
Referat frå møte i undervisningsutvalget torsdag 13. februar, kl. 14.15-

6, rom Awk 
Til stede: Yngve L (NSA), Jens Petter (ENT), Yngve H. (IRIS), Tonje (Fui), Knut (ITLED), Bendik (DigØk), 

Joshi (DBI), Ole Christian (tverrfalige prog.), Thomas (Prosa), Kristin B (adm) og Kristin BE (adm og 

referant) 

 

Orienteringssaker: 
Referat og innkalling:  

Godkjent 

 

Oppdateringer etter forrige møte: 

IN3210 gis ikke en IN-TEK-emnekode 

Ikke noen informatikkstudieretning på Honoursprogrammet før tidligst høsten 2022.  

 

Jens Petter orienterte om dialogmøte. Brukte ½ time til oppdateringer om programmet og 1 ½ time 

til diskusjon. Ikke regn med at noe leses på forhånd. Programrådet fikk en god diskusjon om søkertall 

som kunne vært bedre blant norske søkere. Det kom ingen særlige kommentarer til 

programinnholdet eller strukturen.  

 

Ragnhild orienterte om at det er kommet en ny NoU. Universitets- og høyskolelovutvalgets mandat 

har vært å foreta en helhetlig gjennomgang og vurdering av regelverket for universiteter og 

høyskoler, og regelverket for studentvelferd. Målet med arbeidet har vært å utforme et regelverk 

som tydelig beskriver ansvar, rettigheter og plikter, både for universitetene og høyskolene og for 

studenter og ansatte. Utvalget forslår en ny universitets- og høyskolelov, som er ment å erstatte 

dagens universitets- og høyskolelov. UU vil komme tilbake til dette.  

 

Andre orienteringssaker ble ikke tatt opp direkte:  

Erasmus + avtaler utløper. Alle Ifis avtaler (17) må gjennomgås.   

Honoursprogrammet har per i dag 10 studieplasser på HF og 10 studieplasser på MN. De diskuterer å 

utvide antall studieplasser, og det kan da bli aktuelt å diskutere om det skal være en egen 

studieretning i IFI-retning.  

Søknader om studiekvalitet sendt fakultetet. IFI søker i år om totalt 460.000 kroner fordelt på alle de 

tre postene i utlysningen.  

Studiebarometeret, lenke til resultater: 

http://studiebarometeret.no/no/student/finn?p=1&i=1110&s=23971709&f=65&g=654  



Ragnhild sitter i arbeidsgruppe: utdanningsgruppe CS/DS-senteret. Gruppen skal levere rapport til 

Solveig Kristensen innen 1.4.2020.  

Informatikk: informasjonssikkerhet, Nils Gruschka blir programrådsleder  

Saker tatt på fullmakt:  

- Forkunnskapskrav IN2140. IN1020 er forkunnskapskrav, innfører INF1400 eller INF2270 som 

alternativer (de overlapper mot IN1020)  

 

Oppretting av studietilbud:  

Opprettelse av ny årsenhet (EVU): IT-arkitektur 
Knut Rolland orienterte litt mer om. Det skal være et møte med fakultetet tirsdag 18.2. 

Tittelen på studieprogrammet ble foreslått endret til «erfaringsbasert årsenhet i IT-arkitektur». Det 

antas å komme rundt 10 studenter fra DnB. Vitnemål/bekreftelse må diskuteres med fakultetet.  

Instituttet må komme tilbake til hvilke målgrupper vi skal etter – og videreutdanning til. Enighet om 

at Ifi ikke skal tilby IT-kompetanse til alle.  

 

Forlengelse av Forskerlinjepiloten 
Utsettes i påvente av notat. Det er ikke sett på om en kobling mellom Honoursprogrammet og 

Forskerlinjen.  

Emneendringer:  
IN5390/9390:  

Vedtak: Emnet godkjennes, forutsatt at oppdatert variant av 9000-emnet er i tråd med retningslinjer 

for emner.   

IN2120:  

Vedtak: Forslag til endringer godkjent. Eksamen skal vektes 30/70. 

Endring forkunnskapskrav – IN2000 

Vedtak: INEC1820 legges til listen 

ENT1000:  

Forslag til endringer i eksamensordningen godkjent.  

Oppretting av IN-emner: 
IN4180:  

Emnet godkjennes.  

IN4270: 

Emnet godkjennes. 



IN4150: 

Emnet godkjennes. 

Emnebeskrivelser lang og kort masteroppgave  
Utsettes i påvente av tilbakemeldinger fra fakultetet på forslag til tekst. Det er et ønske om å lage 

generiske emnebeskrivelser. 

Emnekoder for masteroppgaven:  
Vedtak: IN5960 og IN5930 vedtas som emnekoder for alle masterprogrammene unntatt IT og ledelse 

(ITLED5930) og Entrepeneurship and innovation management (ENT5360).  

Diskusjonssaker:  

Masternotatet: 
Det settes ned et gruppe på fire personer som skal jobbe videre med essayet og tittelen. Jims 

dokument om essayet tas med inn i diskusjonen. 

Ragnhild fikk nyttige innspill til notatet. Notatet tas opp igjen senere. Notatet må også samkjøres 

med sensorveiledningen. Skal vi bruke fakultetets variant eller lage vår egen?  

Fra diskusjonen:  

Programrådene har ikke diskutert notatet enda.  

Mentorordningen vil bli seksjonsleders ansvar.  

Kristin B minnet om at det er viktig å huske på at selv om vi lager et notat så er det viktig å huske på 

at dette ikke er noe fullstendig notat som rommer alt. Notatet er  

 

Dato før møte med programrådsledere:  
Ønskes et møte før 2. april, må det meldes inn til Ragnhild.  

 


