
Referat fra møte i Undervisningsutvalget torsdag 25.01.18, kl 14.15-

15.45, rom 4142 
 

Til stede: Ragnhild Kobro Runde, Jan Tore Lønning, Anne Solberg, Bendik Bygstad, Tone Bratteteig, 

Jens Petter Falck, Martine Solberg, Martha Valentinsen, Stein Gjessing, Yngve Hafting og Dag 

Langmyhr 

Fra adm møtte: Kristin Bråthen og Kristin Eliassen (ref.) 

 

Sak 1: Referatsaker/orienteringssaker:  

Emnepåmeldingstall (se vedlegg) 

Ny arbeidsgruppe internasjonalisering MN. Skal bla. se på Utviklingssemesteret. Esra sitter fra Ifi.  

Ifi får ikke lenger lov til å ha 6 timers eksamener. Har med logistikken i Silurveien å gjøre.  

Fakultetet har lagt REAL undervisning  fast i uke 2 og 33. Påvirker forkurset og begge masterukene.  

 

Sak 2. Vedtakssak: Opprettelse av forskerlinjepilot – struktur og opptakskrav 

Vedtak: Forskerlinjepiloten opprettes fra høsten 2018. Arbeidsgruppen gis mandat til å jobbe videre. 

Studieadministrasjonen må jobbe videre med forslag til opptakskrav  (karakterkrav B, 120 sp – 

presisere informatikkemner).  

ND-gruppen ønsker å delta i piloten. Instituttleder må avgjøre.  

 
Sak 3: Opprettelse av arbeidsgruppe for bacheloroppgave 
Det ble nedsatt en hurtigarbeidende arbeidsgruppe som skal jobbe med å utvikle en 

bacheloroppgave  i informatikk: Joshi/Tone, Stein/Michael (leder gruppa), Yngve/Kyrre, Fuis valgte 

student og Elise (studadm). 

Sak 4: Diskusjonssak: Ekstern programrådgiver – hvordan ønsker uu og programrådene at 

programrådsgiveren skal fungere?   

Få et eksternt blikk på våre programmer så vi kan få så gode programmer som mulig. Rutine: Årlig 

programmøte og periodisk programevaluering. 

Programrådene bes diskutere saken før neste møte. Da skal det gjøres vedtak. 

Sak 5: Diskusjonssak: Strateginotat MN  

Saken ble utsatt til neste møte.  



Sak 6: Vedtakssak: Emneopprettelser 

 Forslag til endring i INEC1820 – Organisasjon og ledelse 

Endringene ble vedtatt.  

Kommentar: Emnet kan være en erstatning for INF3700. 

 Opprettelse av to nye emner som erstatning for INF2260/IN2020  

 De to emnene ble vedtatt.  

Kommentar: Programrådet i Informatikk: design, bruk, interaksjon bes vedta semester.  

 

Sak 7. Eventuelt. Møteplan for våren.  

Møteplan for våren ble vedtatt: 15.2., 8.3., 5.4., 26.4., 31.5. og 14./21. juni. 

Den siste datoen i juni bedre enn den første for studentene. 

Invitasjoner gjennom Outlook ble etterspurt.  

 

 

 


