
Referat fra digitalt møte i Utdanningsutvalget 23. juni 2021  kl 14.15-16.00 

Til stede: Yngve H, Henrik, Joshi, Solveig, Katja, Vetle, Arunima, Kristin B, Egil, Kristin BE, Marianne, 

Jan Tore, Bendik, Ragnhild, Anne Lene, Anne S, Jens Petter, Tone, Eric, Cornelia, Henrik, Geir Kjetil 

(fra kl. 15:30), Henrik (referent) 

Orienteringssaker 
Godkjenning innkalling/referat 
Begge deler ble godkjent 

Studiestart 
Informasjon om studiestartuken ligger ute på nett: Studiestart høsten 2021 - For ansatte - 

Universitetet i Oslo (uio.no)  

Se også programmet som ligger ute til studentene på hvert enkelt studieprogram. 

Mange møter i fjor, i år har vi satt opp samme forslag til velkomstmøtene som i fjor. Opplegget blir 

likt som i fjor, ser hvor mange vi kan samle samtidig. Programledere; se gjerne på tidspunktene og si 

om det passer innen fredag 25/6. Færre fysiske møter enn i fjor, alle med digitalt alternativ. 

Er en del frister vi må henge med på, ta imot nye studenter på en god måte gjennom nettsidene, har 

riktig informasjon liggende ute. 

 

JPLAG 
Flere mistenkelige innleveringer i år, har denne våren sett på om det finnes muligheter for bedre 

sjekking. JPLAG har hatt en pilot i IN1010, Dag Langmyhr sier lett å bruke, kan fungere. Ta dette 

videre og se om man kan tilby andre dette. Ingen avtale sentralt dog, så må gjøre det selv. 

 

Universell utfordring 
Videobasert informasjon bør ha teksting eller annen støtte for de som har hørselsproblemer. 

Fakultetet avventer signaler fra UiO om hva man skal gjøre. Finnes beta-tjeneste for 

autotranskribering (Joshi og Ragnhild ikke veldig imponert). Autotekst-dev.uio.no 

 

Programseminar 
Datoene er nå satt, men vi har ikke snakket så mye om dette ennå fordi dette kommer etter 

studiestarten.  

To kull i år (2020+2021), så mer arbeid. Programledere m/programråd må arbeide med IFI sin del av 

opplegget, ca 5 timer med innhold + sosialt innhold. Vise faglig bredde, introdusere 

samarbeidsfokusert læring. Står fritt til å styre bolkene selv. Ofte brukt gruppelærere til noe av 

bolkene for å fortelle om egne erfaringer. 

Kanskje ta opp ting fra egenevalueringen, noe der som hinter om temaer som kunne være passende 

å ta opp? 

Set settes opp et fellesmøte for planlegging rett over sommeren.  

https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/mn/ifi/arbeidsomrader/studiestart/
https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/mn/ifi/arbeidsomrader/studiestart/


MN stiller med fasilitatorer som vanlig. Gjennomføringen lik tidligere år med noen smittevernstiltak, 

men planleggingen av internt program er overlatt til oss. 

 

Undervisningsrapporter (undervisningsregnskapet) 
På GitHub skal programledere ha tilgang på regnskapsmappen hvor det står mye om bakgrunnen. 

https://github.uio.no/ifi/ledere/tree/master/undervisning/regnskap 

Hvilke undervisningsressurser har IFI, hva bruker man de til og hva ønsker IFI å bruke de til. 

Skal gi oversikt aktiviteter og belastning på de ulike miljøene. 

 

Status Gründerskolen/SosENT 
Ca. 20 studenter i sommer, digital undervisning fra Boston. Pilotløsning for å få det til å gå i år. 

Ønskelig å se på om Sosialt entreprenørskap kan tilbys i Norge.  

Vært 2 år uten studenter i utlandet, er da mye som må bygges opp igjen av kontakter og slikt. 

 

Periodisk programevaluering 
Rapportene må innom UU-møtet i september. Programlederne bes tenke på noen som kan sitte i 

eksternt panel og som kan gjøre vurdering av våre programmer. Viktig at disse har god forståelse av 

programmene våre. Håper FUI kan hjelpe med å finne studentrepresentanter. 

 

Nettsider nytt masterprogram 
Er i rute, MN må godkjenne, deretter runde med sentralt til slutt. Venter på tilbakemeldinger fra 

kommunikasjonsgruppa på fakultetet før sommeren. 

