
Referat fra undervisningsutvalget torsdag 27. september 2018  

kl. 14.15-16.00, admmøterommet i 4. etasje. 

 

Tilstede: Ragnhild Kobro Runde, Joshi, Yngve Hafting, Knut Rolland, Anne Solberg, Siri 

Jensen, Janette Kirkerud, Dennis Norheim, Tonje Røyeng, Jan Tore Lønning og Dag Langmyhr 

Forfall: Bendik Bygstad og Stein Gjessing 

Fra administrasjonen: Henrik Munthe-Kaas og Kristin Bråthen (referent) 

Saksliste:  

Orienteringer:  

 Godkjenning av innkalling og referat, godkjent 

 Emner og opptakstall studieprogrammer, dette har administrasjonen ikke hatt tid til 

å oppdatere 

 Honorsprogrammet. Styret på MN har vedtatt programmet med opptak fra høsten 

2019.  Programmet har en profil som er rettet mot Ifis fagområder. Ragnhild ønsker 

derfor at ifi skal være med og har meldt inn Alma Culen som representant fra Ifi. 

 Utveksling i utviklingssemesteret, diskusjonssak så det tas der. 

 Digitalisering og dig.ent.-gruppen. Det er digitale plattformer og infrastrukturer som 

er ønsket som fokusområder. Bendik Bygstad skal lede en arbeidsgruppe som ser på 

masterprogrammet 

 Digitale verktøy. Inspera, ifi har 95% av sine skriftlige eksamen digitalt. Ragnhild 

orienterer om oppdateringer og endringer. 

 Møteplan for resten av semesteret: 25.10, 29.11, 17.12  (siste kl 12.15) 

 

Diskusjonssak: Utveksling i utviklingssemesteret. Kort orientering ved programrådslederne. 

De fleste program har aktuelle steder å ønske avtaler. Språk har ingen klare kandidater 

grunnet undervisningsspråk, anbefalt høst mm. Det etterlyses midler til å reise på besøk til 

aktuelle steder. Studenter som skal ta 40-grupper er avhengig av at instituttene som tilbyr 

denne godkjenner eksterne emner. Andre problemstillinger ble også diskutert. Ifi har mange 

program og det er derfor ikke naturlig med flere avtaler pr program. 

 

Vedtakssaker:  

 ENT4190 – Entrepeneurship and internalization - utsettes 

 ENT4200 – Startup in practice - utsettes 



 ITLED4320 – Anvendt maskinlæring 

Undervises av Bjørn Høyland (institutt for statsvitenskap). Det stilles spørsmål ved 

om overlappet som er angitt stemmer. Må også vurdere overlapp mot emne på 

statistikk og fysikks om benytter samme lærebok. Det ble diskutert hvordan 

beskrivelsen av dette emnet er harmonert med hvordan maskinlæring presenteres av 

øvrige IN-emner.  

Vedtak: Godkjenning av emnet utsettes. Ønsker at innhold og beskrivelse bearbeides 

mer før emnet gis, slik at det ikke vil bli gitt våren 2019. 

 ITLED4340 – Utvikling og vedlikehold av komplekse softwaresystemer 

Anbefalte forkunnskaper bør endres da studentene trolig ikke har dette. Bør andre 

fagområder (ikke nødvendigvis gitt ved emnekoder) anbefales? 

Det ønskes tydeligere læringsmål.  

 Vedtak: Emnet ITLED4340 – Utvikling og vedlikehold av komplekse softwaresystemer 

 godkjennes forutsatt at Ragnhild etter fullmakt godkjenner emnet etter en 

omskriving med tydeligere læringsmål. 

 IN2000 - Software Engineering og prosjektarbeid 

Eksamensform må presiseres for å kunne regne snitt av to karakterer. Adm må sjekke 

med fakultetet slik at vi følger reglementet. Intensjonen med individuell eksamen og 

karakter på prosjektet beholdes.  

Undervisning, må ha endringer her. Det som står mellom () bør fjernes. Det må 

presiseres at studenter deltar i prosjektet og kva som kreves av studenter. 

Presentasjonene: det må presiseres kva som kreves av dette.  

Hvordan kan en student som ikkje bidrar bli fjernet fra gruppa? Dette må være 

presisert på semestersiden.  

Vedtak: De foreslåtte endringer i IN2000 godkjennes. Ragnhild gis fullmakt å finne 

løsninger som avholder intensjonene med undervisning og eksamen slik at dette 

følger reglement. 

 IN3030 – Parallellprogrammering 

Endringen gjelder fra 2019.  

 Vedtak: Emnet IN3030 – Parallellprogrammering godkjennes. 

 IN2150 – IN3010 omgjøres til 2000-nivå 

IN3020 er godkjent tidligere. Emnet skal gjøres om til IN2150. IN3010 har aldri blitt 

gitt og emnekoden kan derfor frigjøres.  

Administrasjonen må sjekke om det skaper problemer for studenter som ikke har fått 

tatt emnet. Berørte studenter må ivaretas.  

Vedtak: IN3010 endres i innhold og kode til IN2150. 

 IN3020 – Databasesystemer 

 Vedtak: Emnet IN3020 – Databasesystemer godkjennes. 

 IN5300 – Rapid prototyping of robotic systems (nytt) 

Vedtak: Emnet IN5300 – Rapid prototyping of robotic systems  godkjennes. 

 IN5560/9560 - Programmering av mobile applikasjoner i tingenes  

https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/IN2000/index.html


internett (nytt) 

Vedtak: Emnet IN5560/9560 - Programmering av mobile applikasjoner i tingenes 

internett sendes ut til godkjenning på sirkulasjon da det ikke var vedlagt. 

 IN5250 – Seminar i aksjonsforskning  

Vedtak: Emnet IN5250 – Seminar i aksjonsforskning  sendes tilbake slik at det kan 

diskuteres i programrådet først. INF5571 går som normalt våren 2019. 

 Endring IN5430 – IT og ledelse 

Vedtak: De foreslåtte endringer i IN5430 – IT og ledelse godkjennes. 

 Oppnevning av ekstern programrådgiver, oppfølging av sak fra forrige møte 

Design og digøk har sent inn forslag til ekstern programrådsgiver.  

Vedtak: De foreslåtte programrådsgivere oppnevnes: 

o Informatikk: design, bruk interaksjon: Mikael Wiberg ved Institutt for informatikk ved 

Umeå Universitet 

o Informatikk: digital økonomi og ledelse: Silvia Seres  

 

 

 

Kristin Bråthen 

 

 


