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Sak 1. Referatsaker/Orienteringssaker:  

 
- Referatet fra møte i undervisningsutvalget 25.09.15 ble godkjent 
-Referat fra sirkulasjonsmøte i undervisningsutvalget 8.10.15 ble godkjent 

- Endringer på fullmakt utdanningsleder: UU ble orientert over hvilke endringer i emner utdanningsleder 
har godkjent på sirkulasjon siden møte i juni, disse ble godkjent. Når det gjelder INF5390/9390 Kunstig 
Intelligens som våren 2015 tilbys som et selvstudiumsvariant var det et ønske fra flere grupper LTG, 
DSB og Robin og muligens BMI at dette emnet opprettes som et nytt eller flere emner innen kunstig 
intelligens og at det settes ned en arbeidsgruppe som ser på dette. Utdanningsleder skal følge opp 
dette.  

- Digital eksamen ITLED4041, UU er opptatt av fremdriften for digital eksamen, dette ligger 
nå hos ledelsen ved UiO og det er satt ned en arbeidsgruppe som skal se på helheten av 
dette ved UiO. Det er fortsatt mulig for faglærere å komme med ønsker dersom man ønsker 
forsøk med digital eksamen i sine emner.  
 

- Kurskritikken fra FuI. UU ble orientert fra FuI om kurskritikken, utdanningsleder følger 
opp aktuelle emner som må følges opp. Generell positiv utvikling blant studentene i deres 
tilbakemeldinger. Det er noen emner med lav svarprosent her ønsker FuI at det blir 
informert bedre om kurskritikken i forelesninger for å få opp svarprosenten.   
 

Sak 2. Sensurering sv emner med hjemmeeksamen på 25 % eller mindre.  
Forslag til vedtak: Hjemmeeksamen som teller 25% eller mindre rettes av bare én sensor. 
Vedtak: Hjemmeeksamen som teller 25% eller mindre rettes av bare én sensor. UU skal få en 
rapport på hvordan dette har gått.  

Postadresse: Postboks 1080 Blindern, 0316 OSLO 
E-post: ifiadm@ifi.uio.no 
www.mn.uio.no/ifi/ 
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Sak 3. Eventuelt 
-INF1080: Sjefsgruppelærer og FuI medlem Håkon la frem en rapport fra INF1080 og brukes av dette emnet 
sin YouTube kanal.  

-Fremtidig datarom IFI: Utdanningsleder tok opp diskusjon om fremtidig maskinpark på IFI. Da denne om 
noen år må skiftes ut. Skal da IFI ha like mange stasjonære pc’er som i dag? UU diskuterte flere alternativer: 
1. som i dag, 2. færre maskiner enn i dag, men tilgang på servere med programvare. 3. private maskiner, 
utvidet help-desk, noe IFI maskiner. 4. kun private maskiner. UU diskuterte dette og landet i diskusjonen på 
at man ønsker å gå videre med modell 1 og 2 eller en kombinasjon av disse. Saken kommer opp på et 
senere tidspunkt, men det var nyttig med en diskusjon som Utdanningsleder tar med seg inn i en 
arbeidsgruppe som skal arbeidet videre, dette diskuteres også med MN-fak.  

 

 

Oslo 23.03.15 

 

Dag Langmyhr      Mari Helén Varøy 
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