
Referat møte i Undervisningsutvalget 
2020/01 ved Institutt for informatikk 
mandag 20.01.20 

Til stede:  

Dag, Joshi, Kari, Jeanette, Tonje, Bendik, Henrik, Kristin B, Knut R, Stein, Jens Petter, Jan Tore, Yngve, 

Ragnhild, Kristin BE (ref.) 

01/20 Orienteringssaker:  
Innkalling godkjent. Referater sendes ut på e-post for godkjenning.  

Orientering om UiOs rekrutteringskampanje. 

Emnepåmeldingstall våren 2020. 21 % økning fra i fjor.  Etteranmeldingen i IN1000 startet på lørdag og 

er nå fullt.  Ifi må vurdere behovet for å gi et permanent tilbud om IN1000 på våren. Dersom flere 

studenter skal få ta IN1000 til høsten må instituttet legge press på fakultetet for å få flere 

eksamensplasser i Silurveien.  

Orientering om foreningsdag  4.2. 

Status semesterkomiteer uklar.  

Status årsenhet IT-arkitektur innenfor etter- og videreutdanning v/Knut. Bakgrunn: DnB-samarbeidet. 

Årseheten skal tas på deltid. Tanken er at studentene skal ha fullført en bachelorgrad i informatikk fra 

før. Vi bruker DnB som sparringspartnere for å få en ide om hvilke kurs som bør gis.  

Diskusjon om rekkefølgen på kurs. Tekniske kurs bør komme tidlig, kurs som er mer rettet mot 

forretningsutvikling og innovasjon kommer senere i forløpet. Språk: Norsk. Vi har allerede en Årsenhet i 

informatikk som består av 60 studiepoeng.  Den erfaringsbaserte masteren er på 90 studieinfo. 

Ragnhild minnet om studiekvalitetsmidlene. Søknader til fakultetet med endelig frist 3. februar skal gå 

via Ragnhild.  

02/20 Vedtakssaker emner:  
Opprettelse av IN3210 

To emner som er slått sammen. Samarbeid Ifi/ITS.  



Vedtak: Emnet ble godkjent. Ragnhild og stud.adm. gis fullmakt til å vurdere om emnet burde hatt en 

IN-TEK kode. 

 

Opprettelse av IN5200/9200:  
Vedtak: Emnet ble godkjent med mindre endringer i læringsutbyttebeskrivelser.  Den ene s’en i tittelen 

slettes. 

Opprettelse av INEC5000 og INEC5010:  
INEC5000: Eksamensform: Prosjektoppgave (50%) og individuell hjemmeeksamen (50%). Må bestås 

samme semester. Hver del må bestås.  

INEC5010: Det er planer om å endre IN5430 slik at ikke overlappet ikke blir 5 sp mellom INEC5010. Aktiv 

deltakelse i undervisningen bør være et læringsmål.  Læringsutbyttebeskrivelsene må bearbeides. 

Vedtak: De reviderte emnene tas opp igjen på neste møte og gis en IN-kode.  

03/20 Vedtakssak: Opprettelse av 40-gruppe bestående av INEC-emner 
Vedtak: 40-gruppen vedtas. Studadm jobber videre for en eget og ønsket løsning 

Intensjonen er at studentene på Informatikk digital økonomi og ledelse skal ta den.  

Burde man ha sett på forkunnskapene til INEC-emner? Stein: Burde man krevd informatikkferdigheter? 

04/20 Diskusjonssak: Dialogmøtene 
De som ikke har spikret møtedatoer må gjøre dette.  

Hva ønsker instituttet å få ut av denne nye kvalitetssikringsordningen? 

 I fjor var programmene nye – enklere å finne temaer.  

Ønske om å løfte noen fellestemaer, også ønske om innspill fra studentene.   

Ønske om å få en muntlig rapport fra de som har gjennomført på neste uu-møte. Står lite om det 

praktiske i mandatet.  

05/20 Vedtak/diskusjonssak: Masternotatet 
Vedtak: Notatet tas opp igjen på neste møte.  

Kort oppgave og teoretisk pensum diskuteres i programrådene.  

 



Diskusjonssaken: Endre navnet på den obligatoriske skrivenotatet fra «essay» til «minimaster». 

Undervisningsutvlaget er for en endring.  

Ingen begeistring for navnet «minimaster». Diskusjon.  

Mange snakker ikke med veileder om essayet. Står lite om oppfølging av studenten. Dumt om ikke 

studentene leverer.   

Viktigst at studentene trener på vitenskapelig skriving. Bør ha en nytteverdi for studentene.  

Studentene: Trenger tydeligere retningslinjer og motivere studentene bedre til å jobbe mer med det. 

 

06/20 Vedtakssak: Møtedatoer våren 2020 

Vedtak: 13. februar, 2. april, 7. mai og mandag 15. juni kl 14.15-16.00. Sakspapirer sendes 14 dager før.  

30. januar blir endelig frist for levering av emnesaker. Husk at emner skal innom seksjonsleder for 

kvalitetssikring og avklaring av ressurser før møtet.  

Dato for programledermøte tas på neste møte.  

 

 


