Fagutvalget ved Institutt for informatikk
Saksliste for styremøte den 6. juni 2017 kl 08:15 på AWK
Tilstede: Eskil Schjølberg, Sivert Frang Lunsæter, Emir Zamwa, Martine Hillevi Solberg,
Bjørn Ivar Teigen, Jeanette Kirkerud, Tor Jan Derek Berstad, Ole Herman Elgesem (08.47)
Gyldig fravær: Anna Maria Bukalska, Håkon Salomonsen Møller
Fraværende: Nikolas Papaioannou

Formaliteter
Sak 65/2017: Godkjenning av dagsorden
Sak 66/2017: Godkjenning av referat

Orienteringssaker
Sak 67/2017: Møter og gjort siden sist
●

KK
○

●
●

●

●

Rapport sendt ut til korrektur - ny versjon til korrektur kommer på slack, folk
må lese over og kommentere eventuelle feil på Slack (ikke mail), så slipper vi
dobbeltarbeid. Kan også rette direkte på github. Skal være ferdig til neste
uu-møte (15./16.juni).
Referater
○ Status?
Sosialt
○ Styremiddag - før sommeren? Har rundt 7000 å bruke på det. Stemning for å
ha middagen i sommer, det settes opp en doodle for å finne ut når folk er i
Oslo.
Arrangement
○ Forkurs i informatikk
○ Møte 8. Juni
UU-møte
○ Diskusjon rundt om det bør være krav om matte for å ta fag på ifi. Blir sett på
om det kan tilbys en 40-gruppe til studenter utenfor instituttet.

Sak 68/2017: Karlegging av problematiske emner
●

Dette er utenfor KK-evalueringen, men allikevel fått inn 27 svar. Gjelder 17 fag.

○
○

Noe er ren kritikk mot foreleser, feks. “Leser rett fra foiler”. Det er ikke slik
data vi egentlig er ute etter, men slik blir det alltid.
Preben skal lage en kort, oversiktlig rapport fra innsamlet data herfra, og gi til
Ellen/Ragnhild på møte onsdag 7. Juni.

Vedtakssaker
Sak ??/2017: ??
●

Diskusjonssaker
Sak ??/2017: ??
●

??

Oppsummering
Sak ??/2017: Eventuelt
●

Eksamen i INF1010 er lagt til dagen etter UiOs semester er offisielt over. Preben og
Ole Herman tar dette opp med Ellen og Ragnhild.

Sak 69/2017: Avslutningsvis
●

Møter som kommer:
○ Forkurs-møte 8. juni
○ UU fredag 16. Juni - Ole Herman presenterer KK-rapporten
○ ifi-styre - diskuterer på slack om vi skal ta opp prosesser rundt ansettelser,
eller vente til neste møte (over sommeren).
○ Ellen og Ragnhild Onsdag 7. Juni
○ IFI strategiseminar og jubileumsmiddag 15. juni

