
Referat fra møte i Undervisningsutvalget ved Institutt for 
informatikk torsdag 7. mai via Zoom fra kl. 14.15-15.30 

Til stede: Ragnhild, Tonje, Marianne, Stein, Burhan, Joshi, Anne, Dag, Bendik, Jens Petter, 

Yngve, Jan Tore, Kristin B, Kristin BE (referat)  

Forfall: Knut R 

1. Orienteringssaker: 

1. Godkjenning av innkalling og referat: Godkjent. 

2. Kort fra dialogmøtet med fakultetet: I formiddag. Annerledes agenda i år. Dennis Fui sa at 
mye fungerer, men studentene etterlyser informasjon om eksamen.  

Stein etterlyser tekst rundt om fusk. Ragnhild etterlyser tekst fra fakultetet. UiOs reglement: 
https://www.uio.no/studier/eksamen/fusk/. Studentene kan ikke oppgi navn eller 
kandidatnummer når de samarbeider: Å hente kode fra forelesning har alltid vært regnet seg 
som ok.  

Det blir en raskt intern runde når vi ser hva som kommer fra fakultetet.  

3. Oppdateringer rundt eksamen etter eksamensallmøtet 

Roger har spurt om hva vi gjør hvis studentene ber om hjelp i Piazza (e.l.). MN-studieinfo er 
kontaktpunkt for studentene om eksamen. Trøsterunde på e-post. Felles retningslinjer for 
tidsbruken. Gruppelærerne bør få beskjed om å ikke svare på spm om eksamen. Vi vet ikke om 
Piazza osv. skal være åpen for kommunikasjon mellom studentene. Gruppelærerne bør følge 
med og passe på. Fakultetet jobber med retningslinjer.  

Zoommøter under eksamen har vært diskutert.  

4. Nye studieplasser: Kunnskapsdepartementet har bedt universiteter og høgskoler om innspill 
på økning i studieplasser allerede fra høsten 2020. Bakgrunnen for invitasjonen er regjeringens 
ønske om kompetanseheving rettet mot permitterte og arbeidsledige. MN vil tilby nye 
studieplasser i informatikk fra høsten av: 55 bachelor, 36 master og 46 årsenheten.  

6. Diskusjoner om nytt masterprogram: Ledergruppen har kort diskutert om Ifi burde opprette 
et eget masterprogram i helseinformatikk/digital helse. Petter Nielsen leder en arbeidsgruppe 
som ser på dette videre. 

7. Studiekvalitetsmidler: Fakultetet lyste ut til 1 500 000 kr fordelt på tre poster: Post 1: 
Utvikling av programmer, emner og undervisning, post 2: Læringsmiljø og post 3: 
Arbeidsmiljø/undervisningsmiljø. Fakuletet mottok søknader innenfor alle de tre postene på 

https://www.uio.no/studier/eksamen/fusk/


totalt 2 940 203 kr. Ifi søkte om til sammen 457 000 kr, men og fikk 300 029 kr under postene 1, 
2 og 3 i utlysningen. 
 

Post 1: Research Development Program: 138 700 kr (560 timer justert til 138 700 kr) Post 1: 
Utvikling av emne i Language-Based Security: 81 329 kr (justert for lønn i antall timer søkt om) 
Post 2: Økt synlighet og tilstedeværelse i studentarealene,  en tredje Ifi-vakt/termvakt: 40 000 
kr Post 3: Women Researchers in Informatics: 40 000 kr 

Ifi har også fått tildelt midler til CSE-prosjekter 2020:  

1. Siri Moe Jensen: Programming Language Transfer. Lønn for en sommerstudent i ti uker 
2. Stein Gjessing: Programmeringsspråksmodeller i IN1000 og IN1010, lønn for involverte 

sommerstudenter (eller tilsvarende) for inntil kroner 50 000-. 
3. Ragnhild Kobro Runde i samarbeid med KURT: Pilotprosjekt knyttet til emnet IN2010, 

innføre LA-modellen med fokus på programmering. Lønn for 100 timer, tilsvarer 2,5 
uker til sommerstudent eller tilsvarende.  

