
Informatikk: design, bruk og interaksjon
Velkommen til masterprogrammet



Gratulerer med studieplass!
Velkommen til UiO, velkommen til Ifi, og velkommen til oss

Husk å svare på tilbudet dere har mottatt innen fristen 15. juli 2020 
(med mindre du har fått oppgitt annen svarfrist)

Hvem starter du med?
Vi tar normalt opp 35-45 nye masterstudenter hver høst og vi gleder oss til å treffe dere alle til studiestart

Og hvem vil du møte i løpet av høsten?
I tillegg til våre vitenskapelig ansatte og stipendiater vil dere i løpet av høsten møte ca. 30 aktive masterstudenter på kullet over dere som startet i fjor

Hva er dette dokumentet?
I dette dokumentet finner du praktisk informasjon om studiestart og faglig-sosialt program for oppstartsuken, samt kontaktinformasjon i tilfelle du skulle ha noen spørsmål før vi sees i august

NB! As far as we are aware, all students receiving this presentation understand Norwegian, but in case we missed someone, please contact us for information presented in English!



Informatikk: design, bruk og interaksjon
Velkommen til masterprogrammet

Vi har laget en oversikt over alt du trenger å vite og gjøre før studiestart:

Spørsmål frem mot studiestart?

Hvem står bak studieprogrammet?

Hva bør jeg gjøre før studiestart og når og hvor skal jeg møte opp første dagen?

Hvordan er livet som masterstudent?

Fadderuke og faglig-sosialt program

Oversikt over emner du skal velge mellom første semester og når starter undervisningen?

Brukernavn og studentkort
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Informatikk: design, bruk og interaksjon
Vil du ta en prat på telefon, digitalt over Zoom, eller ved å møte oss?

Har du spørsmål du trenger avklart før du bestemmer deg for om du vil takke ja til tilbudet du har mottatt?

Kommer du på noe i løpet av sommerferien du trenger raskt svar på?

Ikke nøl med å ta kontakt  vi er tilgjengelige i sommer!

Kontaktinformasjon:

Faglige eller studierelaterte spørsmål rettes til Joshi (programleder)
joshi@ifi.uio.no / 95 75 90 61

Spørsmål om fadderuke og faglig-sosiale arrangementer rettes til Hanna (fadderansvarlig)
hannaak@ifi.uio.no / 97 65 11 93

Generelle henvendelser som opptak, permisjon, tilrettelegging etc. rettes til studieadministrasjonen
studieinfo@ifi.uio.no / 22 85 24 10

Joshi Hanna
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Informatikk: design, bruk og interaksjon
Hvem står bak masterprogrammet?

Det er fire forskningsgrupper ved Institutt for informatikk som samarbeider om masterprogrammet vårt:

Design av Informasjonssystemer

Bærekraft og design

Digital innovasjon

Informasjonssystemer

(du finner de aller fleste av våre ansatte, stipendiater og masterstudenter i 6.- og 7- etasje i Ole Johan Dahls hus)

Forskningsgruppene samarbeider om undervisning, men har litt ulike forskningsagendaer og interesser som du blir kjent med i løpet av høsten

Dere vil møte representanter fra disse miljøene første dag og de vil da fortelle mer om seg selv og sine faglige interesser

Vil du lese mer i mellomtiden finner du informasjon her: https://www.mn.uio.no/ifi/forskning/grupper/

DESIGN
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Informatikk: design, bruk og interaksjon
Hva bør jeg gjøre før studiestart?

