
Referat fra møte i Undervisningsutvalget 4.4.19, kl. 14.15‐16, rom 

4142 
Til stede: Kari, Tonje, Dennis, Thomas, Ragnhild, Bendik, Dag, Jan Tore; Kristin B, Henrik, Jens Petter, 

Kristin BE (ref) 

Forfall: Joshi, Anne 

 

Orienteringssaker:  
-Innkalling og referat ble godkjent. 

-Kommentarer til noen av sakene nevnt i referatet:  

IN3110/4110 – anbefaler IN1010/1910.  

IN-STK5000/9000: Emnetittelen ble: Adaptive maskinlæringsmetoder for beslutningsstøtte. Det ble 

også gjort noen mindre endringer i læringsutbyttebeskrivelsen. 

Ønsket om navneendring fra Entrepeneurship til Entrepeneurship and innovation ble sendt i 1. mars-

notatet til fakultet. 

Informatikk: Informasjonssikkerhet arbeidsgruppen jobber videre med masterprogrammet. 

-Ny studiedekan på fakultetet, Knut Mørken  

- Forslag fra Ellen om programrådsmidler til studentaktiviteter. Hvert programråd kommer med et 

budsjett til faglige aktiviteter som bidrar til å skape bedre samhold. Det er også tenkt at 

linjeforeningene skal kunne søke midler fra denne potten.  Instituttet gir lite til aktiviteter til 

studentforeningene i dag.  

-IN1150 – Logiske metoder går som nettbasert variant også høsten 2019.  

-SFM-opptaket, søkertall. Ifi behandlet 462 søknader. 22 tilbud ble sendt ut. Flere bedre kvalifiserte 

søkere i år, særlig til Informatikk: programmering og systemarkitektur. EU-søkerne behandles nå. 

Norske søkere kommer fra april.    

-Informasjonsmøte for søkere til masterprogrammene 8. april mandag kl 14.15 (frist 15. april).   

Skrivekurs i samarbeid med akademisk skrivesenter for masterstudenter 9. og 10.  april 

(tredje masteruke) . Arrangementet: https://www.mn.uio.no/ifi/studier/aktuelt/arrangementer/mas

teruken/april19.html  

 

Vedtakssaker: 

Opprettelse av IN5100 Omskrivingslogikk  
Vedtak: Emnet godkjennes. Må ta en ny runde med læringsmål med forskningsgruppa.   

 

Opprettelse av IN5540 Privacy by design  
Vedtak: Emnet godkjennes.  



 

Opprettelse av IN5150 – Recent Advancements in Internet Protocols  
Vedtak: Emnet godkjennes, med noen presiseringer.  

 

Opprettelse av IN5360 ‐ Forskerlinje II  
Må avklare om masteroppgaven og prosjektoppgaven skal ha samme tema. Tas en ny runde med 

tilbakemeldinger til forskningsgruppen.  

Vedtak: Emnet godkjennes. En ny runde tas til våren 

 

INEC‐emner: evaluering av åpning for andre studieprogrammer, antall plasser  
Vedtak: INEC1800, INEC1810 og INEC1820 åpnes opp for studenter på andre programmer. 

Adgangsbegrensning: 80. 

Kommer tilbake til INEC1830. Ta en ny runde med prinsippene for hva som adgangsbegrenser emner.  

 

Opprettelse av N5340 – Statistisk signalbehandling (erstatter INF4480)  
Vedtak: Emnet godkjennes. 

 

Opprettelse av ITLED4261. Nedleggelse av ITLED4260 
Vedtak: Emnet godkjennes. 

 

Eksamensvekting i INEC1810 og INEC1820 (fra 40/60 til 60/40) 
Vedtak: Endringen godkjennes. 

 

Endringer i læringsutbyttebeskrivelser ENT4000 og ENT4060 
Vedtak: Endringen godkjennes. 

Vi kommer tilbake til en diskusjon om hvilke emner som skal åpnes av ENT-emnene.  

 

Nedleggelse av INF9880 fra høsten 2019, etter ønske fra forskningsgruppa.  
Vedtak: Emnet nedlegges. 

 

Diskusjonssak:  

Status for instituttets Handlingsplan 2019-21 
Innspill fra Undervisningsutvalget:  

 Oppfølging av studieprogrammer etter InterAct-prosessen 

 Innføring av nye masterprogrammer fra høsten 2020 



 Evaluering av de nye studieprogrammene, det økende behovet for gruppelærere – hvordan 

organiserer vi undervisningen vår og hvordan bruker vi ressursene våre? Bruken av digitale 

verktøy  

 Mengden obliger i førsteårsemner. Hvordan kan koordinere kontinuerlig feedback? 

 Master og veiledning 

 Lite sosialt tilbud for studentene. Jobbe for å skape et miljø og kullfølelse på programmene 

 Tett undervisning versus studentenes frihet 

Diskusjon med programrådslederene 25. april. 

 


