
Utdanningsmelding for 2014, institutt for informatikk 
 
Oppfølging av prioriteringer fra forrige utdanningsmelding 
 
I forrige utdanningsmelding redegjorde instituttet for frafallsproblemet på 
bachelorprogrammene i informatikk. I løpet av 2014 har det blitt gjennomført 
rundebordsamtaler med aktive bachelorstudenter, utsending av spørreskjema samt telefoner 
til studenter som har falt fra. De første funnene etter rundebordsamtalene ble presentert på 
instituttseminaret våren 2014, hvor det kom et forslag om å ta en individuell samtale med 
alle studentene som begynte høsten 2014. Dette tilbudet ble gjennomført ved semesterstart 
høsten 2014. Planene framover er å følge opp kullet som startet høsten 2014, i tillegg til 2. 
og 3.års studenter, fordi det prosentvis er like stort frafall 2. og 3. året.  

Instituttet fortsetter satsningen sin på digital eksamen, og gjennomførte to stykker høsten 

2014 (mot én høsten 2013). Emneevalueringene viser at digital eksamen blir tatt svært godt i 

mot blant studentene på vårt institutt, og instituttet ønsker å øke satsningen på digital 

eksamen framover, i samarbeid med DigUiB.  

Læringsmiljø og studiekvalitet 
 

Mange av studieprogrammene ved institutt for informatikk kom godt ut i NOKUTs 
studiebarometer for 2014, blant annet fikk vår felles mastergrad i programutvikling en høy 
score. Undersøkelsen viser også at studentene er godt fornøyde med læringsmiljøet på 
instituttet. Vi fortsetter å tilrettelegge for sosialisering på lesesalen gjennom for eksempel 
vårt ukentlige «dataorakel» som svarer på dataspørsmål og steker vafler til studenter og 
ansatte. Instituttet fortsetter også å iverksette tiltak for å styrke kvinner i informatikk, og tiltak 
som kvinnenettverksmøte og gruppen «jentejava» har fortsatt i 2014. 

 
Emnevalueringer: Gjennomføring i 2014 og planer for 2015 
 
Våren 2014 ble det gjennomført 16 emneevalueringer ved instituttet. Høsten 2014 ble 17 
emner evaluert. Vi evaluerer i utgangspunktet alle emner som undervises. Arbeid med 
evalueringer foregår i Survey Xact. Samtlige vurderingsmeldte studenter får tilsendt 
evaluering på e-post for emner de er oppmeldt i. Dersom de ikke svarer får de påminnelse 
på mail.   
 
I 2014 ble evalueringene sendt ut før semesterslutt (i april og november) med den tanke om 
at flere studenter ville svare dersom de var aktive studenter på det tidspunkt de mottok 
evalueringene. Å sende ut før semesterslutt gir også forelesere muligheten til å snakke med 
studentene om resultatet og eventuelt gjøre endringer allerede i det aktuelle semesteret. Det 
har kommet delte tilbakemeldinger på om dette er riktig tidspunkt å sende ut evalueringer 
på.   
 
Svarprosenten er relativt lav for de fleste emner.  Høsten 2014 kom INF109 
(Dataprogrammering for naturvitenskap) og INF280 (Søking og maskinlære) best ut med 
svarandel på henholdsvis 52 % og 50 %. Lavest svarprosent hadde INF102 (Algoritmer, 
datastrukturer og programmering) med 17 %. Våren 2014 hadde i 4 av 16 emner mindre enn 
20 % av studentene gjennomført en evaluering. I 2014 endret vi en del på det daværende 
spørreskjemaet og åpnet opp for flere kommentarer. Mange studenter kommenterer og dette 
ser vi på som positivt.  
 



I 2015 må vi revurdere utsendelsestidspunkt og sende flere påminnelser. Resultatene fra 
emneevalueringene blir alltid forelagt emneansvarlig og instituttledelse. Evalueringene 
legges så ut i studiekvalitetsbasen sammen med en kommentar fra emneansvarlig. 
 
 

Studieprogramevalueringer. Gjennomføring i 2014 og planer for 2015. 

I forbindelse med oppleggingen av eksisterende bachelorprogram og opprettelsen av nye, 
ble bachelorprogrammene i datavitenskap og datateknologi grundig evaluert. Ettersom alle 
studieprogram skal evalueres hvert femte år, planlegger vi evaluering av våre to 
masterprogrammer i løpet av 2015, samt av vårt tverrfaglige bachelorprogram i informatikk-
matematikk-økonomi (IMØ). Instituttet ser det som positivt at det nå har blitt opprettet et 
nettverk for tverrfaglige studieprogram ved fakultetet, og ser dette som et nyttig verktøy nå 
som IMØ-kontakten går inn i sitt siste år og eventuelt må fornyes. 

 
Aktivitet i etter- og videreutdanning: Status i 2014 og planer for 2015 

Det var dessverre ingen studenter som startet på etter- og videreutdanning i IT-didaktikk 
høsten 2014. Men sammen med SV-fakultetet har vi endret strukturen på kursene, slik at 
emnet DIDAIT1 nå tilhører kun institutt for informatikk, mens DIDAIT2 tilhører SV-fakultetet. 
Tidligere var begge emnene delt mellom institusjonene, og vi tror at den nye inndelingen vil 
bli både lettere å administrere og framstå ryddigere for både oss og studentene. 

Planene for 2015 er å prøve ut den reviderte versjonen av IT-didaktikken, og evaluerte 
hvordan endringene fungerer. 

Hovedutfordringer og prioriterte områder i 2015 

Oppstart av to nye bachelorprogrammer i bioinformatikk og datasikkerhet vil bli et svært 
prioritert område for instituttet i 2015. Informasjonsmateriell ble utviklet i 2014, og vi vil jobbe 
aktivt fram mot søknadsfristen 15.april for å tiltrekke oss de beste og riktige studentene. Nye 
bachelorprogram og omlegging medfører også endringer i eksisterende kurs, opprettelser og 
nedleggelser, som vil bli et viktig fokus både for vitenskapelig ansatte (kursutvikling) og 
studieadministrasjon (timeplanlegging).  

Fortsettelse av frafallsprosjektet vil også være et fokusområde i den kommende perioden. 

 

 
 
 

 


