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

Sak 1. Referatsaker/Orienteringssaker 

- Referat fra møte 26. mars 2015 ble godkjent 

 

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

sirkulasjon siden møtet i mars, disse ble godkjent.  

 

- Internsensorordningen på masteroppgaven: Utdanningsleder orienterte på møtet om at dette nå 

for alvor er satt i gang på IFI. Utdanningsleder og instituttleder har informert de ansatte om dette. 

Det fungerer fint, og er bra og en god ordning selv om det medfører mer arbeid. Særordning ved 

IFI, kun intern og eksternsensor andre steder, mens vi har også med veileder i prosessen. Må ser 

mer på karakterstatistikk etter hvert for å se hvordan den nye karakterskalaen kommer ut.  

- InterAct på IFI (Dag orienterer på møtet)  
Lite nytt siden instituttkonferansen på Sundvollen, arbeidet fortsetter utover høsten. 

Utdanningsleder sender ut tidsplanen som er vedtatt av fakultetet til UU. Frem mot jul er det 

tidsfrist for emner. I september må vi foreslå masterprogrammer på IFI, i desember frist for hvilke 

emner som skal inngå i de nye bachelorprogrammene, dette skal programutvalgene jobbe mer 

utover høsten.    

 

- Statistikk: Antall uteksaminerte masterkandidater 2014. 142 studenter fullførte masteroppgaven 

ved IFI i 2014 (INF5930, INF5960, NSA5930, ITLED5930).  
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- Ny HMS-opplæringen fra høsten 2015.  Alle på UiO skal gjennom tre kurs, trygghet og fysisk miljø, 

utviklende læringsmiljø, brannsikkerhet. Fra høsten 2015 foregår de fleste av disse på internett ved 

å se på en video som varer en time og etterfølges av noen spørsmål som må bestås. Vitnemål 

utstedes ikke før dette er bestått. Gjelder både bachelor og masterstudenter. Gjelder dette også 

EVU-studenter? Utdanningsleder undersøker dette. Førstehjelp er ikke lenger en del av HMS 

opplæringen. Alle modulene er tilgjengelig på engelsk.  

 

- Kursevaluering høsten 2014: Fagutvalget i Informatikk (FuI) la frem kursevalueringen for høsten 

2014 gir et positivt bilde av undervisningen på IFI. Den vanligste vurderingen ligger på bra. Svak 

nedgang på generell inntrykk fra høsten 2013 til høsten 2014. Mulighetene for å endre skalaen som 

FuI vurderer etter? Bakdelen er at det ikke da blir et sammenligningsgrunnlag med tidligere år, men 

spørsmålet er hvordan man tolker «greit». Skalaen i dag går fra 1-6. Mulighet til å legge inn 

standardavviket i statistikken. FuI skal ha møter internt for å finne ut hva de skal endre og komme 

mer tilbake til dette neste gang kursevalueringen skal opp.  

 

Sak 2. Endring av karaktersakala INF5750 Open source software development  

Forslag til vedtak: Karakterskalaen i INF5750 Open source software development endres fom 
høstsemesteret 2016 fra bestått-ikke bestått til A-F 

 

Vedtak: Karakterskalaen i INF5750 Open source software development endres fom 
høstsemesteret 2016 fra bestått-ikke bestått til A-F, UU ønsker også en begrunnelse for denne 
endringen.  

 

Sak 3. Innføring av obligatoriske forkunnskapskrav INF5170/9170 Masterseminar i 
logikk  

Forslag til vedtak: Obligatoriske forkunnskapskrav innføres for INF5170/9170 Masterseminar i 
logikk fom vårsemesteret 2016; obligatoriske forkunnskapskrav for INF5170/9170 er INF3170 
Logikk eller tilsvarende  

 

Vedtak: Anbefalte krav blir stående, INF9170 endrer navn til enten 1. PhD-seminar i logikk eller 
2. Seminar i logikk. Utdanningsleder tar dette videre til Emneansvarlig.  

 

Sak 4. Innføring av obligatoriske forkunnskapskrav INF5350/9350 Masterseminar i 
inteligente data  

Forslag til vedtak: Obligatoriske forkunnskapskrav innføres for INF5350/9350 Masterseminar i 
inteligente data fom vårsemesteret 2016; obligatoriske forkunnskapskrav for INF5350/9350 er 
INF3580 Semantiske teknologier eller tilsvarende 
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Vedtak: Anbefalte forkunnskapskrav består. PhD-versjoen endrer navn til 1. Phd-seminar eller 2. 
seminar. Utdanningsleder tar dette videre med emneansvarlig.   

 

Sak 5. Nedlegges av INF5390/9390 Kunstig intelligens  

Forslag til vedtak: INF5390/9390 Kunstig intelligens legges ned fom vårsemesteret 2016 

Vedtak: INF5390/9390 Kunstig intelligens legges ned fom vårsemesteret 2016. LTG ved Jan 
Tore Lønning tar ansvar for å sette ned en gruppe som skal se på nye emner innen feltet. 

 

Sak 6. Eventuelt  
 

-Emnenummer utfordringer, IFI er i ferd med å gå tom for emnetall, hva skal vi gjøre? Øke med et siffer? 

Eller endre emnekoden fra INF til noe annet? Administrasjonen kan se på hvilke emnekoder som er ledig, 

og lage en helhetlig oversikt.  

- Devilry og registering av obligatorisk oppgave, bør man innføre en kvitteringsside. Eller i tilfeller når 

studentene ikke har trykket på levert knappen skal det da tas hensyn til dette slik at man kan ta eksamen, 

eller skal besvarelsen rettes allikevel? Har man ikke fått e-post med kvittering om at besvarelsen er levert 

så bør studentene selv sjekke ut dette. Studentene må sjekke ut at de har levert dette er et krav til 

studentene.   

- Lars Groth takker for seg og går ut av UU fra 1. august i år da han er ferdig som programrådsleder i IT og 

Ledelse.  

Oslo 24.06.2015 

 

Dag Langmyhr      Mari Helén Varøy 

Utdanningsleder    Referent UU 

 

 


