
Referat fra møte i undervisningsutvalget 24. april 2018, kl. 10.15-12.00 

 

Til stede: Ragnhild, Joshi, Jan Tore, Jens Petter, Thomas, Yngve, Martine, Sverre (nestleder programrådet 

ELITE), Jan Erik, Marta. 

Fra administrasjonen møtte: Kristin B, Kristin BE (ref) 

Forfall: Dag, Stein, Kyrre, Bendik 

 

Orienteringssaker: 

Innkalling og referat godkjent, med merknader til referat:  

Referat sirkulasjonssakene: Rette sak 5.  

Referat fra forrige møte: Oppdatere orienteringer. STK-IN5000 og antall plasser. Emnet er 

adgangsbegrenset til studenter på Data sience. 

IN3280: Emnet godkjennes ikke og sendes på sirk.  

Opprettelse av masteremner. Frist: 8. juni for emner skal gå våren 2019. Satt av to uu-møter.  

Årets søkertall: Godt fornøyd med årets søkertall for Ifi. Økning. Nedgang søkere MN totalt bla pga 

innføring av R2-krav. 

Arbeidsgrupper:  

Etter og videreutdanning for lærere: Henrik Løvold.  

Evaluering: Siri. Hvordan lager vi kvalitativt gode eksamensoppgaver?  

Ressursplanlegging for undervisning (UiO): Dag Langmyhr 

Arbeidsgruppe forskningsmetoder. Dag Sjøberg orienterer på neste møte.  

Undervisningsregnskap for phder og postdocer. Petter Nielsen. Gjøre noe med 

undervisningsbelastningen, veldig ulik fra gruppe til gruppe. Innføre en oversikt  -  

 NFR har godkjent stipend på 100 000 kr til forskerlinjestudenter.  

Seminar om nye førsteårsemner: 29. mai kl 14-16. Omid orienterte om planer 

 



 

Diskusjons/vedtakssaker:  

Sak 1: Vedtakssak: Ekstern programrådgiver 

Programråd foreslår, undervisningsutvalget oppnevner. Eksternt medlem mulig. 

Ragnhild undersøker honorar med Ellen.  

Programrådene og undervisningsutvalget bør årlig vurdere hva vi ønsker innspill på. Litt opp til 

programmene hvordan man ønsker å legge opp dialogmøter og hva man ønsker å få ut av møtene. 1-1/2 

dag. Legges inn i notatet.  

Vedtak: Notatet godkjennes 

Oppfølgingspunkter: Avklaringer rundt honorar med instituttleder. Programrådene bes foreslå program 

rådgiver.  

 

Sak 2: Ansattseminar om førsteårsemner v/Omid. Omid orienterte og tok imot innspill.  

 

Sak 3: Kort evaluering av informasjonsmøtet om masterprogrammer 

Ragnhild fornøyd med årets møte. Jan Tore fikk spørsmål om hva en mastergrad er. Bachelorstudentene 

ser ikke masterstudenter. Hva er nytten av å gå to år til? Hjelpe studentene til å tenke master tidligere.  

Martine savnet flere praktiske detaljer. Hvor søke etc? Fint at det var åpent for spørsmål. Kunne hatt 

spørsmål etter hvert program. Mange som går etter møtet. Fint å invitere både 2. og 3. året. Bedre enn i 

fjor – fint å holde tidsskjema.  

 

Sak 4: Diskusjonssak: Fagutvalgets kurskritikk (se vedlegg) 

Slippfest i går. Fint arrangement. 

De emnene som får gode tilbakemeldinger, får det fortsatt. Samme med emner med 

forbedringspotensiale. Mange emner får gode tilbakemeldinger. IN1000 har også fått gode 

tilbakemeldinger.  

Rapporten følges opp på neste møte.  

Undervisningsutvalget takker Fagutvalget for jobben. Arbeidsmengde er et tema å komme tilbake til.  



Fagutvalget oppfordring: Faglærerne må oppfordre studentene til å svare.  

 

Tentative datoer møter i september: 6. og 27. september.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