Før du møter oss første dagen bør du gjøre fire ting:

Notere deg tid og sted for første oppmøte:
Onsdag 12. august kl. 11:00 på gressletten nærmest t-banen utenfor Ifi (Ole Johan Dahls hus) ønsker fadderne deg velkommen
Onsdag 12. august kl. 11:45 på seminarrom C (3. etg) blir det informasjonsmøte (informasjon om digitalt alternativ sendes ut på e-post)

Melde deg inn i vår felles Microsoft Teams-kanal for alle ansatte og masterstudenter samt bli med i Facebook-gruppen for alle våre masterstudenter:
Microsoft Teams-kanal: https://tinyurl.com/designmsteams (eller bruk denne koden for å bli med direkte: 280md3b)
Facebook-gruppe: https://tinyurl.com/masterdesignfb

Se gjennom det generelle programmet for velkomstuken for alle nye masterstudenter ved Ifi:
https://www.mn.uio.no/ifi/studier/master/studiestart/index.html
(merk at vårt eget faglig-sosiale program ikke står i denne fellesoversikten)

Se gjennom vårt eget faglig-sosiale program og oversikt over fadderuken for våre programstudenter:
Dette programmet finner du på de neste sidene
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Favorittapp?
Jodel.

Hvor tok du bacheloren din og i hva?
UiO i design, bruk, interaksjon.

Hva er det beste med å ta master i Informatikk: 
design, bruk og interaksjon på IFI?
Gjengen i 7. etasje ❤❤❤

Hva opplever du som den største forskjellen 
mellom å gå bachelor og master?
Man får mye større ansvar, men samtidig 
mulighet til å velge hva man vil jobbe med selv, 
som kan bli sykt interessant.

Hva er ditt beste tips til en ny masterstudent?
Begynn tidlig med essayet, og sett frister for 
deg/dere selv. Det er noe dritt å havne bakpå med 
den.

Anders, 23

Hils på noen av våre masterstudenter
Hvordan er livet som masterstudent?4

Favorittapp?
TikTok.

Hvor tok du bacheloren din og i hva?
UiO, Institutt for informatikk i realfag.

Hva er det beste med å ta master i Informatikk: 
design, bruk og interaksjon på IFI?
Det gode miljøet, engasjerte professorer, smarte 
og morsomme medstudenter.

Hva opplever du som den største forskjellen 
mellom å gå bachelor og master?
Større workload, flere framføringer og 
diskusjoner. Mindre klasser og bedre samhold 
mellom studenter og professorer.

Hva er ditt beste tips til en ny masterstudent?
Ikke spis frokost før du går på designfrokost.

Favorittapp?
Reddit.

Hvor tok du bacheloren din og i hva?
Tok bachelor i Nye Medier på UiB.

Hva er det beste med å ta master i Informatikk: design, bruk og interaksjon på 
IFI?
Beste er jo folkene selvsagt ❤ Skolemessig er det gjerne det å gå mer inn i 
dybden om hvor viktig design faktisk er. At det er langt mer enn bare gode 
brukeropplevelser, men at sentrale etiske, politiske og samfunnskritiske forhold 
er viktig å tenke på i design.

Hva opplever du som den største forskjellen mellom å gå bachelor og master?
Er en stor forskjell at vi har plass i 7. etasje og sitter med alle som er på 
designseksjonen. Får et litt annet forhold til dem som underviser når du kan 
snakke med dem mer casual over en kopp kaffe i pauserommet.

Hva er ditt beste tips til en ny masterstudent?
Mitt tips fikk jeg av dem som gikk året over oss når jeg startet i fjor. Last ned 
Zotero og kom i gang med det med en gang. Du kan google det, eller bare 
komme og spørre meg! 

Favorittapp?
Insta.

Hvor tok du bacheloren din og i hva?
Tok bachelor i informatikk på Aalborg Universitet i 
Danmark.

Hva er det beste med å ta master i Informatikk: 
design, bruk og interaksjon på IFI?
Det beste med å gå design master på ifi er snille 
folk, bra fag og gode forelesere/veiledere!

Hva opplever du som den største forskjellen 
mellom å gå bachelor og master?
Det er mere frihet på master enn bachelor, man 
kan velge mer retning etter hva man er 
interessert i, og få lov til å fordype seg i det.

Hva er ditt beste tips til en ny masterstudent?
Vær åpen, snakk med folk i klassen, og møt opp 
på forelesninger!

Anna, 24 Siv, 23 Viljar, 00011110



Informatikk: design, bruk og interaksjon
Fadderuke og faglig-sosialt program

Fadderuke og faglig-sosialt program

Masterstudentene som startet på samme studieprogram i fjor har laget et fadderukeopplegg for å ta dere i mot – vi håper alle vil delta!

