
Referat fra møte i Undervisningsutvalget torsdag 28. januar kl 14.15-

16.00 via Zoom 
Til stede: Joshi, Jens Petter, Dag, Alina, Tone, Nils, Bedik, Yngve, Burhan, Knut, Cornelia, Henrik, Jan Tore, 

Eric, Anne, Marianne, Elise, Johan, Kristin BE (referat) 

 

Orienteringer:  
Innkalling og referat godkjent.  

Tone Bratteteig er ny representant for Informatikk: design, bruk, interaksjon. Joshi er utnevnt som 

utdanningsleder fra januar 2021. Funksjonsperioden for nåværende UU forlenges med to måneder, dvs. 

ut februar 2021. 

Emneopptaket. Økningen på 2000 og 3000-nivå fortsetter.  Alle programstudenter som søkte innen 7. 

januar har fått plass på ønskede emner. Emnene IN5000 og IN5590 er de eneste som har hatt kø.  

Status Korona-endringer undervisning og eksamen: Informasjon er formidlet på e-post til alle ansatte. Vi 

vet ikke noe om hva som skjer i neste uke. Vi har kontroll på eksamen til våren. Ordningen med 

kontrollsamtaler faller bort. IN1000 og IN1150 vil ha muntlig eksamen i tillegg til skriftlig.  

Økonomisk institutt vurderer å opprette et nytt bachelorprogram, Økonomi og datavitenskap. Forslag til 

programmet inkluderer mesteparten av det eksisterende bachelorprogram i samfunnsøkonomi, og i 

tillegg ha minst 40 stp IN-emner, pluss ca 20 stp ECON-emner innen datavitenskap. 20 studieplasser. 

Kristin BE, Bendik og Jan Tore deltar i arbeidsgruppa fra IFI  

Saker tatt på fullmakt siden møtet 17.12:  
• IN3070/4070 undervisning og eksamen bare på engelsk 

• IN3210/IN4210 fjerning av detaljert tekst om innholdet i rapport/muntlig presentasjon  

• IN2090 endring av tekst om hjelpemidler til alle skriftlige hjelpemidler tillatt  

 

Vedtakssaker:  
 • Endring/presisering av nettsidene om korte masteroppgaver  

Vedtak: Endringene godkjennes. 

Studentene kan få utsettelse pga kortvarig sykdom (2-3 uker). Veileder har et ansvar for at studenten 

ikke starter tidligere.  

• Opprettelse av nytt emne: ITLED4330 - Robusthet i store og komplekse software systemer, 

nedleggelse av ITLED4320 - Uangripelige IT-systemer  

Kommentarer: ITLED4330 overlapper 3 studiepoeng mot IN2000. Ifi har hatt et prinsipp om at EVU-

emner ikke skal overlappe mot andre IN-emner, men det har vi i den senere tid gjort unntak for.  



Software/programvare. Se på engelske utrykk (patterns) og legge inn krav om relevant arbeidserfaring.  

Vedtak: ITLED4330 opprettes med forbehold om ressurser. ITLED320 legges ned.  

• Opprettelse av IN3015/4015 til erstatning for 4010 - Acoustic Imaging. 6 sp overlapp.  

Vedtak: IN3015/4015 opprettes med forbehold om ressurser. IN4010 legges ned.  

• Opprettelse nytt masteremne digent: IN5610 - Advanced Topics in Digital Innovation. 

Emnet mangler norsk tittel.  

Vedtak: IN5620 opprettes med forbehold om ressurser. 

 • Opprettelse nytt masteremne: IN5700 Fog Computing 

Vedtak: IN5700 opprettes med forbehold om ressurser. 

 • Opprettelse nytt masteremne innen energiinformatikk: IN5460/9460  

Vedtak: Det er ingen prinsippielle innvendinger mot opprettelsen av IN5640/9460. Ragnhild, Anne og 

Jan Tore får fullmakt til å behandle saken videre som følge av kommentarer.  

Det skal tas en større gjennomgang av AI/ML-emner senere.  

• Åpne ENT5100 – Research Design for digøk-studenter  

Vedtak: ENT5100 åpnes for masterstudenter fra Informatikk: digital økonomi og ledelse som skriver kort 

masteroppgave 

• Oppdatering av emnebeskrivelse INF9200 - Selected Theoretical Topics in Information Systems 

Development. 10 sp overlapp mellom gammelt og nytt emne. Ny kode: IN9900 

Vedtak: IN9900 opprettes med forbehold om ressurser. 

• Oppdatering av emnebeskrivelse fra ENT9600 - Entrepeneurship and new business creation til 

ENT9601 Entrepreneurship research 

Vedtak: ENT9601 opprettes med forbehold om ressurser. ENT9600 legges ned.  

 • Emneendringer IN2120 – Informasjonssikkerhet 

Vedtak: Emneneendringer i IN2120 godkjennes.  

 

Diskusjonssaker:  
• Det nye masterprogrammet i digital helse/helseinformasjonssystemer 

Johan Sæbø orienterte. Arbeidsgruppen har jobbet videre med notatet.  

Tilbakemeldinger: Arbeidsgruppen bes fortsette med å jobbe videre med opptakskrav, programnavn og 

tanker rundt tverrfaglige team i undervisningen. Saken skal opp på februarmøtet.  

 



 

• Dialogmøtet i mars/april med ekstern programrådgiver (forslag til fokus: eksamensordninger, både for 

de som ikke har hatt det og Korona-endringer) 

Alle programrådene bes planlegge dato for ekstern programevaluering. Saken tas opp igjen på neste 

møte. Det skal settes ned eksterne komiteer 

 • Høring R2-krav, frist 4.2.21  

Forslag om å forlenge prøveordningen  

Robotikkprogrammet er fornøyd med R2-kravet.  

Innvending om at informatikkstudenter kan ikke ta emner på resten av fakultetet pga R2-kravet.  

Ragnhild skriver en oppsummering med de tre punktene og sender til fakultetet.  

 

• Fremtidig organisering av UU, programråd osv. 

Joshi er utnevnt som utdanningsleder fra januar 2021. Ny instituttleder Stephan har forlenget 
nåværende undervisningsutvalg til 1. mars 20.  
 
Joshi presenterte. Hvordan skal Ifi best mulig organisere Undervisningsutvalget og programrådene i tråd 
med MN-fakultetets rammebeskrivelse framover? Frist 1. mars.  
Ragnhild og Joshi ønsker møter med alle programrådslederne. Deretter vil de komme med et konkret 
forslag som presenteres på neste uu-møte. Stephan må ta en avgjørelse innen 1. mars.  
 
Det ble presentert et forslag om å flytte noen av sakene ut av det nye utdanningsutvalget. Det er et 
behov for å fortsette med egne programledermøter om opptak, studiestart osv.  
 

 

 

 

 

 


