
Referat fra møte i undervisningsutvalget torsdag 17.12 kl 14.15-15.30 via Zoom 
 
Til stede: Ragnhild, Nils, Cornelia, Henrik, Yngve, Knut, Jan Tore, Johanna, Stian, Bendik, Jens Petter, 
Joshi, Dag, Anne, Eric, Marianne, Elise, Kristin B, Kristin BE (ref) 
 

Orienteringssaker:  
Innkalling og referat godkjent. 
 
-ITLED4310 endrer semester fra høst til vår og går ikke i 2021  
 
-REAL undervisning torsdag 7.1 - uten instituttdel. Siri planlegger et siste listen seminar 5. januar.  
REAL prat 8. januar – erfaringsutveksling store emner. 
 
-Frist emneendringer høstemner vil være til uu-møte uke 4 med innlevering senest mandag 18. 
januar. Småjusteringer i emner kan tas i februar.   
 
-Eksamensformer våren 2021, informasjon om arbeidet videre. Marianne sendte ut e-post 16.12.   
Mulighet for muntlig eksamen: Uttrekk av studenter til en muntlig eksamen med bestått/ikke-
bestått.  
 
-Faglig-sosialt skrivetilbud til masterstudenter denne våren. Lokal arbeidsgruppe. Fokus på 5. 
årsstudentene som leverer i mai, fysiske skriveseminar i uke 4 og 5. 4. årsstudentene: Skriveseminar 
om 8-10 uker. Spørreskjemaer til programstudentene om innholdet. Programlederne må se på e-
postmalen og sende ut e-poster før vi starter planleggingen. Saken tas opp på neste møte.  

 
Vedtakssaker 
 
1. INEC1821, godkjenning av nytt emne som gis første gang høst 2021.  
INEC1821 erstatter INEC1820, som legges ned. INEC1821 vil være I første semester på digøk . 
individuell muntlig eksamen.  
 
Vedtak:  
Emnet godkjennes.  
Emnet adgangsbegrenses til studenter fra informatikk: digital økonomi og ledelse høsten 2021. 80 
studenter  
 
2. Tidspunkt først UU-møte januar, torsdag 28. januar og torsdag 18. februar. 
 
Vedtak:  
Møtedatoer vedtatt.  
 

Diskusjonssaker:  
 
Refleksjoner rundt 2020. Hvilke erfaringer tar vi med oss fra året både med hva vi har lært som kan 
være noe å bygge videre på og hva som har fungert dårlig og bør forbedres?  
 



Zoommøter: Zoommøtene i Undervisningsutvalget har fungert godt. Ragnhild har satt pris på 
fellesdiskusjonene i uu denne høsten og våren. Allmøter og informasjonsmøter har fungert bra, 
bedre oppmøte enn tidligere.  Allmøtet om eksamen i våres ble trukket fram som viktig. En ulempe 
med zoommøter er mindre dialog, men møtene er tidseffektive. Lett å ha programrådsmøter og 
andre møter over Zoom. Fint å skrive referat mens man har møter i Zoom. Fint med 
erfaringsutvekslingsseminarer. De ansatte har hatt et behov for å møtes dette semesteret.  
 
Digital undervisning: Faglærerne har måttet tenke nytt og annerledes som følge av innføringen av 
didigtal undervisning. Det har vært bedre oppmøte på forelesningene og vi har nådd ut til mange. 
Har lært at det er lurt å tenke nytt. Det har vært fint med digitale arragementer. Vi har måttet ta i 
bruk ny teknologi. Fint med alternativer til e-poster. Vi har fått en del endringer i undervisningsvaner 
og arbeidsvaner. Positivt at undervisningen kan ses i opptak, enkelt å jobbe hjemmefra for 
studentene. Nyttig med padlet og mentimeter.  
 
