
Referat fra møte i Undervisningsutvalget torsdag 24. april, kl 14.15-16.00 

via Zoom 
Til stede: Dennis, Stein, Jeanette, Dag, Jan Tore, Bendik, Yngve, Joshi, Jeanette, Jens Petter, Kristin B, 

Burham, Kristin BE (referent). 

Forfall: Knut R 

Orienteringssaker:  

Innkalling/referat fra forrige møte 
Godkjent 

Saker tatt på fullmakt 
Endringer i vårens eksamener 

Oppdateringer om eksamen i vårens emner:  
Alle Ifis emner vil ha bestått/ikke-bestått som karakter våren 2020.  

Studieavdelingen ved UiO sentralt har tatt en gjennomgang av forskrift om målform på eksamen. §3 tar 
for seg når man kan gjøre unntak for forskriften og her står det blant annet at "Også ellers kan 
lærestaden gjere unntak i særlge tilfelle[...]". Koronaepidemien må gjelde som et "særlig tilfelle" og det 
er derfor bestemt at for våren 2020 kan man velge å kun gi eksamensoppgavene på én målform: bokmål 
eller nynorsk.   
 
Vi venter på en oppdatert nettside fra fakultetet og på en oppdatering om hvordan karakterskalaen  

bestått/Ikke-bestått skal vurderes. Viktig at fakultetet gir klare beskjeder til studentene.  

Ragnhild har videresendt tips fra Kurt som er veiledende.  

Eksamen skal leveres i Inspera. Fakultetet jobber med en veiledning. Innleveringen kan registreres som 

en fil (pdf, zip). Javafiler kan registreres i Inspera. Kan alle studenter lage en zip-fil? 

Faglærere kan ikke gi beskjeder til studenter under eksamen. Mulig å sende e-post. 

Fakultetet har lovet studentene at de ikke skal møte nye verktøy på eksamen. Må i så fall gjøre det i en 

prøveeksamen.  

Alle faglærere inviteres snarlig til et eget Zoommøte om eksamen.  

Gruppeinnleveringer i Inspera må tydeligjøres for studentene, det er uklart hvordan dette skal fungere.  

Statistikk obliger 
Studieadministrasjonen og Joshi har sett litt på obligtall, men det blir vanskelig å konkludere med noe 

før etter eksamen fordi det jevnt over er færre som leverer obliger utover i semesteret.  Vi vet at det er 

flere studenter som sliter med obliger og motivasjon om dagen.  

Jan Tore melder om at det er en del studenter i IN3050 har falt fra dette semesteret og som er bekymret 

når det gjelder masteropptaket. Studenter som mangler ett eller to emner kan innvilges betinget 

opptak. Alle bachelorstudentene ble oppfordret om å søke opptak til master uansett.  



Søkertall  
Kommer i morgen, vil sendes ut. Forventning om økning i søkertall som følge av usikre tider.  

Planlegging av studiestarten er i gang  
Planleggingen av studiestarten ved UiO er nå i gang. Vi kommer til å måtte gjøre endringer i vårt 

opplegg. Studiestarten vil bli semidigital. Det er ønsker om at det skal være samsvar mellom det 

studentene møter den første dagen og i undervisningen og det er et ønske om at studentene skal møtes 

fysisk i mindre grupper. Velkomstseremonien blir digital med noen endringer. Fagutvalget er i gang med 

planleggingen av et digitalt forkurs.  

Digital undervisning 
UiO har bestemt at utenlandske masterstudenter (SFM-søkerne) skal få følge digital undervisning det 
første semesteret til høsten. De trenger ikke søke bolig eller oppholdstillatelse før til høsten.  
 
Viktig å dele erfaringer på tvers. Alle faglærere i emner burde være med å diskutere digital undervisning.  

Alle må involveres. Litt ulikt om dette har vært diskutert i gruppene. Ønske om et felles møte, noen må 

ta initiativet.  

Med digital undervisning har det vært vanskeligere å aktivisere studentene. Rektor har bedt om at 
undervisningen til høsten planlegges digitalt. Så må vi se hva som skjer. Det kan være at instituttet må 
gjøre noen prioriteringer til høsten når det gjelder undervisning. Det er lovet en rapport fra 
gruppelærere i IN1010 om deres erfaringer med digital gruppeundervisning. 
Det vil jobbes videre med saken.  

Jens Petter etterlyser et forum for debatt om undervisningen til høsten. UU må komme på banen med 

sine ønsker. Burde lage et eget notat om hva Undervisningsutvalget synes om digital undervisning til 

høsten. Si noe om hva vi ønsker og hva vi kan få til. Det etterlyses noen rammer for undervisningen til 

høsten. Viktig at vi lager et godt underlag, spesielt for førsteårsstudentene. 

Læringsverktøy: Instituttet må være mer frempå når det gjelder læringsverktøy. Studentene må møte et 

profesjonelt verktøy når de kommer. Viktig at vi ikke venter på beskjeder ovenfra og kommer i gang med 

å ha møter om dette.  

Innlevering av masteroppgaven denne våren 

39 som skal levere master nå 15. mai. (36 IN, 1 CS og 2 NSA), 157 av 196 har søkt om utsettelse til 15. 

juni på bakgrunn av egenmelding. Studentene som ikke får levert inn masteroppgaven innen 15. juni kan 

levere egenmelding fram til 1.9. Kandidattilstelningen i juni flyttes til desember. Midlertidige vitnemål vil 

bli sendt ut til studentene. 

Søknadsfrist gruppelærerstillinger til høsten 
Minner om søknadsfristen 8. mai for de som ønsker å jobbe som gruppelærere til høsten. Ber alle 

oppfordre flinke studenter til å søke gruppelærerjobb til høsten.  

Årlig dialogmøte 
Det årlige dialogmøtet med fakultetet 7. mai, kl. 10.30-12.  Litt endret agenda i år. Skal progrmlederne 

være med eller ikke? 

 



Karakterstatistikk MN høsten 2019 
Fakultetet har samlet inn statistikk over førsteårsemnene. Diskusjon om at Ragnhild synes det er 

bekymringsfullt at design-studentene gjør det dårligere i programmeringsemner enn de andre 

programstudentene. Er IN1020 bitt for teknisk? Kan også være noe med motivasjon og eksemplene som 

brukes? Flere av programrådslederne synes ikke strykprosenten er så høy.  

Andre saker: 
Studentene bør få remote innlogging til Ifi-maskinene til høsten. Dette tas videre med drift.  

Fakultetet kommer ikke med noen felles retningslinjer for vurderinger av oppgaver som har måttes 

endres. Det er ikke alle som har fått gjort som planlagt dette semesteret. Masteroppgaver sensureres 

som at studentene har vært gjennom uforutsette hendelser.  

Noen få masterstudenter vil få tilgang til bygget i neste uke. Forelesninger til høsten kan også tenkes 

semidigitale – at studentene som har behov for det kan ha forelesninger hver 3. uke på Ifi.  

Eventuelt 
Ragnhild ber programrådene diskutere muligheten for å innføre krav om programspesifikke emner ved 

korte oppgaver.  

Neste møte: Torsdag 7. mai kl 14.15. Kurskritikk også tema. 


