
Referat fra møte i Undervisningsutvalget 15.02.2018, kl. 14.15-
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Til stede: Martine Solberg, Kristine B. Hein, Mai, Stein Gjessing, Jan Tore Lønning, Bendik Bygstad, 

Tone Bratteteig, Yngve Lindsjørn, Ragnhild K. Runde, Anne Solberg og Dag Langmyhr 

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

Sak 1: Orienteringssaker 
Oppfølging etter forrige møte: ND-gruppen ikke med i forskerlinjepiloten 

Referat fra forrige møte ble godkjent med et par små korrigeringer. 

-Ragnhild orienterte om feil i høstens sensur i ordinær eksamen i INF1000. Fakultetet og studentene 

ble raskt varslet. Instituttet vil gå gjennom interne rutiner. Hjemmel i forvaltningsloven for å endre 

feil vedtak. Instituttet vil gå gjennom egne rutiner. 

-Informasjonsmøte om masterprogrammene på Ifi for søkere i mars. Programrådslederne får egen 

invitasjon til et planleggingsmøte. 

-Opprette masteremner med IN-kode. Hatt møte med fakultetet. Emneskjemaet forsvinner ikke. Lage 

en Ifi-variant av skjemaet. Emnesaker på de to neste møtene. Ansvar: Gruppelederne 

Sak 2. IN1150 - Logiske metoder  
Evaluering etter nettbasert undervisning. fra faglærerne. IN1150: 40 tok eksamen, 21 i INF1080. UU 

må på neste møte ta stilling til om emnet skal fortsette. Fagmiljøet har ikke landet. UU må vurdere 

om det nettbaserte kurset erstattet den ordinære undervisningen eller være et ekstratilbud. 

Sak 3. Ekstern programrådgiver 
Må komme i gang med en ordning. Årlig dialog.  

Ansvar: Programlederne. Overordnet ansvar: Ragnhild. Administrasjonen: Ansvar for å sende ut 

påminnelse. Det må til en koordinering rundt at flere emner tas av flere programmer.  

Ragnhild undersøker honorar.  

Vedtak: Starte med en programrådgiver per program fra en liknende institusjon. Må ha kompetanse 

som førstelektor eller førsteamanuensis. Opp til programmene å ha kontakt med næringslivet i 

tillegg. Dialogmøtene skal gjennomføres før utgangen av oktober.  

Sak 4. Strategispørsmål om utdanning til forskningsgruppene 

Hva er de gode spørsmålene til forskningsgruppene? Innspill fra uu. Ragnhild samler inn innspill.  

 

Fra møtet:  



 Programmering i skolen 

 Forskningsfokus i utdanningen 

 Nye undervisningsmetoder 

 Hva betyr det for oss som institutt hvis alle kidsa kan kode? 

 Hvordan håndterer vi bredden i studentene som kommer hit? 

 Stor internasjonal debatt om fremtidens undervisningsformer – skal alt digitaliseres til  

Hva mener UiO? Hva mener studentene? 

 Utdanningstilbudet. Digitale ressurser for studenter. Lage nye type ressurser; screencast, 

nettkurs. Nye læringsformer, både digitalt og forelesninger. Se undervisningen i 

sammenheng. Mer interaktive læringsformer. Krever oppmøte.  

 Spørre gruppene om hvilke emner de mener at de burde undervist? Finne ut hva mangler i 

ulike fagfelt 

Sak 5: Årsenhet i informatikk (R1 opptakskrav) 
Rapport fra arbeidsgruppen. Motivasjon: Økt synlighet via Samordna opptak. Den nye økonomiske 

modellen premierer grader. Viktig for studentene med forutsigbarhet når det gjelder emner, 

enkeltemnestudenter kan bare etteranmelde seg. Årsenheten i realfag har R2 som opptakskrav.  

Arbeidsgruppen tar en ny runde på emner.  

Vedtak: Undervisningsutvalget slutter seg til konklusjonene i rapporten, og ber arbeidsgruppen 

vurdere den anbefalte studieveien i lys av kommentarene på møtet.  

Sak 6: Nedleggelse av INF5560/9560 – Computational Physiology 
Vedtak: Emnet går siste gang sommeren 2018, med mindre det kommer sterke innsigelser fra 

bioinformatikk-gruppen. 

Videre prosess: Fakultetet vil ta en runde med de andre instituttet for å høre om noen er interessert i 

å overta emnet.  

 

 