 

Emnearbeidsgruppe 
Jan Tore, Tone og Nils G. vært med hittil, regner med å bytte ut folk på periodebasis slik at alle kan 

være med etter hvert. Tar emnesaker i denne gruppen. Løfter prinsipielle spørsmål til UU om ting 

som omfatter mer enn emnedetaljer. 

Hva skal et emnes tallkode signalisere? Grunnleggende emner kan ha nytteverdi senere i 

 graden. 

Føringer fra UiO opp mot hva emnekoder skal tilsi, FS-registreringer sier også noe om nivå. 

Emner du kan ta uten mer enn GSK burde kanskje være 1000-tall, men man kan jo ha  

 forskjellig vanskelighetsgrad på ting likevel. 

Mening: Hvis emner forutsetter det du lærte i de to første semestrene bør det ha 2000/3000-

 kode. 

Studentene: Tror ikke året betyr så mye, men forventer at 3000 spesielt krever mye innsats 

 for å sette seg inn i faget, mer arbeid da mer spesialisert, mer spisset/går dypere inn i ting. 

https://github.uio.no/ifi/ledere/tree/master/undervisning/regnskap


Forventer at man har med seg noe fra før til 3000-emner, men forventer noe selv om det 

 ikke er spesifikke emner. 

INEC-emnene hvis sett fra BI/økonomisiden ble sett som grunnleggende og var derfor gitt 

 1000-kode selv om de kanskje ikke ble tatt i ½. Semester. Men krevde kanskje litt studie-

 modenhet. 

Forventning om at det skal være tydelig at det krever mer av studentene og at dette bør 

 fremgå av emnebeskrivelsen. 

Kan forvente høyere språkkompetanse fra studenter som har gått ett år eller to, som gjør 

 noe med hvordan du gjennomfører emner med høyere kode. Trenger ikke ‘nedjustere’ 

  språket slik du må for 1000-emner. 

Må et emne med 2000/3000-kode være mer avansert enn 1000-kurs? Bør emner som du 

 ikke kan ta med en gang ha 2000+ kode. 

Bakgrunn til opprettelse av nytt emne ENT3000 – Ønsker at studentene skal være mer  

 modne faglig. Venter ikke at de har noen forkunnskap, men at de har en dypere faglig  

 kompetanse før de tar emnet. Og at dette er et emne de tar i år 2/3 og ikke med en gang. 

 

Diskusjonsaker 
Kursevalueringen høsten 2020 
Eirik Berg har vært kursevalueringsansvarlig. Hatt teknisk trøbbel i år med det tekniske – håper dette 

ordner seg til høsten, men mangler da litt tabeller som vanligvis har vært der, men ellers ganske lik. 

Svar og tilbakemeldinger ser ganske normalt ut. Alle kurs gjøre det stort sett ganske gode, mye ligger 

på ‘grønt’. Ble delt ut to priser i år, pga bakgrunn av kursevalueringen. Mye nydelig som ble skrevet 

der om prisvinnerne. 

Spørsmål: Er det mulig å få litt oversikt over trender, f.eks. hvor mye studentene deltar? Vanskelig 

som forelesere å se hvor mange som deltar på zoom. Opplever kanskje skifte mot f.eks. at flere ikke 

har lærebøker, kjekt å vite hvor mange som faktisk anskaffer læreboka i et emne. 

Fui tok opp om det er på tide å gjøre en evaluering av evalueringen til høsten.  

Om koronasituasjonen: Studenter opplever at UiO, og spesielt IFI, har tilpasset seg godt . Studentene 

får med seg at forelesere legger mye innsats i å få til godt opplegg, og forståelse for at det av og til er 

litt tungt. 

 

Videoer master v/Anne Lene 
Ønsker å lage videosnutter for å få økt rekrutering til våre masterprogrammer. I dialog med 

produksjonsselskapet RedAnt. 

4 typer filmer 

1. Hvordan er livet som masterstudent? 

2. Hvilke fordeler har man i arbeidslivet av å ta master? 

3. Presentere alle masterprogrammer og sammenhengen mellom de 

4. Presentere hvert masterprogram 



Trenger da at programledere foreslår kandidater (ansatte og studenter) som kan fortelle om 

programmet, og hjelpe med manus. 

Satser på å ha videoene klare til rekrutteringsperioden januar 2022. 

Kommentarer/spørsmål: 

Vil sammenligningen også vise tverrfaglige programmer og sammenhengen der? Samarbeid 

med de andre instituttene om dette? 

Selv om 60 sekunder høres lite ut er det egentlig ganske mye. Trenger skikkelig manus hvis 

man skal greie å fange interessen til seerne i løpet av første 10-15 sekundene. 

