
 

Referat fra møte i Undervisningsutvalget torsdag 29. november kl 14.15-16.00, rom 
4142  
 
Til stede:  
Bendik, Sverre; Jan Tore, Yngve; Joshi, Ragnhild, Jens Petter, Anne, Kari, Dennis, 
Henrik og student (jente) 
 
Forfall: Stein, Thomas   
 
Fra adm møtte: Kristin B, Kristin BE (ref) 
 
Orienteringssaker:  
Innkalling og referat ble godkjent.  

Informasjon fra Skrivesenteret: Skrivesenteret drives av Universitetsbiblioteket. 

Joshi har vært med å planlegge skrivenatten, tenkt å brukes i forbindelse med 
IN1030, vært på gruppelærerseminarene, SE-gruppa planlegger samarbeid om 
masteroppgaven til våren. 

Writing science-kurs for fysikkstudentene i høst. 10-20 % av studentene som kom. 
Må være et fagspesifikt samarbeid. Ba om artikler om signalbehandling, studentene 
skulle gå gjennom artikler.  

Eksamensinnleveringer i Inspera: F.o.m. neste semester må alle eksamensoppgaver 
leveres inn i Inspera. Obliger skal inn i Devilry eller Canvas. Den lokale digitale 
eksamensgruppa jobber med å lage en oversikt over alle typer eksamener vi har på 
Ifi. 

Søkertall master: 283 studieplasser, 285 ja-svar. Ifi behandler 25 % av søknadene på 
UiO.   

Ifi har mange kvalifiserte søkere og mange som kommer.  

Neste år: 12,5 studieplasser fra Network and systemadministrasjon overføres til 
Informatikk: programmering og systemarkitektur (som igjen vil overføres til det nye 
masterprogrammet i DigØk 

ITS holder på å se på studieplassene på studieretningen i kybernetikk, 26 plasser, 7 
møtte i høst.  

 

Arbeidsgruppe informasjonssikkerhet  



Har hatt en strategigruppe siden i våres. Nå nedsatt en arbeidsgruppe for å lage et 
nytt masterprogram. Ledes av Nils Gruszka. ITS er også med. Nils inviteres til neste 
møte.  

 

Matematisk institutt har begynt å tenke på å ha en studieretning innenfor 
kryptografi innenfor MAMI-programmet på bachelor og master. ITS tilbyr to emner i 
kryptografi.  

 

UHR – nytt høringsnotat om nye karakterbeskrivelser. 

 

Emneendringer: IN5440 endres til annenhver høst og INF5072 går ikke til våren, men 
til høsten i ny versjon. INF5050 går også til våren.  
IN5300 avlyses til våren. Bakgrunn: Overlapper 8-9 studiepoeng mot TEK5500. Uklar 
status videre for IN5300. Ragnhild sitter i Utdanningsutvalget på ITS.  
 
Stort trykk på programmering i skolen. Vi trenger noen som kan jobbe faglig og 
strategisk som kan være ressurspersoner og kan brukes i større grad. Trenger 
personer som kan stille. Dag Sjøberg. Viktig at det blir bredden av instituttet. UV-
fakultetet digital kompetanse, bruk av Ipad i skolen. Bred enighet om at Ifi burde 
komme mer på banen.  
 
Saker til orientering og diskusjon:  
 
Forskerlinjepiloten: Einar orienterte om bakgrunn, status og opplegg for våren 2019 
for Forskerlinjepiloten.  

Forslag om å inkludere Michael Welzl og ND-gruppen fra neste semester. 

Rekrutteringen neste semester må styrkes. Planer om et åpent seminar for alle 
studenter til våren (3-4 ganger?). 

 

Fagutvalgets kurskritikk: Kari fra FUI orienterte.  
Terskelen for emnene med forbedringspotensiale er lavere enn før.  
Det jobbes med å øke svarprosenten.  
UU må passe på at forslag til forbedringer fra år til år må videreformidles til 
studentene i Fagutvalget. Kommentarer til engelskdelen og ønske om å ha med 
statistikk i rapporten.  
Diskusjon om hvordan tilrettelegge for at studentene skal svare.  



 
 
Vedtakssaker:  
Opprettelse av IN4030 – Introduksjon til bioinformatikk. Emnet var oppe i våres og 
ble sendt tilbake til faglærer som skulle begrunne eksamensordningen.  

Eksamen må leveres i Inspera.  

Emnet godkjennes 

 

Oppnevning av eksterne programrådgivere:  
Øystein Moan (entreprenørskap) og Trond Aalberg (Inf: prosa) ble oppnevnt som 
eksterne programrådsgivere i perioden 2019-2020.  
 
Enkeltemner for elever i videregående skole (UNG-ordningen) – forslag til endring 
av kompetansekrav - utsette 

 
Overgangsordninger masterprogrammer  
 
Vedtak:  
Et INF-emne som er nedlagt og har minst 7 SP overlapp med et IN-emne kan brukes i 
masterprogrammet hvis IN-emne er på 4000-/5000-nivå. 
Et IN-emne på 4000-/5000-nivå som har minst 7 SP overlapp med et nedlagt INF-
emne kan brukes som erstatning for INF-emnet i masterprogrammet. 
Tilsvarende gjelder for andre emner ved MN-fakultetet på 4000- og 5000-nivå. 
Studenter som er tatt opp på masterprogram med siste opptak høsten 2017 kan 
følge kravet om anbefalte 30 studiepoeng fra de tilsvarende nye 
masterprogrammene med studieretninger. 
 
Vedtatt med mulighet for omskriving (delegeres til studieadministrasjonen) 
 
Overgangsordninger på programnivå delegeres til programrådslederne 
 
IN5390 
Mer informasjon under Kort om emnet – tas på neste møte.  
 
 
 
 
 