8. Internasjonalisering til høsten – vi venter på en avklaring fra UiO denne uka. Flere læresteder 
i Norge og utlandet har avlyst.  

9. Gruppelærere på masteremner. Hovedregelen har vært å bruke stipendiater. Lederforum vil 
gå bort fra dette som prinsipp om det er behov for det og hvis det er mange søkere. 
Gruppelærere til begynneremner skal prioriteres.  
 
10. REAL undervisning planlegges 13. august som vanlig, med fokus på digital undervisning. I 
tillegg diskuterer KURT om de skal lage et arrangement i juni. Kommer tilbake med program for 
den instituttspesifikke delen.  

2. Diskusjonssaker:  

1. Fuis kurskritikk høstens emner. Takk til fagutvalget for flott rapport som alltid! Noen emner 
som går igjen, men mange emner fikk gode tilbakemeldinger. Snittkarakteren er uten 
konteeksamen. Det er lagt til et spørsmål om gruppetimer.  

2. Studiestarten til høsten 

Vi må lage en god studiestart for førsteårsstudentene og la de møtes fysisk. Faddergrupper på 
10. Ikke undervisning i SL eller store auditorier. Vi regner med gruppeundervisning i grupper på 
30. Belastningen på kollektivnettet. Programrådene bes diskutere. Felles møte settes opp 
mandag 11. mai, kl. 12.00.  

Allmøter om høstens undervisning til høsten. 

3. Høstens undervisning  



Litt uklare signaler når det gjelder Silurveien til høsten. Vi må forberede oss på digitale 
hjemmeeksamener også før jul. Blir karakterskala.  

Jan Tore: Vi må planlegge digital undervisning til høsten. Vi må ha bedre elektroniske 
virkemidler og redskaper.  

Hvis eksamensordningen legges om skal det tas i uu?  

Hvis innleveringer skal bli karaktergivende må rutiner for sensur ses på. Fakultetet: To personer 
må være involvert i sensurbunken. Kan bli endringer på reglene for sensur også til høsten.  

Joshi følger opp saken fra forrige uke om tilgjengelige verktøy.  

4. Nye masterstudenter utenfor Norden – hva skal vi si om høstens undervisning? 

Gitt dagens situasjon, mener undervisningsutvalget at det ikke vil være riktig for noen av våre 
masterprogrammer å planlegge for heldigitalt høstsemester hvis det betyr at det ikke skal være 
fysisk undervisning/eksamen eller at det parallelt skal være et fullgodt digitalt tilbud. 
Undervisningsutvalget mener instituttet må prioritere et best mulig tilbud til det store flertallet 
av studenter, fremfor å legge opp alt med tanke på noen få (som vi ikke en gang vet om vil ende 
opp som studenter hos oss eller ikke). 
 
Det eneste masterprogrammet hvor vi mener det vil være forsvarlig å love studentene at de 
kan følge normalt studieløp uten å komme til Norge før i januar 2021, vil være på Informatikk: 
programmering og systemarkitektur, men da med forbehold om at de ikke nødvendigvis vil 
kunne velge emner fritt, men at det vil være minst tre relevante programemner hvor det vil 
fungere å studere og ta eksamen uten fysisk oppmøte på Ifi. 

3. Vedtakssaker:  
1. Emneendring IN5550 (eksamen)  
 
Dagens ordning:  
Home exam (a practical project and summary report) which counts 100% towards the final 
grade. 
 
Vedtak: Eksamensendring i IN5550 ble godkjent.  
Home exam (a practical project, summary report, peer reviewing, and oral presentation), which 
counts 100% towards the final grade. 

2. Krav om programspesifikke emner ved kort masteroppgave 

Vedtak: Minst halvparten av studiepoengene i teoretisk pensum skal være fra programspesifikke emner 
(og at samme formulering da gjelder for både kort og lang oppgave).  
 

Commented [KBE1]:  



Programrådene bes ses på forslag til emner. 

Neste møte: Tirsdag 19. mai, kl.13.15 

 


