
Referat fra møte i Undervisningsutvalget torsdag 26. nov. 2020 kl 
14.15-15.30 via Zoom   

 
Til stede:  

Jan Tore, Yngve, Vetle, Eirik, Cornelia, Joshi, Henrik, Nils, Ragnhild, Dag, Kristin B, Marianne, 

Jens Petter, Bendik, Eric, Kristin BE (ref) 

 

Informasjonssaker: 
 

 Innkalling/referat ble godkjent 

 Godkjenning av studieplaner frist 1. desember. Studadm har fått tilbakemelding om 

det det er litt vanskeligere for studentene å finne veileder dette semesteret (kan ikke 

banke på dører). Veiledere/grupper begynner å bli fulle.  

 INF5631/9631 – Prosjekt i numeriske metoder for partielle diffensiallikninger 

nedlegges. Emnet har i praksis ikke vært tatt av så mange studenter 

 Dialogmøter med ekstern programrådgiver og periodisk programevaluering. Ligger i 

UiOs kvalitetssystem. Kommer i 2021 for bachelorstudentene. Fakultetet har satt ned 

en arbeidsgruppe for å lage noen rammer innen 15. januar. Kristin B sitter i 

arbeidsgruppa for Ifi. Det er viktig å få en prosess som skalerer. Noen hadde 

evalueringer før UiO stengte ned. Foreslår at vi venter med dialogmøter til vi ser 

rammene for den periodiske evalueringen.  

 Endringer program(nettsider) bachelor. Størst endringer på Informatikk: digital 

økonomi og ledelse: INEC1800 byttes ut med ECON1210. INEC1820 gjøres om. 

Studentene på økonomi får tilgang til 40-gruppen i økonomi.  

 Undervisningsseminarer før neste semester (se mail fra Siri 17.11). Nyttig med et 

diskusjonsforum. Ca 20 stykker deltok.   

 Programseminarer i januar avlyses. Finne et erstatningstilbud. Møte med 

programlederne på bachelor neste torsdag kl 14.15. Ilan og Linda kommer.  

 Ingen kandidattilstelning i desember pga korona. Ønsker å få til en kandidattilstelning 

til sommeren.  

 Programråd: Oppnevnes for 4 år 

 

Diskusjonssaker: 
 

Samlerapport kurskritikken V20 

 

Det generelle inntrykket for våren er positive tilbakemeldinger på undervisningen i våres. 

Forståelse for at ting ble litt annerledes og at ting ble håndtert på en god måte.  

Alle fag med under 5 studenter er ikke tatt med. Noen fag fått under 50 respondenter, dette 

er markert. Faglærerne har likevel tilgang til rådataene.  

En del som synes at eksamenene V20 ble for omfattende. Flere som følte at 3 dagers 

arbeidsmengde ikke stemte.  

 

Ragnhild følger opp kurskritikken, både positive og negative tilbakemeldinger (i egen 

rapport). Studentene bes se på tekst i e-posten til studentene. Er det mulig å fjerne spm fra 

skjemaet, ikke bare legge til noe? Trenger man alle spørsmålene?  



 

Kommentar om at studentene kunne vært bedre forberedt til undervisning generelt. 

 

Utdeling av utdanningsprisen: ønske om å gjeninnføre Ifi-prisen. MN har også en egen 

undervisningspris. Det har kommet inn veldig få nominasjoner i 2020.   

 

Vi snakket for noen år siden om at det hadde vært mulig å legge ut kommentarer fra 

faglærer på nett på kurskritikken.  

 

Takk til Fui for godt arbeid.  

 

Møte med ny instituttledelse (Stephan og Ingrid)  
 

Møte med Stephan med Ingrid og Stephan onsdag kl 14. Si noe om sakene i uu og 

fakultetets mandater og programlederrollen.  

 

Innspill: Har vi nok ressurser til å gjøre det vi sier at vi gjør? Underviserne og 

administrasjonen har hatt ekstraarbeid den siste tiden. Har de noen tanker om at faglærerne 

er presset når det gjelder undervisning? 

 

Ta opp problemstillingen om at flere kunne søkt seg videre til master og ph.d.  

 

Ta opp saken med at vi har mange umotiverte studenter akkurat nå. Førsteårsstudentene er 

en sårbargruppe som har hatt spesielt semester. Vi burde lage en plan for hvordan vi kan ta 

bedre vare på studentene våre i en tid som dette. Studentforeningene trenger også litt 

drahjelp fra instituttet.  

Studentrepresentantene inviteres til et møte med Kristin og Kristin. De hører også med Ilan 

og Linda om det er i orden at studentene blir med på møtet.  

 

Hvordan skal Ifi møte etiske samfunnsutfordringer? Viktig at vi løfter blikket vårt i alt vi gjør. 

Kommer fra studentene og flere ansatte.  

 

Ragnhild sender ut presentasjonen på forhånd.  

 

Eventuelt 
 

Faglærerne bedt om å oppdatere informasjon om kontrollsamtaler på semestersidene.  

 

Studentene er litt bekymret over om alle studenter er klar over at innføringen av 

kontrollsamtaler. Burde det gått en e-post til alle studentene?  Det står informasjon om 

kontrollsamtaler på forsiden av oppgaveteksten i Inspera med lenke til MNs tekster. Trengs 

det en oppklaring rundt at samtalen dreier seg om at å påvise eierskap til oppgaven, du blir 

ikke spurt om andre ting fra pensum.  

 

 

 

 



 

 

 

 


