
Referat fra møte i Undervisningsutvalget torsdag 5. november kl 

14:15-16:00, via Zoom  
Til stede: Burham, Cornelia, Joshi, Stian, Dag, Bendik, Anne, Eric, Jan Tore, Jens Petter, Henrik, Johan 

Ivar, Yngve, Jan Tore, Petter, Nils, Elise, Ragnhild, Kristin B og Kristin BE (ref) 

 

Informasjonssaker:  
Innkalling og referat godkjent 

Ny pressekonferanse fra Oslo i morgen, venter på signaler fra  

Gründerskolen Toronto avlyst  

IN5040 avlyses H21 pga manglende ressurser. Skal gå igjen H22.     

Litteraturlistesystemet Leganto innføres på IFI fra emner som går H21. Enkel kobling mellom 

litteraturlisten og bibliotekets ressurser. Blandede tilbakemelinger etter piloten vi har hatt på Ifi.  

ENT1000 går heretter kun vår, plan om endring til emne i 5. semester  

Arbeidsgruppe forskningsmetode og –etikk for to år siden som kom med anbefalinger, men det 

stoppet litt opp. Ny arbeidsgruppe som ser på et emne på tvers.  

Status Korona-endringer eksamen og undervisning. Kontorollsamtalen er en del av eksamen, men 

ikke en del av karakteren.   I løpet av november skal fakultetet diskutere  

Bør står noe om samarbeid. Ragnhild: Et skille mellom de som har hjemmeeksamen ordinært og de 

som har 4 timers hjemmeeksamen. Fakultetet jobber med en forsidemal som kommer i morgen (?). 

Det lages en fellesmal for Ifi.  

Hovedregelen for eksamen til våren blir hjemmeeksamen. Faglig sett må vi innstille oss på det. Vi kan 

innstille studentene på det allerede i januar. Workshop på fakultetet. 4 timer eller 24 timer. Muntlig 

eksamen er fortsatt mulig fysisk eller digitalt.  

Om prosentandelen for eksamen 22. januar. Alt må være klart 1. mars.  

3 programorienteringer: Økonomisk institutt vurderer å lage et bachelorprogram innenfor økonomi 

og informatikk. Ragnhild har tatt kontakt med Pedagogisk institutt om å få en studieretning innenfor 

IT etter diskusjoner med seksjonslederne. Diskusjon om skal Ifi inn i honorsprogrammet fra 2022 

 

Diskusjonssaker:   

3.1: Masterprogrammet i Informatikk: digital helse (forslag fra arbeidsgruppen) 
Johan Ivar fra arbeidsgruppen orienterte. Studieprogram for folk med helsebakgrunn og 

informatikkbakgrunn fra høsten 22.  Utvidet arbeidsgruppe og få innspill fra ansatte ved Med.fak.  

Jan Tore: Helseinformasjonssystemer. Bredden versus navnet. Utvide programmet, snevre inn 

navnet.  

Problematisk at programmet inneholder så lite informatikk. 

Masterprogram krav om videreføring av en bachelorgrad. Erfaringsbasert masterprogram.  



Fakultetet jobber med et masterprogram i teknologisk helse?  

Fortsette å være aktivt med i Informatikk: design, bruk, interaksjon og på Informatikk: 

programmering og nettverk 

Kommentar til antall studieplasser.  

Fakultetet ønsker å se an søkertall og så gi tilbud til søkere på programmer med god søkning.  

Instituttlederne som bestemmer antall studieplasser.  

Opprettelsen av masterprogrammet skal opp i styremøtet 12.11.20.  

 

3.2: Oppfølging kurskritikken  
Yngve: Litt skeptisk til at faglærere får rådata, let å identifisere studenten nor som skaper en uheldig 

situasjon.  

Ragnhild: Det har en verdi å få rådata i store emner.  

Vi må gjøre noe i år for å få studentene til å svare på kurskritikken. Insittuttet må gjøre noe for å søke 

svarprosenten.  

Mange studenter som ikke deltar på forelesninger. Viktigere å nyansere spørsmålene sidene vi har et 

veldig fragmentert undervisningsbilde med ulike studiesituasjoner. Mange flere som spør om 

utsettelse på oppgaver. Nyttig å nyansere Fagutvalgets rapport med rådata.  

Viktig å huske på generell evalueringstretthet.   

Selv om svarprosenten er lav, er det mange fordeler med en lokal undersøkelse hvor vi kan påvirke 

spørsmålene.   

Studentene: Fint når det settes av tid i undervisningen til å fylle ut kurskritikken.  

 

Innspill til UiOs kvalitetssystem:  
* Dokumentene fra UiO var omfattende og krevende å sette seg inn i - akkurat som hele 

kvalitetssystemet oppleves som for omfattende i forhold til nytteverdien. 

* Det er en stor utfordring med lav svarprosent på ulike undersøkelser som sendes ut til studentene - 

de får også undersøkelser fra alle mulig andre steder i samfunnet. 

* Emneevalueringen i regi av fagutvalget fungerer og oppleves nyttig. Underveisevaluering i tillegg 

blir veldig mye. I valget mellom disse er emneevalueringen på slutten av semesteret nyttigst - mange 

av studentenes tilbakemeldinger går på helheten i emnet som er vanskelig å justere underveis, men 

naturlig å justere til neste semester. 

* Delte meninger om nytten av ordningen med ekstern programrådgiver, men noen mener det 

fungerer veldig bra. Uansett positivt med fokus på dialog fremfor rapporter.  

* Tableau-rapportene oppleves nyttig av noen - men kan nesten bli for mye informasjon. 

* Studiebarometeret gir oss lite informasjon og er av de undersøkelsene som kanskje burde droppes. 

Studentene vil gjerne gi tilbakemelding om helheten og sammenhengen i studieprogrammet, men 

studiebarometeret er bare delvis egnet til det. (Jeg kan utdype hvis det er ønskelig.) 



* Generelt viktig med undersøkelser tilpasset lokale forhold.  

* Trenger undersøkelser som ikke bare sier noe om status, men som hjelper oss å komme videre. 

Kvalitative undersøkelser kan muligens i mange tilfeller være bedre enn kvantitative til dette. 

Ragnhild sender tilbakemeldinger fra undervisningsutvalget til fakultetet etter uu-møtet.  

 

 

 


