
Referat fra UU-møtet 09.09.21 kl 14.15-16.00 via Zoom 
Til stede: Dag, Katja, Jan Tore, Ragnhild, Joshi, Burhan, Cornelia, Joshi, Burhan, Jens Petter, Yngve, 

Tone, Nils, Bendik, Henrik, Vetle, Johan, Egil, Eric, Øivind, Dag, Kristin B, Henrik, Kristin BE (ref) 

Informasjonssaker:  
Godkjenning Innkalling og referat: Godkjent. 

Opptak bachelor og master: Rekordmange søkere til UiO. Godt med søkere til 

informatikkprogrammene (se vedlegg).  

Emneopptaket: Det er økning i påmelding i førsteårsemner og fortsatt oppover. Brukte lang tid på 

undervisningsopptaket i år. Emneopptaket tar lang tid (se vedlegg) 

Høring (med kort frist) om R2-krav.  Vært en runde med Yngve og robotikkprogramrådet. Ingen 

prøveordningen lenger. Mulig forskriftsendring, vi har fått beholde R2-kravet inntil videre. 

Kort om EpN og emner våren 2022.   

Styringsgruppe for UiOs Kjeller-satsning. Ragnhild representerer instituttet i styringsgruppe for UiOs 

Kjeller-satsning, ledet av Knut Mørken. Styringsgruppen skal innen november 2021 beskrive rammene for 

den faglige utviklingen som skal iverksettes. Mest interessant for IFI er at "Cyber Security" er nevnt som 

ett av fem fagomåder. For bakgrunn, se https://www.uio.no/om/aktuelt/rektorbloggen/2021/norge-

trenger-en-ambisios-satsning-pa-fremtidstekn.html 

Utdanningslederne har vært på fakultetsseminar. Bjørn Stensaker holdt et innlegg. Fakultetet 

snakket om livslang læring og EVU. Kommer det en ny finansieringsmodell? Ifi fortsetter og så får vi 

se om det kommer noe mer.  

Vedtakssaker: 
Prinsipiell emnesak: Opprettelse av norskspråklig masteremne 

Hovedprinsippet er fortsatt engelsk, men emner kan unntaksvis undervises på norsk av pedagogiske 

og praktiske grunner  

Periodisk programevaluering 

Joshi orienterte om status for periodisk programevaluering. Neste fase: fylle inn fellesinformasjon og 

sammenstille de fem rapportene. Må opprette et eksternt panel innen september. Fui bes om hjelp 

til å finne studentrepresentanter.  

Programrådene fortalte om sine erfaringer. Noter gjerne underveis litt om prosessen. Hva skal vi ta 

med oss til masterevalueringen?  

Undervisningsrapporter fra 2019 og 2020. Ragnhild har laget rapporter som beregner 

undervisningsbelastning relativt nøyaktig. Oversikter på seksjons- og gruppenivå. System for å lage 

undervisningsrapporter framover.  

Programlederne kom med tilbakemeldinger til Ragnhild.  

Møter framover: Forslag til møtedatoer: Torsdager: 14.10, 11.11 og 16.12, kl 14.15-16.00. 
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