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Undervisningsutvalget 

Dato: 7. desember 2015 

Referat fra møte 1 i Undervisningsutvalget 26. mars 2015. 

Tilstede: Stian Løvold, Dag Langmyhr, Jo Herstad, Anne Solberg, Jan-Tore Lønning, Ragnhil K. Runde, Bendik 

Bygstad (vara Lars Groth), Arne Maus (vara Stein Gjessing), Nicolai A. Hagen, Håkon Møller, Kristin 

Brænden, Kyrre Glette 

Forfall: Cecilie M. Sundet, Lars Groth, Stein Gjessing 

Fra administrasjonen møtte: Sarah Younes (SFE), Kristin Bråthen, Kristin Broch Eliassen, Mari Helén Varøy 

(referent) 

Observatører: Helga Nyrud, Erik Vesterås vararepresentanter FuI  

Sak 1. Referatsaker/Orienteringssaker 

- Referat fra møte 18.12.2014 ble godkjent, men det ble tatt påpekt at referatene fra UU-møtene 

burde sirkuleres tidligere i etterkant av møtene, det går lang tid mellom møtene.  

 

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

sirkulasjon siden møtet i desember, disse ble godkjent.  

 

 

- Påmeldingstall for emner våren 2015: tatt til orientering, det ble etterspurt hvorfor det ikke forelå 

tall for påmeldte på UNIK- emner. Det skal ses på om UNIK tallene bør tas med til informasjon i 

neste runde.  

 

- Evaluering INF1000 høsten 2014. Høsten 2014 ble det innført mer obligatorisk arbeid i INF1000, 

totalt 631 studenter var registrert, av disse var 430 nye. 395 av disse leverte oblig 1 og 329 fikk 

oblig 7 godkjent. Totalt var 326 meldt til eksamen og 309 møtte hvorav 280 av disse bestod. Flere 

studenter bestod INF1000 høsten 2014, strykprosenten var lavere enn tidligere år.  
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- Internsensorordningen på masteroppgaven: skal settes i gang på IFI fra nå, men opplegget rundt 

denne vårens innlevering er fortsatt ikke helt klar og utdanningsleder vil informere om ordningen 

våren 2015 så snart denne er klar.  

 

- Statistikk: Antall uteksaminerte masterkandidater 2014 er utsatt til neste møte, tall på antall 

studiepoeng for 2014 ble lagt frem, det var et nytt toppår i 2014.  

 

 

- Selvfinansierende masteropptak: Mari Helén Varøy informerte om årets opptak av søkere utenfor 

EU, totalt 26 studenter fikk tilbud om opptak 12 av disse fikk tilbud på NSA, 3 på design, 1 på 

robotikk, 2 på Teknat og 7 på programmering og nettverk.  Disse må nå takke ja, til opptak og 

deretter søke UDI om studentvisum.  

 

- Studiebarometeret til NOKUT: Dag Langmyhr la frem resultatene for IFI fra studiebarometeret 

2014, det er ønskelig at svarprosenten skal gå opp. Man må få flere til å svare på undersøkelsen, 

denne er kommet for å bli. Ikke alle programmene på IFI hadde høy nok svarprosent for å kunne 

legge frem tall. Alt i alt så ligger IFI godt an på studiebarometeret.  

 

 

- InterAct: Ragnhild K. Runde orienterte i møtet. Reformen er utsatt ett år fra høsten 2016 til høsten 

2017, gjør at man får mer tid til å gå gjennom de nye programmene, men prosessen må ikke stoppe 

opp, samt at man får tid til å jobbe med masterprogrammene samtidig, disse skal også være i drift 

fra høsten 2017. De fire programkomiteene på IFI fortsetter arbeidet. Studielaben har satt i gang et 

prosjekt rundt felles førsteår (programmering, analyser og modellere systemer, helhetlig utvikling, 

prosjektarbeid, personvern, etikk, sikkerhet er blant ting som er nevnt i et felles førstår). IFI skal 

gjennomføre et instituttseminar i juni hvor felles førsteår og de nye bachelorprogrammene ved IFI 

skal diskuteres og jobbes med.  

Sak 2: Kvalitetssikringssystemet  

Undervisningsutvalget diskuterte de nye kvalitetssikringsrutinene ved MN-fakultetet. Det var et ønske om 

at UU skal diskutere hvordan det ønskes at dette skal implementeres ved IFI. Følgende momenter kom 

frem i diskusjonen: Et kombinasjon av panel og fagrådgivere kan fungere godt, og at man kan dra inn noen 

fra pedagogikkmiljøet på UiO, eller noen fra næringslivet eller utenlandske fagmiljøer. Rollen til 

programrådsgiverne ligner mye på tilsynssensorordningen som ikke fungerte særlig bra, og det står heller 

ikke noe om hva som skal skje etter at rapporten fra programrådgiverne er levert. Bør man derfor lage en 

stillingsbeskrivelse for disse programrådsgiverne? Vi må passe på at vi får de riktige personene til dette  

Forslag til vedtak: Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker 
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Sak 3: Endring av eksamensform og karakterskala i INF3331 Problemløsning med høynivå-språk og 

opprettelse av masterversjon INF4331 Problemløsning med høynivå-språk  

 

Forslag til vedtak: Eksamensform i INF3331 Problemløsning med høynivå-språk endres fra 4 timers 

skoleeksamen med karakterskala A-F til mappeevaulering med karakterskala bestått-ikke bestått fom 

høstsemesteret 2015. Emnet INF4331 Problemløsning med høynivå-språk opprettes fom høstsemesteret 

2015. 

