk 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
 

Undervisningsutvalget 

Dato: 26. mars 2014 

Referat fra møte 1 i Undervisningsutvalget 26. februar 2014. 

Tilstede: Dag Langmyhr, Jo Herstad, Josef Noll, Jan Tore Lønning, Phillip Häfflinger (vara for 
Kyrre Glette), Stein Gjessing, Lars Groth, Lars Tveito, Andre Kramer Orten. Fra administrasjonen: 
Kristin Bråthen, Kristin Broch Elisassen og Mari Helén Varøy (referent).  

Forfall: Ragnhild K. Runde, Kyrre Glette, Johanne Håhøy Horn, Anne Solberg.  

Sak 1. Referatsaker/orienteringssaker 

- Referat fra møtet 6/13 ble godkjent. 

- UU ble orientert over hvilke emner utdanningsleder har godkjent på sirkulasjon siden møte i 
november.  
Emner som ikke undervises våren 2014: INF5790/9790 Technology-enhanced learning: principles 
and tools, INF-MAT5390/9390 Splines for Geometry and PDE’s, INF5571/9175 Action Research 
Workshop.  
Emnene INF5370/9370 Distribuert teknologi for sosiale nettverk og INF5360/9360 Seminar on 
Dependable and Adaptive Distibutes Systems har fått en endring i emnebeskrivelsen og grense for 
maksimalt påmeldte. INF1510 Bruksorientert design har fått en endring av eksamensform. Disse 
endringene er alle godkjent av MN-fakultetet. UU har i tillegg vedtatt på sirkulasjon at emnet 
INF2140 Modellering og programmering av parallelle systemer flyttes fra vår til høst og undervises 
neste gang høsten 2014.  

Det ble spurt rundt eksamensendringen i INF1510 om det finnes noen retningslinjer man skal følge 
når det er tre deler som utgjør eksamenskarakteren. Dette gjelder flere emner ved IFI. 
Adminstrasjonen skal se på dette og følge det opp og komme tilbake til UU med oversikt/statistikk 
rundt fastsetting av karakter og protokoll for emner med deleksamen som til sammen utgjør en 
karakter.  

- Påmeldingstall for emner ved IFI våren 2014 ble lagt frem, det er fortsatt gode påmeldingstall og den 
går totalt opp.  
 

- Informasjon om NOKUT’s evaluering av kvalitetssikringssystemet ved UiO (og MN). Dag 
orienterte om rapporten, UiO sitt kvalitetssikringssystem er godkjent av NOKUT sitt styre. MN fikk 
skryt. FAM programmet ved Fysisk institutt og Statsvitenskap ved SV fakultetet ble vurdert spesielt. 
Hovedkonklusjonen til NOKUT var at man var godt fornøyd med MN, spesielt hvordan MN tenker 

Postadresse: Postboks 1080 Blindern, 0316 OSLO 
E-post: ifiadm@ifi.uio.no 
www.mn.uio.no/ifi/ 

 



 2 

undervising og Computer in Science Education. NOKUT var mindre fornøyd med kvalitetssikringen 
på PhD nivå og tilsynssensorordningen. Dersom man ønsker mer informasjon om prosessen o.l er 
det mulig å ta kontakt med Dag.  
 

- Implementering av nytt kvalitetssikringssystem ved MN: Dag orienterte om det nye 
kvalitetssikringssystemet ved MN som er i drift fra 1.1.2014 UU vil bli informert om de nye rutinene 
så snart alt er på plass. Informasjon om kvalitetssikringsystemet ved MN finnes her: 
http://www.mn.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/studiekvalitet/ Hovedtrekk er at 
tilsynssensorordningen faller bort og erstattes av nye programrådsgivere og at årlige rapporteringer 
erstattes med dialogmøter ved hvert Institutt. Første dialogmøte mellom fakultetet og IFI 
gjennomføres i mars 2014. Kurskritikken vil fortsette som normalt ved IFI.  
 

- Statistikk over studiepoengsproduksjonen og ferdige masterkandidater ved IFI 2013. All time high i 
2013, veldig bra. Positivt at antall ferdige masterkandidater går oppover. Til neste gang denne 
statistikken skal legges frem er det ønskelig at SFE sine tall kommer med, samt at tallene for 
påmeldte og gjennomføringen av ITLED kurs legges frem, samt at UNIK sine IFI relevante kurs 
kommer med. Administrasjonen tar med seg dette innspillet og sørger for at disse tallene vil bli lagt 
frem neste gang statistikken skal legges frem.  
 

- Karakterfesting av mastergraden: Dag informerte i møte. Den nye karakterbeskrivelsen som er 
vedtatt av UHR for MNT-fagene tas i bruk for studenter som leverer mastergraden fra 1. april i år. 
Det vil også bli en ny ordning rundt sensurering av mastergrader, arbeidsgruppen har frem til 1. april 
på seg til å legge frem sitt vedtak. UU vil bli orientert om vedtak i prosessen fremover og vil få 
saken opp igjen når alt er avklart. Alle berørte studenter har fått e-post om dette fra MN. 
 

