
  

Referat fra møte i Undervisningsutvalget 6. september, kl. 14.15   
Kristin B, Joshi, Dag, Anne, Siri, Knut, Bendik, student, student, Sverre, Jens Petter; Yngve, Jan Tore, 

Yngve, Ragnhild, Kristin BE (ref)  

 

Orienteringssaker:  

Kommentar til sakslisten: Godkjenning av IN3020 tas på neste møte.  

-Innkallingen til møtet og referat fra forrige møte ble godkjent 

-Emner og opptakstall utsettes til neste møte. 

-Det skal utvikles et masterprogram Informatikk: digital økonomi og ledelse med opptak fra høsten 2020. 

Diskusjon om den faglige profilen. Diskusjoner i arbeidsgruppen for strategi. Det settes ned en 

arbeidsgruppe for den praktiske utformingen av programmet.  

-Strategi – status. Arbeidsgruppene har jobbet videre. Første utkast før sommeren.  

Tre diskusjonsgrupper med et uanningsaspekter:  Sikkerhet – studieprogrammer og emner, 

programmering i skolen og helseinformatikk. 

Forslag til nye grupper har vært oppe på gruppeledermøtet: Instituttets EVU-strategi og 

masterutdanningen – hva er utfordringene på master? Øke kvaliteten.  

-Studielaben ble avviklet før sommeren. I forbindelse med strategien ønsker man å tenke nytt. Mye av 

det studielaben har gjort, er implementert på instituttet. Personene er fordelt på grupper. Prosess 

avklaring og fordeling av arbeidsoppgaver.  

-Programmering i skolen: Henrik Løvold ansatt for ett år. Han er involvert i programfaget prog (vgs). Udir 

vil utlyse mildler.  

-Forskerlinjen: 4 studenter har startet på Forskerlinjen.  

 -Honorsprogrammet er et tilbud for dyktige studenter. De tar en BA og tar et ett semester tillegg (30 sp.) 

Studentene tar tilleggsemner i parallell. Samarbeid HF og MN. Arbeidsgruppe. Fakultetet ønsker at Ifi 

skal være med. Ragnhild og Ellen har sagt nei.  

-Sensorveiledninger kommer på alle eksamener på alle emner fra denne høsten. Kommer en 

informasjonsplan og retningslinjer.  Skal også gjelde muntlig eksamen og masteroppgaver.  

-Fakultetet har varslet at det kommer en bestilling rundt utvekslingssemesteret og utenlandsopphold.  

 



  

Sak  2: Diskusjonssaker:  

1. Rapport om IN2001. Yngve Lindsjørn orienterte. Diskusjon. Yngve tar gjerne imot innspill.  

2.  Høstens dialogmøter. De fleste er i prosess. Ragnhild tar kontakt med programrådslederne for å finn 

inn forlag.  Oppnevning på neste møte.  

Forslag til temaer:  

 Programinnholdet. Er dette det studentene burde lære? Huller? Evaluere vurderingsformer 

 Hvordan ser arbeidsgivere på studentene våre? 

 Baklengsdesignen. Er læringsmålene riktig? Programmets læringsmål.  

Stort rom for programmenes ønsker i møtene. 

 

Sak 3: Godkjenning av opprettelse av emner: 

1. STK-IN4355:  

Det kom flere innspill til eksamen og læringsmål. Ragnhild tar med innspillene fra Undervisningsutvalget 

til piloten til Matematisk institutt. Avstemming. Enstemming.  

Vedtak: Emnet godkjennes som en engangs pilot 

 

2. IN5330:  

 Obligatorisk oppmøte: 80 %. Standrangeringsregel.  

Vedtak: Emnet godkjennes med presiseringer 

 

Neste møte: 27.9.  

 

 

 

 

  

 



  

 

  

  

 