Vedtak: Eksamensform i INF3331 Problemløsning med høynivå-språk endres fra 4 timers skoleeksamen med 

karakterskala A-F til mappeevaulering med karakterskala bestått-ikke bestått fom høstsemesteret 2015. 

Emnet INF4331 Problemløsning med høynivå-språk opprettes fom høstsemesteret 2015. 

Sak 4: Nedleggelse av INF5610/9610 Matematisk modelering i medisin 

 

Forslag til vedtak: Emnet INF5610/9610 Matematisk modellering i medisin legges ned fom høstsemesteret 

2015 

Vedtak: Emnet INF5610/9610 Matematisk modellering i medisin legges ned fom høstsemesteret 2015 

Sak 5: Endring av eksamensform i INF1060 Introduksjon til operativsystemer og datakommunikasjon 

 

Forslag til vedtak: Eksamen i INF1060 Introduksjon til operativsystemer og datakommunikasjon endres fom 

høsten 2015 til en hjemmeeksamen som teller 40 % og en avsluttende skoleeksamen som teller 60 %. 

Begge deler må være bestått og må bestås samme semester. 

Vedtak: Eksamen i INF1060 Introduksjon til operativsystemer og datakommunikasjon endres fom høsten 

2015 til en hjemmeeksamen som teller 40 % og en avsluttende skoleeksamen som teller 60 %. Begge deler 

må være bestått og må bestås samme semester. Endringene av eksamen vedtatt, med tillegg om at 

utdanningsleder skal følge opp størrelsen på hjemmeeksamen og obligene.  

Sak 6: Emnet INF-GEO4310 Avbilding høsten 2015. 

 

Forslag til vedtak: Emnet INF-GEO4310 Avbilding tilbys ikke høsten 2015 

Vedtak: Emnet INF-GEO4310 Avbilding tilbys ikke høsten 2015 

Sak 7: Ny emnebeskrivelse masteroppgaven ITLED5390 IT og ledelse masteroppgave 

Forslag til vedtak; Emnebeskrivelsen for ITLED5930 IT og Ledelse masteroppgave godkjennes 
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Vedtak: Emnebeskrivelsen for ITLED5930 IT og Ledelse masteroppgave godkjennes, men antall sider må 

også med i emnebeskrivelsen  

Sak 8: Rutiner for mistanke om fusk ved Institutt for informatikk 

Forslag til vedtak: Rutiner for fuskesaker vedtas, Utdanningsleder får fullmakt til å justere rutinene ved 

behov 

Vedtak: Rutiner for fuskesaker vedtas, Utdanningsleder får fullmakt til å justere rutinene ved behov 

Sak 9: Felles rangeringsregler emnesopptak IFI 

 

Forslag til vedtak: Felles rangeringsregler for emneopptak ved IFI vedtas, UU gir utdanningsleder fullmakt 

til å endre rangeringsreglene på eksisterende emner slik at disse er i tråd med felles rangeringsregler 

Vedtak: Studieleder og Utdanningsregler får fullmakt til å utarbeide nye felles rangeringsregler for 

emneopptak som skal vedtas av UU på sirkulasjon.  

Sak 10: Opprettelse av PhD-versjon av UNIK4730 Tjenesteorientert arkitekturimplementasjon 

Forslag til vedtak: UNIK9730 Tjenesteorientert arkitekturimplementasjon opprettes fom høsten 2015.  

Vedtak: UNIK9730 Tjenesteorientert arkitekturimplementasjon opprettes fom høsten 2015 

Sak 11: Endring av undervisningen i INF1500 Introduksjon til design, bruk, interaksjon 

Forslag til vedtak: Undervisningen i INF1500 Introduksjon til design, bruk, interaksjon utvides med to timer 

pr uke fom høstsemesteret 2015 slik at det totalt blir 6 timers undervisning pr uke.  

Vedtak: Undervisningen i INF1500 Introduksjon til design, bruk, interaksjon utvides med to timer pr uke fom 

høstsemesteret 2015 slik at det totalt blir 6 timers undervisning pr uke.  

 

Sak 12: INF5880 Master Seminar in Language Technology  

Forslag til vedtak: INF5880 Master seminars in Language Technology undervises ikke høsten 2015 

Vedtak: INF5880 Master seminars in Language Technology undervises ikke høsten 2015 

Sak 13 Eventuelt 

UU må møtes mer hyppig fremover, det er ønske om 1 UU møte i måneden, det har vært alt for få UU 

møter dette semesteret. Det bør minst være tre UU møter i semesteret og nå i InterAct prosessen bør det 

være hyppigere UU-møter.  
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Oslo 27.03.15 

 

Dag Langmyhr      Mari Helén Varøy 

Utdanningsleder    Referent UU 

 

 


