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Referat fra møte 5 i Undervisningsutvalget 15.oktober 2015. 

Tilstede: Dag Langmyhr, Jo Herstad, Anne Solberg, Jan Tore Lønning, Ragnhild K. Runde, Kyrre 

Glette, Kristin Brænden, Erik Vesteraas, Stian Løvold. 

Forfall: Cecilie M. Sundet, Stein Gjessing, Helga Nyrud, Bjørn-Erik Mørk  

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

Sak 1. Referatsaker/Orienteringssaker 

- Referat fra møte 10. september 2015 ble godkjent, det ble påpekt at referatene må komme 

ut tidligere.  

 

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

godkjent på sirkulasjon siden møtet i september, disse ble godkjent.  

 

Sak 2. Nedlegges av karaktersakala INF-STK5010/9010 Statistisk bioinformatikk – 
læring fra store datasett innen livsvitenskap 

Forslag til vedtak: Emnet INF-STK5010/9010 Statistisk bioinformatikk – læring fra store 
datasett innen livsvitenskap legges ned fom vårsemesteret 2016 dersom ikke Matematisk institutt 
kommer med faglig begrunnete innvendinger.  

 

Vedtak: Emnet INF-STK5010/9010 Statistisk bioinformatikk – læring fra store datasett innen 
livsvitenskap legges ned fom vårsemesteret 2016 dersom ikke Matematisk institutt kommer med 
faglig begrunnete innvendinger. 

 

Sak 3. Nedlegges av INF9119 Doug Engelbart’s unfinished revolution – the program 
for the future 

Forslag til vedtak: Emnet INF9119 Doug Engelbart’s unfinished revolution – the program for 
the future legges ned fom vårsemesteret 2016.  

 

Vedtak: Saken ble trukket, emnet undervises våren 2016.   
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Sak 4. Nedleggelse av INF5170/9170 Masterseminar i logikk og INF5350/9350 
Masterseminar i intelligente data 

Forslag til vedtak: INF5170/9170 Masterseminar i logikk og INF5350/9350 Masterseminar i 
intelligente data legges ned fom vårsemesteret 2016. 

Vedtak: INF5170/9170 Masterseminar i logikk og INF5350/9350 Masterseminar i intelligente 
data legges ned fom vårsemesteret 2016. 

 

 

Sak 5. Felles første år bachelorprogrammene ved IFI  

Utdanningsleder la frem høringsforslaget fra Studielaben, de ulike høringssvarene fra 
programkomiteene og sitt eget forslag, disse forslagene ligger vedlagt i sakspapirene til UU 
møtet.  

Referat prosess:  

Det ble presisert at dette er en diskusjonssak, men at diskusjonen kan ende opp i en 
anbefaling. I løpet av november skal UU gjøre vedtak i saken om innholdet i alle 
programmene, som vil bli oversendt fakultet som foretar endelig vedtak. Merk at det skal 
gjøres et endelig vedtak for innholdet i en hel bachelorgrad, ikke bare felles førsteår. Det kom 
også spørsmål om UU ønsket å arrangere et allmøte for å legge frem sine innspill og det vil bli 
arrangert allmøte i forkant av neste UU-møte.  UU-medlemmene og programkomitelederne får 
oversendt et fyldig referat fra dagens møte og bes komme med reviderte innspill før neste UU-
møte. Alle programkomiteene bes i tillegg komme med ønsker om hva de mener alle 
studieprogrammene bør ta, på samme måte som Inf: prosa allerede har gjort. Studielaben ble 
bedt om å konkretisere sitt forslag til innhold i de nye emnene "TEMA" og "SKK" i løpet av et 
par uker. 

Referat faglig prosess: 

Erik Vesteraas: Teoridelen i Prosa kommer for sent, med det forslaget som ligger nå så 
kommer mye teori så sent som i 5. semester. Mange emner er avhengig av andre emner og 
teori bør derfor komme tidligere. Flere emner har også elementer som det er forventet at 
studenter kan (f.eks i INF2220 er det forventet at man kan mengdelære fra INF1080 selv om 
det ikke er et anbefalt eller et forkunnskapskrav.) Hvilke emner bygger på hvilke emner og 
bygger på hva. Etterspurte en oversikt over hva som bygger på hva og om felles første år gir 
grunnlaget for videre læring. 

 

Stian Løvold: Ser prosessen fra utsiden og som representant fra instituttsektoren/næringslivet 
så er det breddekunnskap man ser etter, ideelt burde alle 60 sp første året vært felles, men 
minst 40 sp bør være felles.  