Viktig med helhetlig visuell profil på tvers av programmene slik at visuelle uttrykket gir en 

følelse av helhet mellom programmene, visuell identitet og enhet som binder sammen. 

 Skal dette være engelsk eller norsk?   Tenkt det skal være på norsk, men med 

engelsk teksting. 

 

Bachelor- og master-program i Computational Science og Data Science 
Geir Kjetil orienterte. Forslag om å opprette nytt bachelorprogram. Diskuterer hva oppbygning og 

gjennomføring betyr, og hva de forskjellige disiplinene skal bidra med. 

Bør vi legge opp til at det skal kunne være likt med eksisterende programmer, eller skal man 

dyrke egenart mellom programmene? Skal de kunne være ‘bakvei’ inn i andre programmer 

som man egentlig ikke kom inn på? 

2 ting foreslått: Slå sammen MNM2-CS og MNM2-DS og å lage nytt bachelorprogram. 

Premiss at det ligger på matematisk, så blir da kanskje litt likt MAMI. 

 Er dette et premiss hvis dette skal være litt bredere? 

Motivasjonen for programmet er etter Geir Kjetils forståelse å dekke behovene innenfor de ulike 

retningene innenfor fysikk/kjemi/biologi osv å ha mer programmering i fagene enn det de har på 

dagens linjer. 

Emner: Mye detaljer statistikkfag som Data Science og linær algebra som Computational Science, 

programmeringsfag som informatikk. Mange har allerede programmering via IN1900/IN1910, så data 

science betyr ikke nødvendigvis at det har så mye mer informatikk enn andre programmer. 

Hva betyr disse programmene (spesielt bachelor) for IFI? Kan vi rekruttere derfra, dekker det våre 

behover? 

Begrepseierskap. Hva er data science? Computational Science og computer science er forskjellige 

ting.til  

Arbeid videre: Skal inn til fakultetet, høringsrunde før jul. Innmelding til Universitetsstyret til våen og 

oppstart høsten 2022. MN komme med anbefaling, MI må gjøre avveining om plass opp mot egne 

programmer. 

Kommentarer til Geir Kjetil:  

 Mye 1000-emner, lite 2000/3000 i den nåværende foreslåtte oppbygningen. 



 Sammenslåing masterprogrammene CS og DS: Blir ikke dette litt ufokusert? 

  Vil slå sammen, og så forenkle underretningene. 

Er det sånn at en IFI-bachelor kan flytte over til det nye bachelorprogrammet med IN1000 og 

IN1010 i bånn? 

Har ikke vært diskutert ennå. Har diskutert hvor egnet for IFI-studenter, satser på at 

IFI kan komme med på høringsinnspill. Hvilken bachelor er best å ta opp mot videre 

masterprogrammer, i hvilken grad likeverdig hvilke valg man tar. 

Litt mye ‘Hvordan pakke inn det vi allerede har på en ny måte’, kanskje man bør revurdere 

litt nøyere hva er CS hva er DS. Kanskje litt preget av mangel på studieadministrative i 

arbeidet så langt? Hva slags informatikk + matematikk har vi på IFI behov for, bør diskuteres. 

Bacheloren IRIS har mulighet for fullt overlapp mellom programmene slik det er nå, kan da få 

ekvivalente programmer. Hva er betydningen av å tillate dette, hvis man har slik åpenhet at 

løpene kan legges opp likt mellom to programmer? 

Emnesammensetningen. Mange studenter savner med prosjekter og industrirelevante 

emner. Tenker at et prosjektemne (eller enda bedre, et prosjektemne i samarbeid med 

industrien) på siste året bør være en relevant å vurdere å få med i bachelorprogrammet. 

 

Programmiddelordningen 
Hensikt: Oppfordre og støtte gjennomføring av fagligsosiale arrangementer. 

Ordning: Programrådet disponerer fast beløp hvert semester ut ifra aktive studenter. Ønsker årlig 

rapportering om hva pengene er brukt til.  

5000 i fast grunnbeløp + 100 per aktive programstudent (for helt kalenderår, H21-V22). 

Koronaltilslag: 50% bonusordning det første året (150 per student). 

Kan ikke spares opp fra år til år, i viss grad inndra (deler av?) ubrukte midler. 

Få på plass en egen nettside med informasjon om dette og hvordan man kan søke midler.  

 

UU-møte etter sommeren 
Sikter oss inn mot 2. september kl. 14.15 (med torsdag 9. september som backup). 
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