
Referat undervisningsutvalget mandag 17. desember kl 12.15 
 

Tilstede: Ragnhild Kobro Runde, Stein Gjessing, Dag Langmyhr, Bendik Bygstad, Anne Solberg, Siri 

Jensen, Jens Petter Falch, Kyrre Glette, Sverre Holm, Joshi og Jan Tore Lønning. 

Fra administrasjonen: Kristin Broch Eliassen og Kristin Bråthen 

Tilstede for å gi informasjon: Nils Gruscha 

Godkjenning av innkalling og referat 
 Referat ikke sendt ut, godkjenning utsettes, innkalling godkjent. 

 

Orienteringssaker: 
 Kandidattilstelning, onsdag 19. desember kl 14.15 i Simula. Ansatte oppfordres til å komme 

og gjøre stas på semesterets masterkandidater 

 Akademika, har et samarbeid med biblioteket UB, forsøker å legge bedre til rette bla med 

priser og gruppelærereksemplarer 

 Klage og begrunnelse. Alle eneansvarlige må jobbe for å holde fristene som gjelder, bla ved å 

forberede begrunnelser og klage tidlig. Det er behov for å informere mer om rutiner som 

gjelder.  

 Eksamen, Inspera og følgene av GDPR. Dag orienterer. I utgangspunktet har UiO sagt at all 

levering som har med eksamen å gjøre skal leveres og lagres i inspera. Dette gjelder ikke 

obliger, de teller ikke på karakteren. For vårens emner er det fortsatt noe uklart hvordan 

dette skal håndteres. Ragnhild sier faglærere som er usikre på hva som gjelder for dem må 

snakke med Dag. Det må utarbeides informasjon til vårens faglærere, dette blir sendt ut av 

fakultetet og evt. av studieadministrasjonen. Studieadministrasjonen tar spørsmål og 

avklaringer. 

 Lenke til studiekvalitetsrapporten, til lesing g ble ikke gjennomgått på møtet: 

https://www.mn.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2018/10.-desember/sak-50-18-

studiekvalitetsrapport.pdf 

Diskusjonssaker: 
 

 Oppfølging av kurskritikken. Rapporten fra fagutvalget er sendt ut.  

 Bendik orienterer om arbeidet med forslaget til master-program som skal følge av bachelor-

programmet i digital økonomi og ledelse. Planlagt oppstart høst 2020. Kommentarer om 

emnevalg, både forkunnskaper, form og kapasitet på emner. Spørsmål om hvem som skal ha 

tilgang til hvilke emner. Hvilke karriereveier har kandidatene? Hvilke spesialiseringer og må 

studentene velge dette? Kan dette være studieretning sammen med entreprenørskap 

master?  

 Nils orienterer om arbeidet med forslag til master-program i informasjonssikkerhet. Start 

høst 2020. Informasjonssikkerhet er nå en studieretning på rosa-programmet. 

Studieretningen hadde 188 kvalifiserte søkere høsten 2018. Opptakskrav tar utgangspunkt i 

studieretningen, men forslått justert noe. Har sett på innholdet på bachelor fra andre norske 

læresteder. Bør vurdere om det bør være obligatorisk opptakskrav med sikkerhet.  

https://www.mn.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2018/10.-desember/sak-50-18-studiekvalitetsrapport.pdf
https://www.mn.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2018/10.-desember/sak-50-18-studiekvalitetsrapport.pdf


Vedtakssaker: 
 UNG-ordningen. Forslag til å lempe på kompetansekravet for å være tilgjengelig for flere 

elever og samtidig tiltrekke oss riktige elever.  

Vedtak: IFI tilbyr følgende emner som del av UNG-ordningen: 

Høst: IN1000, IN1020, IN1900 

Vår: IN1010, IN1150 

Kompetansekrav: fullført Matematikk R1 og R2 begge med karakter 5 eller 6*, og for øvrig normal 

progresjon. 

Endringen gjelder fra høst 2019. 

 

 Emne IN5390 godkjennes. Beskrivelsen oppdateres til å følge engelsk læringsmål. Det er 

intensivundervisning.  

 Emne IN3170 godkjennes. Beskrivelsen skrives for å presisere hva som ikke er del av 

eksamen.  

 80-gruppen i informatikk, forslag godkjennes. 

Vedtak: IN-KJM1900, MAT-IN1105 og MAT-INF1100 skal kunne inngå i en 80-gruppe i 

informatikk  

INEC-emner skal ikke kunne inngå i en 80-gruppe i informatikk  

Som utgangspunkt sier vi at emner som overlapper minst 60% mot informatikkemner kan 

inngå i en 80-gruppe. 

 

 

 

Kristin Bråthen 

referent 