Det har også vært litt ulike erfaringer med digital undervisning. Hadde fysiske forelesninger med 
opptak og bare halvparten møtte – 15-30 %. De som møtte synes det var fint med fysisk 
undervisning. Mange studentene har ikke brukt lesesalsplassene. Bra resultater på eksamen. Ikke 
frafall på siste oblig. Studentene har lært litt mindre i år enn de pleier.  
 
Kommunikasjon på nettforum har vært bra. Studentene tar raskere kontakt (i Teams). 
 
Utfordring med hybrid undervisning, kanskje vi mangler teknologi? 
 
Det sosiale miljøet: Ifi har litt dårlige på å følge opp det sosiale. Noen studenter har gjort ting, men 
de studentene som har prøvd å gjøre ting riktig ikke har fått gjort ting. Vi kunne vært bedre på å 
tilrettelegge aktiviteter utenom forelesningene.  
 
Flere studenter sliter med framdrift nå både pga arbeidsforhold/boforhold hjemme og pga psykiske 
effekter av nedstengingen. 
 
Viktig å forsøke å gjøre det vi kan for å lage flere møteplasser for studentene neste semester. Det er 
uheldig å stenge bruken av bygget helt ned.  
 
 
Digital eksamen og kontrollsamttaler: Gode digitale eksamener ble gjennomført sammen med 
kontrollsamtaler. Kontrollsamtaler ga tilbakemeldinger fra studenter vi ikke hadde fått ellers.  
Lett å få feil i Inspera når man jobber med randomisering av oppgaver.  
Muntlig eksamen er en god vurderingsform.  
 
Kommunikasjonen rundt kontrolllsamtaler rundt neste semester blir bedre.  
 
Studentene: 
Forelesninger som har vært lagt ut i etterkant har vært fint. Negativt: Uklarheter rundt 
eksamensform i emner. Mange beskjeder fram og tilbake. Mangel på informasjon i noen emner. 
Vanskelig å lese når man ikke vet hvordan man testes. Fint at faglærerene har lagt ut kortere videoer 
i forkant og brukt timene til diskusjoner. IN3110 og IN2010. Imponert over faglærerene dette 
semesteret. Det var litt mye mye rot forrige semester.  
Informasjonsflyten til studentene har ikke vært så god. Usikkerhet rundt kontrollsamtaler som er 
innført. Vanskelig med det sosiale dette semesteret. Har vært vanskeligere å få tak i folk utenom 
forelesningene. Kan ikke huke tak i folk i gangene eller dukke opp på kontorer.  
I noen emner har det vært for mye undervisning. Kanskje bedre med videoer på under 1 time.  



Noen forelesninger har krevd mye forberedelsesmateriale. Det har vært en digital revolusjon, godt 
samhold mellom studenter og ansatte. Litt vanskelig å vite hvor mye man skal forberede seg til 
undervisningen.  
Vanskelig å være en masterstudent som kommer utenfra. Vært en større terskel dette semesteret.  
Tungt med gruppearbeid over zoom. Tungt å ha zoom oppe og man kommer tett opp i ansiktene til 
hverandre. Ekstra krevende med prosjektfag. Intenst og mer slitsomt. Uklare beskjeder. Mange hatt 
som mål å bare komme seg gjennom semesteret.  
 

Ifi-studentenes fritekstsvar UiO-undersøkelsen 
Ragnhild gjennomgikk hovedinntrykkene av IFI-studentenes fritekstsvar på UiO-undersøkelsen i mai.  
Det var dessverre ikke mulig å sende ut dataene, men interesserte kan kontakte Ragnhild direkte.  
 

Vi ser at studentene trenger hjelp med struktur. Studentene har trivdes med gruppeoppgaver og 

obliger  

Oppmøte på de fysiske forelesningene gikk ned forrige semester.  

Utrolig mye som har fungert bra, studentene har vært velvillige når ting ikke har fungert helt bra 

dette semesteret og jobbet godt. 

Gruppelærerene har gjort en kjempejobb. Måttet bruke nye plattformer og har gjort det på en god 

måte.  

Studieadministrasjonen har vært fabelaktige dette semesteret.  

  