- Internasjonale søknadstall til SFM masteropptaket ble lagt fram. Fortsatt gode tall for IFI. Alle 
søknadene vil bli behandlet og gjennomgått før 15. mars i år.  
 

- Evaluering av INF1000SIKT høsten 2013. Saken ble utsatt til neste møte.  

Forslag til vedtak: Det fattes ikke vedtak i orienteringssaker. 

Sak 2. Mandat for Studielaben 2014-2017 (diskusjonssak) 

Mandatet til Studielaben 2014-2017 ble fremlagt for IFI, det var før møte en forståelse av at 
mandatet skulle opp i Instiuttstyremøte i mars 2014. Det skal det ikke, Studielaben har et mandat 
som er vedtatt av styret, men skal selv vedta hvilke statsningsområdet Studielaben skal jobbe med i 
perioden 2014-2017. Det var dette dokumentet som ble diskutert på møte. Undervisningsutvalget 
hadde følgende innspill:  

-Veldig bra at jobben gjøres. Progamrådsledere og Programrådene bør trekkes mer inn i arbeidet, 
dette vil få mer aktivitet i programrådene. Veldig bra at Studielaben drar dette. Sammenhengen 
mellom 1 studieårets første løp og 3 årig studieløp, bør man definere læringsmål etter første 
studieår?  
-Reform av studieprogrammene angår ikke bare Studielaben, og hvordan er dette opp mot MN-Fak 
sin bachelorplan om bred bachelor? Dag svarte at det er delvis avlyst, InterAct vil bli mer informert 
om senere.  

 

http://www.mn.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/studiekvalitet/
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- opplegget bør være prosjektstyrt dvs. Programrådene mer inn.  
-Studentene etterlyste hvem som har ansvaret for rekruttering, har ikke Studielaben dette? 
Administrasjonen svarte at det nå i hovedsak ligger på administrasjonen.  
-Det er mye fellessoppgaver her for Studielaben, UU og Programrådene, og da bør UU og 
Programrådene mer inn for å utforme dette i Studielaben. 
-Ekrstatilbudene til Studielaben. Bør ikke disse stå i dette dokumentet? De er jo en veldig viktig og 
bra del.  

Forslag til vedtak: Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker, men momentene bringes videre til Studielaben.  

 
Sak. 3 Nytt emne (gjenoppretting) av INF5460/9460 Elektrisk støy – mottiltak og beregning 
 
Forslag til vedtak: INF5460/9460 Elektrisk støy – mottiltak og beregning gjenopprettes. Emnet tilbys første 
gang høsten 2014. 
 

Vedtak: INF5460/9460 Elektrisk støy – mottiltak og beregning gjenopprettes. Emnet tilbys første gang 
høsten 2014. 
 

 
Sak. 4 Endring av navn og innhold INF5441 CMPS billedsensor 

Forslag til vedtak: INF5441 CMOS billedsensor endrer navn til INF5442 Robot Vision og undervises 
høsten 2014. 

Vedtak: Saken utsettes til neste møte 

 
Sak 5. Nedleggelse av INF5790/9790 Technology-enhanced learning: principles and tools 

Forslag til vedtak: INF5790/9790 Technology-enhanced learning: principles and tools legges ned fom 
vårsemesteret 2014 

Vedtak: INF5790/9790 Technology-enhanced learning: principles and tools legges ned fom vårsemesteret 
2014 

 
Sak 6. Nedleggelse av INF-MAT5390/9390 Splines for Geometry and PDE’s 

Forslag til vedtak: INF-MAT5390/9390 Splines for Geometry and PDE’s legges ned fom vårsemesteret 
2014 
 
Vedtak: INF-MAT5390/9390 Splines for Geometry and PDE’s legges ned fom vårsemesteret 2014 
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Sak 7. Endring av undervisningen i INF1000 fra høsten 2014 

Dag orienterte kort i møte, saken kommer på neste møte i UU.  
 
Vedtak: Saken utsettes til neste UU møte 

 
Sak 8. Eventuelt 

- Det kom opp en debatt i UU som følge av dialogmøte mellom IFI og MN om 
kvalitetssikringsrutinene om hva rollen som programansvarlig innebærer. I 2012 ble det opprett et 
eget programråd for Informatikk: språk og kommunikasjon og dermed fikk dette programmet en 
egen programrådsleder. I tillegg har masterprogrammene i IT&Ledelse og Network and 
SystemAdministration egne programråd og dermed programrådsledere. Resten av programmene er 
samlet i felles programråd med utdanningsleder som programrådsleder. Dette medfører at det er 
uklarhet i hvilken rolle representantene som sitter i dette programrådet og i UU har for disse 
programmene har. UU skal diskutere dette på et senere møte. 

 

 
  
Institutt for informatikk den 25.03.2014 

 
Dag Langmyhr    Mari Helén Varøy 
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