
Møte i Undervisningsutvalget torsdag 3. september 2020, kl 14.15-16.00 

via Zoom 
Til stede: Ragnhild, Jan Tore, Thomas P, Yngve H, Yngve L, Jens Petter, Joshi, Johan, Stian, Marianne, 

Knut-Helge, Nils, Burhan, Jeanette, Kristin B, Henrik, Kristin BE (ref) 

Orienteringssaker: 
-Innkalling/referat ble godkjent 

-Programseminarene avlyses helt i år. Arrangeres forhåpentligvis i januar/februar. 

-Veldig annerledes studiestart med smittevernsfokus. Litt færre sosiale arrangementer i studiestartsuka 

enn vanlig. Vi kom i mål med digitalt og fysisk oppmøte. Bookingsystem for lesesalsplasser er ikke på 

plass enda. Programrommene er gjort om til lesesaler. Studentekspedisjonen har vært stengt, noe som 

har ført til at svært mange henvendelser på telefon og e-post.  

-Vi fyller rammene våre for studieplasser, noe fakultetet er veldig opptatt av, både på bachelor og 

master. Søkertallene fortsetter å stige på bachelor og master.  

-Emnepåmeldinger og emneopptaket: Påmeldingstallene øker som forventet med økte studenttall. Vi prøvde 

å gjøre noen grep for å unngå at masterstudenter melder seg opp i mange emner, men det har vi ikke klart å 

løse. Emneopptaket tok en uke.   

Økning i antall gruppelærere: Vi trenger flere gruppelærere for å få til fysisk gruppeundervisning denne 

høsten pga færre plasser i undervisningsrommene våre.  

Status utveksling. Utveksling er definert som nødvendige reiser, men vi vet ikke om det blir utveksling til 

Europa til våren.  

Grunderskolens tilbud om å dra til Houston er avlyst. Diskusjon om sommerprogrammet og Sosialt 

entrepenørskap.  

UiO og MN har forlenget ordningen med egenmeldinger i stedet for legeattester som følge av Korona. 

Obligreglementet er midlertidig endret: https://www.uio.no/studier/eksamen/obligatoriske-aktiviteter/mn-

ifi-obliger-retningslinjer.html. Gruppelærerne kan godkjenne 7 dagers egenmeldinger. 

Real undervisning: Torsdag 13. august i Zoom. Yngve orienterte. Først en fellesdel på fakultetet, 200 som 

deltok og så en egen instituttdel. Mange forskjellige erfaringer fra vårsemesteret, laget en 

oppsummering. Fint med erfaringsdeling.  

Planleggingen av neste semester er i gang og det er bare å begynne å forberede vårens undervisning.  

Fakultetet jobber med retningslinjer for egenmelding i stedet for legeerklæring når det gjelder 

masterutsettelser.  

Diskusjonssak:  
Johan Sæbø presenterte for arbeidsgruppen som har foreslått et nytt masterprogram i digital helse. Ser 

et behov for å øke kompetansen rundt digitalisering i helsevesenet.  

https://www.uio.no/studier/eksamen/obligatoriske-aktiviteter/mn-ifi-obliger-retningslinjer.html
https://www.uio.no/studier/eksamen/obligatoriske-aktiviteter/mn-ifi-obliger-retningslinjer.html


Det kom positive tilbakemeldinger på programmet. Profilen er litt uklar. Burde programmet vært 

bredere metodisk? Man må se på sammenhengen mellom design-programmet og det nye programmet. 

Opptakskravene.  

En utvidet arbeidsgruppe må nå definere kjernen og emner for dette programmet. Ragnhild kaller inn til 

et møte. Man kommer tilbake med en tidsplan.  

Vedtakssaker: 

Notatet om sensorer: 
Diskusjon. Vedtak 2a ble vedtatt. «Eller» fjernes og endres til «og».  

Vedtak: For skriftlige innleveringer med bestått/ikke bestått er det tilstrekkelig med en sensor per 

besvarelse, samt en sensor som tar stikkprøver og vurderer besvarelser i grenseland. 

Avstemning 2b: 8 stemmer for.  

Vedtak: For alle skriftlige deleksamener og avsluttende eksamener som teller 40% eller mindre er det 

tilstrekkelig med en sensor per besvarelse, samt en sensor som tar stikkprøver og vurderer besvarelser i 

grenseland. 

Datoer høstens uu-møter:  
Vedtak: Møtetidspunkter høsten 2020: 23.9 (Merk: Onsdag kl 14.15!), 15.10, 5.11, 26.11 og 17.12 

Emnesaker:  

 Opprettelse av IN-STK5100/9100 - Forsterkende læring og beslutningstaking under usikkerhet:  

Vedtak: Emnet godkjennes med mindre språklige endringer. Emnet må for øvrig godkjennes av 

Matematisk institutt også.  

 IN5430 - IT and management:  

Vedtak: Endringsforslag godkjennes. Ny emnekode: IN5431. 

 IN5220/9220 - Avanserte mixed-signal CMOS integrerte kretser 

Vedtak: Emnet godkjennes med forbehold om at karakterskala også kommer på plass.  

 IN5260/9260 - Laveffekt IoT-noder 

Vedtak: Emnet godkjennes med mindre språklige endringer.  

 IN5XXX - Sikkerhets- og risikostyring:  

Vedtak: Emnet godkjennes. 

 IN3/4XXXX - Å forstå bruk før bruk:  

Vedtak: 4000-varianten av emnet godkjennes, Ragnhild får fullmakt til å godkjenne 3000-varianten som 

ikke er tilsendt.  

 IN5800 - Declarative Data Engineering (pilot):  



Vedtak: Emnet godkjennes med forbehold om at Ragnhild avklarer ressursbehovet i forholdet til 

databaseundervisning med forskningsgruppa.   

Rangeringsregler etterlyses. 

 Opprettelse av ITLED4390 - IT-arkitektur prosjektoppgave (årsenheten),:  

Vedtak: Emnet godkjennes med mindre språklige endringer.  

 Opprettelse av ITLED4410 - Digitaliseringsteknologi og prosessinnovasjon og ITLED4420 - Digital 

innovasjon (Kompetanse Norge prosjekt) 

Vedtak: Emnene godkjennes med mindre språklige endringer, med mulighet for endret emnekode. 

Opprettelse av et eventuelt mer generelt emnekodeprefiks for EVU-emner på IFI bør tas som egen UU-

sak i et annet møte. 