 

Jan Tore Lønning: Mye av dette med felles første år har vært ut i fra Prosa sitt forslag, Prosa 
sier mye om de andre programmene og hvilke emner alle bør ta. Slik som forslaget fra 
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Studielaben er i dag så er det ikke plass til det Språkteknologi skal ha i felles første år, dette har 
denne programkomiteen påpekt flere ganger. Prosa kan ha mer frie emner fordi det er et 
programmeringsprogram mens de andre må ha plass til mer emner. Lego emnet trenger ikke 
være felles, men kan være et programspesifikt emne for Prosa. LEGO/SKK tar for mye plass. 

 

Anne Solberg: Ser også prosessen fra utsiden, enig i det Jan Tore sier, Prosa styrt mye av hva 
bredden skal være. Mener også at det skal mye til om UU ikke anbefaler innstillingen fra 
programkomiteene.  

 

Kyrre Glette: Når det gjelder Lego så passer Arduino bedre for robotikk, de ønsker seg et slikt 
emne programspesifikt emne med prosjekt, men hva er forskjellen på LEGO og SKK?  

 

Ragnhild K. Runde: TEMA og SKK er substansielle emner som er viktig for alle, alle bør vite 
noe om bredden. Alle bør ha noe dybde for å kunne fortelle om bredden. Det har også blitt 
etterspurt et emne innen MASKIN.  

 

Jo Herstad: Felles emner bra og viktig spørsmål er hvor mye og hvor stort? Alle er enige i 
PROG 1 og 2, kanskje 10 til (totalt 30) er noe vi kan enes om? Hvordan skal vi få til noe mer 
felles? UU bør mene noe om det. Design er også redd for å bli overkjørt/miste noe av det som 
er Design i dag, vil helst ikke miste noe av dagens situasjon.  

 

Kyrre Glette: Hvor mye har vi råd til å få inn i første året? Teori er det vanskelig å få sent. Hvor 
mye av læringsmålene kan man få til i 1. året? IFI er kanskje ikke moden for bredden, men vi 
må bli enige om hvor mye felles.  

 

Ragnhild K. Runde: Det er en viktig diskusjon, hvor mye felles. Det er viktig for faglig identitet 
og for studentene. Vi har lite felles kontra de andre instituttene på MN. De andre lar 
fordypningen komme senere i studiet (på master). Hva vil de ulike komiteene ha felles dersom 
vi spør om dette kan vi få faglige begrunnet innspill fra alle komiteene.  
 
Anne Solberg og Erik Vesteraas: Hvordan få til noe når vi ikke vet noe om 3.-6. semester? Vi 
må vite noe om resten før vi kan si hva som er innholdet i første året, vi kan ikke vedta noe om 
1. året først og deretter vedta noe om resten, helheten må komme først. 

 
Ragnhild K. Runde: Det vil ikke bli gjort noe vedtak om første året før man vet alt, dvs hele 
programmet.  

 
Kyrre Glette: Vi har vedtatt at vi skal ha 4 program og da har vi sagt at vi er ulike, det er bare 1 
program på andre institutt.  
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Jan Tore Lønning: Vi valgte 4 program, vi kan ombestemme oss og lage 1 felles program, viktig 
at vi organiserer oss ut i fra at vi har 4 program. Alternativet er å ha 1 program og velge 
fordypning.  

Dag Langmyhr: Da får programkomiteene saken tilbake og skal gi innspill på hva man må vite 
noe om for å ta hele programmet. Samt at Studielaben skal utdype felles emnene de har 
foreslått noe mer.    

 

Forslag til vedtak: Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker 

Vedtak: Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker 

 

Sak 6. Emneoppretting UNIK4750/9750 Measurable Security for the Internet of 
Things og UNIK9570 Select Topics in Measurable Security for the Internet of Things 
 
Forslag til vedtak: UNIK4750/9750 Measurable Security for the Internet of Things og 
UNIK9570 Select Topics in Measuarble Security for the Internet of Things anbefales opprettet fom 
vårsemesteret 2016. 
 
Vedtak: UNIK4750/9750 Measurable Security for the Internet of Things og UNIK9570 Select 
Topics in Measuarble Security for the Internet of Things anbefales opprettet fom vårsemesteret 
2016. 
 
 
Sak 7.Eventuelt  
Ingen saker under eventuelt.  

  

Oslo 19.10.2015 

 

Dag Langmyhr      Mari Helén Varøy 

Utdanningsleder    Referent UU 

 

 


