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Rapport fra programsensorperioden 2009-2012, institutt for 
informatikk 

 

Viser til brev og forespørsel fra det matematisk-naturvitenskapelige fakultet om en 

oppsummering av utgåtte programsensorperiode. Institutt for informatikk sender her en kort 

oppsummering, samt mål og ønsker for den nye programsensorperioden fra og med januar 

2014.  

 

I perioden 2009-2012 var universitetslektor Dag Langmyhr fra institutt for informatikk (IFI) 

ved Universitetet i Oslo oppnevnt som programsensor ved institutt for informatikk. Langmyhr 

var også programsensor i perioden før dette, hvor han ledet et omfattende 

evalueringsarbeid. Dette resulterte blant annet i opprettelsen av bachelorprogrammene 

datavitenskap og datateknologi, som erstattet bachelor i informatikk. Det ble lagt ned mye 

arbeid i forbindelse med dette, som evaluering, komitearbeid, rapportskriving, presentasjon 

og oppfølging.  

 

Det var planlagt å iverksette en programevaluering av denne endringen under den forrige 

programsensorperioden, men av ulike grunner ble det ikke bedt om dette fra instituttet sin 

side. At programsensoren ikke ble tildelt arbeidsoppgaver, første naturlig nok til at det ikke 

ble gjort noe videre evalueringsarbeid i perioden ut 2012.  

 

For den neste perioden er det ønskelig at programsensor får mer konkrete oppgaver fra 

instituttet. I forbindelse med ny sensoroppnevning har Dag Langmyhr fått i oppgave å 

gjennomføre en evaluering av omleggingen av bachelorprogrammene. Programstyret har 

ønsket at programsensor vurderer den faglige kvaliteten i bachelorprogrammene etter 

omleggingen, relevans, utfordringer programmene måtte ha samt om instituttet eventuelt bør 

starte opp et tredje, mer spesialisert bachelorprogram. 

 

Det er allerede avtalt med programsensor at han skal besøke instituttet i forbindelse med 

evalueringene, og det er ønskelig å ha et tettere samarbeid i den kommende 

programsensorperioden. 

Referanse Dato 

2013/4763-MARLØ 28.10.2013 
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