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Referat fra møte 3 i Undervisningsutvalget 10. september 2015. 

Tilstede: Dag Langmyhr, Tone Bratteteig (vara Jo Herstad), Anne Solberg, Erik Velldal (vara Jan Tore 

Lønning), Siri A. Moe Jensen (vara Ragnhild K. Runde), Bjørn Erik Mørk, Håkon Møller, Kyrre Glette, Kristin 

Brænden, Stein Gjessing. 

Forfall: Stian Løvold, Cecilie M. Sundet, Jo Herstad, Ragnhild K. Runde, Jan Tore Lønning, Nicolai A. Hagen  

Fra administrasjonen møtte: Kristin Broch Eliassen, Thomas Bertelsen, Mari Helén Varøy (referent)  

Sak 1. Referatsaker/Orienteringssaker 

- Referat fra møte 22. juni 2015 ble godkjent 

 

- Emneendringer på fullmakt, UU ble orientert om hvilke endringer utdanningsleder har godkjent på 

sirkulasjon siden møtet i juni, denne ble godkjent.  

- InterAct på IFI (Dag orienterer på møtet)  
Det skal arrangeres et allmøte på IFI for alle ansatte og interesserte studenter 17. september. 

Arbeidet med nye masterprogram er også i gang. UU skal få oversendt den interne tidsplanen som 

viser fremdriften ved IFI fremover. Emneporteføljen blir den store saken i reformen i høst. På neste 

møtet skal UU diskutere felles første år. På programsiden så blir det endringer i de fire 

bachelorprogrammene ved IFI. Arbeidet med felles bachelor med BI legges bort da BI har sagt nei, 

til dette. Isteden skal det nå settes i gang et arbeid med en bachelor-master som inneholder 

elementer av det samme som felles B/M med BI, og med noe entreprenørskap. Dette vil bli 

orientert mer om senere. TEKNAT master legges ned ved IFI og informatikkdelen vil bli styrket i 

MIT-masteren ved Matematisk institutt.  

 

- Opptakskrav Bachelor: Kunnskapsdepartementet har fra 2018 gjort endringer i opptakskravene til 

Realfag for IFI medfører dette at I:NOR (det nye programmet) få R2 som opptakskrav, S1+S2 som 

erstatning for R1 vil forsvinne for I:PRO, ellers er opptakskravene likt.   

 

Sak 2. Nedleggelse av INF-MAT2351 Numeriske beregninger 
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Forslag til vedtak: INF-MAT2351 Numeriske beregninger legges ned fom vårsemesteret 2016, 
forutsatt at Matematisk institutt ikke kommer med faglige begrunnet innvendinger.  

 

Vedtak: INF-MAT2351 Numeriske beregninger legges ned fom vårsemesteret 2016, forutsatt at 
Matematisk institutt ikke kommer med faglige begrunnet innvendinger.  

 

Sak 3. Endring av karakterskala ITLED4050 Design av masteroppgaven  

Forslag til vedtak: Karakterskalaen i ITLED4050 Design av masteroppgaven endres fom 
vårsemesteret 2016 fra bestått-ikke bestått til A-F.  

 

Vedtak: Karakterskalaen i ITLED4050 Design av masteroppgaven endres fom vårsemesteret 
2016 fra bestått-ikke bestått til A-F. 

 

Sak 4. Endring av krav om retting av to sensorer ved flervalgsoppgaver på eksamen 

Forslag til vedtak: For retting av eksamener med flervalgsoppgaver trengs det en sensor.  

Vedtak: Utgår, da dette allerede er vedtatt av UU i 2012.   

 

Sak 5. Opprettelse av nye emner INF-DesignXXXX Emergent of themes in design 
of information systems og INF-Design XXXX Advanced topics in design of 
information systems  

Forslag til vedtak: Emnene INF-DesignXXXX Emergent of themes in design of information 
systems og INF-Design XXXX Advanced topics in design of information systems opprettes 
fom vårsemesteret 2016.  

 

Vedtak: Emnene INF-DesignXXXX Emergent of themes in design of information systems og 
INF-Design XXXX Advanced topics in design of information systems opprettes fom 
vårsemesteret 2017.  

 

Sak 6. Nytt masterreglement ved MN, og nye prosedyrer for masteroppgaver ved IFI 

Forslag til vedtak: Følgende endringer gjøres i IFI sine retningslinjer for masteroppgaver 
(INF5960/5930):  

-IFI dekker trykking av 3 masteroppgaver til studenten og en oppgave til veileder(e). Intern- og 
eksternsensor får oppgaven på PDF.  

-Første gang en IFI-ansatt (enten fast eller midlertidig stilling) skal veilede en masteroppgave skal 

vedkommende ha en mentor fra IFI. 
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Vedtak: Følgende endringer gjøres i IFI sine retningslinjer for masteroppgaver 
(INF5960/5930):  

-IFI dekker trykking av 3 masteroppgaver til studenten og en oppgave til veileder(e), Intern- og 
eksternsensor.  

-Første gang en IFI-ansatt (enten fast eller midlertidig stilling) skal veilede en masteroppgave 

skal vedkommende ha en mentor fra IFI. Dette skal tas opp på et gruppemøte for å finne en 

hensiktsmessig løsning. (krav om en erfaren medveileder fremfor mentor eksempelvis). 

Videre ble det i saken orientert om endringer i masterreglementet, IFI må oppdatere 

informasjonen som ligger på våre nettsider, det er nå blitt strengere krav til utsettelser av 

innlevering av masteroppgaven. Samt en del andre endringer som vil bli fulgt opp av 

studieadministrasjonen i forbindelse med innleveringen av studieplanen. Det ble diskutert 

endringa av tidspunkt for innlevering av studieplan, men 1. desember holdes fortsatt som frist. 

Innleveringenstidspunktene for innlevering av masteroppgaver skal ses nærmere på. 

Administrasjonen skal ta initiativ til et møte med reprosentralen for å følge opp innlevering av 

masteroppgaver og fargesider i oppgaven. 

Oslo 13.10.15 

 

Dag Langmyhr      Mari Helén Varøy 

Utdanningsleder    Referent UU 

 

 


