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Sak 1. Referatsaker/Orienteringssaker:  

 
- Referatet fra møte i undervisningsutvalget 27.03.14 utsettes til neste møte 

- Endringer på fullmakt utdanningsleder: UU ble orientert over hvilke endringer i emner utdanningsleder 
har godkjent på sirkulasjon siden møte i mars, disse ble godkjent.  
 
- Digital eksamen INF2270 Datamaskinarktitektur. Eksamen i dette emnet gjennomføres 100 % 

elektronisk. 98 kandidater fordelt på 4 PC’rom. Firmaet Insperia står bak de tekniske løsningene 
rundt programvaren og var også tilstede for teknisk hjelp underveis. Dette er første gang en 
eksamen gjennomføres 100 % digital ved MN-fakultetet. Studentene var fornøyd, emneansvarlige 
var fornøyd. Utfordringen er helt klart tilgangen på PC’rom, studentene satt trangt. Det skal 
utarbeides en rapport i etterkant av eksamen som vil bli tatt opp i UU når den er klar.  
 

- Karakterfesting av mastergrader: Fra 1. april 2014 er den nye karakterskalaen i  bruk ved MN-
fakultetet. Alle ansatte ved IFI er informert i flere runder og saken har vært oppe i UU flere ganger. 
Arbeidsgruppen som har sett på karakterfesting av mastergrader skal fremover se på 
masterreglementet ved MN-fakultetet. IFI har fått fritak for ordningen med internsensor i 2014, 
men dette må være på plass til neste år. Intern sensor skal helst være fra en annen gruppe, men 
det må ses på hvordan dette løses ved IFI utover høsten 2014.  
 

- Kursevalueringen høsten 2013: UU mener at FuI gjør en svært god jobb med kurseevalueringen ved 
IFI. Studentene har aldri vært så fornøyd med undervisningen og emnene som høsten 2013. Når 
det gjelder tilbakemeldingene på hvert enkelt emne så har hver enkelt emneansvarlig tilgang på 
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fagkritikken fra FuI. UU diskuterte hva som er gruppeleders ansvar overfor underviserne i emnene. 
Det er UU som har hovedansvaret for undervisningen ved IFI, men gruppene bør også diskutere 
dette internt å se på sine emner. Utdanningsleder skal undersøke med FuI om gruppelederne kan 
få tilgang til gruppens emner. UU etterlyser også mer informasjon fra fakultetet rundt dette med 
programrådgiverne og at de nye kvalitetsrutinene skal settes ut i full drift.  
 
Fra og med vårsemesteret 2014 vil emneevalueringen til FuI være åpent tilgjengelig. UU påpeker at 
det er viktig at det kommer frem når den blir tilgjengelig for alle at dette er studentens evaluering.  
 

- Podcasting av emner: Fra og med høsten 2014, skal IFI forsøke å podcaste alle begynner emner.  

 

Forslag til vedtak: Det fattes ikke vedtak i orienteringssaker 

 

Sak 2: Opprettelse av programråd for Informatikk; programmering og nettverk:  

Forslag til vedtak: Programråd for Informatikk; programmering og nettverk opprettes. Medlemmer av 
programrådet utnevnes av Instituttleder, og FuI velger to studentrepresentanter med vara, herav en 
bachelor- og en masterstudent. 

Vedtak: Programråd for Informatikk; programmering og nettverk opprettes. Medlemmer av programrådet 
utnevnes av Instituttleder, og FuI velger to studentrepresentanter med vara, herav en bachelor- og en 
masterstudent. 

 

Sak 3. Opprettelse av nytt emne ITLED4290 Teknologi og innovasjonsledelse:  
 

Forslag til vedtak: ITLED4290 opprettes som nytt valgfritt emne i masterprogrammet IT & Ledelse fom 
høst/vinter 2014/15. 
 

Vedtak: ITLED4290 opprettes som nytt valgfritt emne i masterprogrammet IT & Ledelse fom høst/vinter 
2014/15. UU påpeker at det står for mye under kort om emnet og at dette må endres. Det er mulig at emnet 
overlapper med SFE emner, eller noen av de tverrfaglige masterprogrammene ved SV. Dette spilles tilbake 
til emneansvarlig for videre oppfølging.  
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Sak 5. Endring av tittel og innhold på emnet ITLED4250 Prinsipper for effektiv testing av programvare i IT-
prosjekter 

Forslag til vedtak: ITLED4250 Prinsipper for effektiv testing av programvare i IT-prosjekter endrer navn til 
ITLED4251 Test og Kvalitetssikring i IT Prosjekter 

Vedtak: ITLED4250 Prinsipper for effektiv testing av programvare i IT-prosjekter endrer navn til 
ITLED4251 Test og Kvalitetssikring i IT Prosjekter. Mulig overlapp mot INF5530/9530 Foundations of 
software testting må sjekkes ut. Utdanningsleder følger opp dette.   

 

Sak 6. Flytte obligatoriske emner på masterprogrammet Network and System Administration 

Forslag til vedtak: INF5004NSA flyttes fra høst til vår og INF5012NSA og INF5013NSA flyttes fra vår til høst 
fom høsten 2014.  

Vedtak: INF5004NSA flyttes fra høst til vår og INF5012NSA og INF5013NSA flyttes fra vår til høst 
fom høsten 2014.  

 

Sak 7. Eventuelt: 

- UU ga Utdanningsleder utvidet fullmakt til å fatte vedtak i saker over sommeren.  
- UU ønsker en orientering om planene for EVU-satsningen fremover i løpet av høsten 

 

 

Oslo 23.09.14 

 

Dag Langmyhr      Mari Helén Varøy 
Utdanningsleder    Referent UU 

 

 


