
Referat fra møte i Undervisningsutvalget ved Institutt for informatikk 

torsdag 11. mars, kl 14.15-16.00 via Zoom 
Til stede: Katja, Cornelia, Dag, Yngve, Tone, Petter, Johan, Burham, Ragnhild, Joshi, Elise, Nils, Bendik By, 

Jens Petter, Johanne, Kristin B, Henrik og Kristin BE (referat) 

Forfall: Jan Tore 

Orienteringssaker:  
Katja er midlertidig programleder EVU/ITLED. 

Godkjenning innkalling (referat ikke sendt ut): Ingen innsigelser 

Vi fortsetter med fysisk gruppeundervisning i 1000-emner og noen utvalgte fremover. Kommer mer 

informasjon om hvordan vi gjør det etter påske. 

Åpen dag: Er åpen dag for elever på videregående i dag, foregår digitalt. Har vært to foredrag fra Ifi og 

chat, med litt variabelt oppmøte. Er digitale to informasjonsmøter til på kveldstid i neste uke, et for de 

som lurer på om de skal studere informatikk og ett for de som vet at de vil studere informatikk. Omid og 

programlederne og studenter.  

Masterstudenter og egenmelding: Egenmeldingsordningen for innleveringer fortsetter dette 

semesteret. Inntil 14 dager ved lang masteroppgave og 2 dager ved kort oppgave. Prøver å ta hensyn, er 

litt rause, likebehandling. 

Gründerskolen/SosEnt: Utenlandsopphold blir avlyst i år også, men prøver å se om man kan få til en 

variant i Norge istedenfor. 

EVU: To initiativer fra MN: Et opplegg for lærere, der ønsker MN å videreutvikle til stuidepoengsgivende 

emne NAT3000-realfaglig programmering for lærere og fire mikroemner på 2,5 studiepoeng. DScience 

fikk i høst midler fra Kompetanse Norge for å utvikle emnetilbud innenfor maskinlæring/data science og 

Ragnhild ble kontaktet av fakultetet etter emneinnmeldingsfristen og instituttledelsen ble enige om at 

to av emnene skal ligge på Ifi, Fra data til innsikt (underviser Morten Dæhlen), Digital twins (David 

Cameron). Undervisningsutvalget tar saken til etterretning, men ønsker at opprettelsesprosessen tas 

opp med fakultetet.  

Vedtakssaker:  
1) Opprettelse av nytt masterprogram innenfor digital helse/helseinformatikk: Planen er å melde 

opprettelsen til fakultetet innen 15. mars, oppstart høsten 2022.  

Forslag om å diskutere programmet først, deretter diskusjon om navnet som separat diskusjon. Det har 

vært flere kommentarer på programnavnet digital helse i Undervisningsutvalget.  

Ingen kommentarer til programinnholdet. IN5000 - kvalitative forskningsmetoder er satt opp som 

obligatorisk, men har per i dag ikke kapasitet til flere studenter og må muligens erstattes med et annet 

metodeemne. 

Diskusjon om navnet på programmet:  



Arbeidsgruppen har ikke ønsket å komme med alternative navn, men begrunnet hvorfor de mener 

Digital Helse er det beste forslaget. I sakspapirene er det satt opp tre alternative forslag: A) Digital helse, 

B) Helseinformasjonssystemer og C) Digitalisering i helsevesenet  

Avstemning 1: Ja til alternativ A) Digital helse. Stemmer: A: 1, ikke A: 11 

Avstemning 2: B) Helseinformasjonssystemer eller C) Digitalisering i helsevesenet. Stemmer: B: 2 og C: 

10  

Vedtak: Det tospråklige masterprogrammet Digitalisering i helsevesenet opprettes.  

Det settes ned en justert arbeidsgruppe for å se videre på emner. 

 

2) Endring av emnekoder. EVU-emner. 

Alle etter – og videreutdanningsemner fikk emnekoden ITLED for 10 år siden. Vi har nå fått årsenhen i IT-

arkitektur. Vi bør derfor ha en annen emnekode for EVU-emner. Både fakultetet og UiO sentralt har sagt 

at ITEVU kan godkjennes. Emnekoden skriftes for nye emner til høsten, resten byttes så fort vi kan.  

Ingen innsigelser mot dette. 

Vedtak: Emnekoden for EVU-emner endres fra ITLED til ITEVU.  

 

3) Forskerlinjen forlenges et år?  

Forskerlinjen har vært en forsøksordning i to år. Det virker som de involverte har lys til å fortsette, men 

de har ikke gitt noe klart svar. Forslaget til uu er at piloten forlenges med ett år pga korona og at det 

deretter gjøres et permanent vedtak, etter en ordentlig evaluering.  

Vedtak: Forskerlinjen går som en prøveordning ett år til.  

 

4) Organisering UU 

Joshi og Ragnhild har sammenfattet innspill etter forrige møte og hatt et møte med Stephan og Ingrid. 

Videre saksgang: 22. mars i lederforum. 

Bakgrunn for endringen: Undervisningsutvalget ville nå bestått av 22-24 representanter med 5 

studentrepresentanter og den seksjonsvise fordelingen ville blitt veldig skjev. 

På forrige møte ble to modeller lagt fram: Seksjonsmodellen og Minimalmodellen: Tilbakemeldinger fra 

UU var at oppdragsbeskrivelsen samsvarer med arbeidsoppgavene til UU, og at organisering, ansvar og 

myndighet følger oppgaver. Fellesskapet i UU er viktig for felles forståelse. 

Joshi viste frem nytt utkast, utarbeidet ut i fra MNs mandatbeskrivelse og samtaler med Stephan og 

Ingrid. 

Nytt alternativ: Sammensetning av dagens miljøer: 13 representanter med tre 3 studentrepresentanter.   



 

5) Periodisk programevaluering 

Fakultetet sier vi får lov til et felles panel for alle bachelorprogrammene. Joshi med stuadm kommer til å 

holde i den periodiske evalueringen.  

Vedtak: Et felles panel for periodisk programevaluering opprettes 

 

Nåværende uu takkes for innsatsen gjennom fire år. 

Neste møte: Torsdag 22. april mulig ny møtedato.  
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