Dette er studenter dere kommer til å møte på lesesalen og som kommer til å ta emner sammen med dere, så det er all grunn til å bli kjent tidlig

Vi har mye prosjektarbeid og felles presentasjoner i emner hos oss, så det å bli kjent med flest mulig tidlig er også lurt med tanke på det faglige som kommer

Deltagelse på disse arrangementene er helt frivillig, men de er lagt før og etter programmet for den generelle velkomstuken slik at det skal passe best mulig

Organisering av fadderuken

Grunnet smittevernhensyn organiserer vi dere i 4-5 faddergrupper den første dagen med en fast kontaktperson som fadder

Vi tar sikte på å samle så mange som mulig på tvers av faddergruppene til en hver tid, men vi har faddergrupper for å kunne dele oss opp i mindre grupper når smittevernhensyn krever det

Fordi vi ikke kan være på Ifi blir det meste organisert utendørs og vi tar forbehold om endringer i programmet ved dårlig vær

NB! Vi har lagt opp til litt mindre fellesprogram i år og kommer til å oppfordre alle til å organisere seg selv i mindre grupper mellom fellesaktivitetene 

NB! Ved forespørsel kan vi legge opp til at enkelte aktiviteter kan gjennomføres digitalt for de som ikke får deltatt fysisk

Se programmet på neste side 
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Informatikk: design, bruk og interaksjon
Fadderuke og faglig-sosialt program: oversikt over aktiviteter5

Dato Program

Onsdag
12. august

11:00: Fadderne ønsker velkommen før informasjonsmøtet kl. 11:45 

Onsdag
12. august

14:00: Rusletur til Frognerparken og grilling

Torsdag
13. august

14:00: Hjelp! Hvilke emner bør jeg velge? (femteårsstudentene deler sine beste tips)
15:00: Grilling ved Ifi-dammen

Fredag
14. august

14:00: Studieteknikk og livet som Ifi-student (nyttige tips, informasjon om studentforeninger etc.)
15:00: Hjelp med studentkort (til de som trenger helt nytt eller fornyet studentkort)
18:00: Festlig sammenkomst

Tirsdag
18. august

14:00: Mine år som masterstudent (masterstudenter som fullførte våren 2020 forteller om sine erfaringer)
18:00: Bowling

Torsdag
20. august

18:00: Velkomstfest

September
(dato kommer)

Designfrokost: Første frokost for semesteret

September
(dato kommer)

Utflukt: Telt- og hengekøyetur



Faglig-sosial hyttetur i Nordmarka
Vår årlige tradisjon5

Det er en tradisjon hos oss at ansatte, stipendiater og masterstudenter reiser på faglig-sosial hyttetur til Nordmarka med overnatting for de som ønsker i løpet av høsten

For å respektere gjeldende smittevernregler har vi bestemt oss for å ikke prøve på en nedskalert tur i høst, men heller utsetter turen til den kan gjennomføres som vanlig

Vi tar sikte på å gjennomføre denne hytteturen til våren

Og våre øvrige sosiale arrangementer i regi av femteårsstudentene (høstsamling, juleverksted etc.) forsøkes gjennomført iht. gjeldende smittevernregler

2016 2017 2018 2019



Informatikk: design, bruk og interaksjon
Oversikt over emner du skal velge mellom første semester

Vi møter dere for første gang onsdag 12. august og fristen for oppmelding til emner i StudentWeb er allerede torsdag 13. august!

Vi kommer til å gjennomgå alle emner i detalj når vi møter dere den 12. august, men det er viktig at dere har tittet gjennom emnene på forhånd

Dere skal ved normal studieprogresjon ta 30 studiepoeng med emner første semester (høsten 2020), noe som tilsvarer tre emner

5

4. semester 
(V2022) Masteroppgave

3. semester 
(H2021) Emne Masteroppgave

2. semester 
(V2021) Emne Emne Masteroppgave

1. semester 
(H2020) Emne Emne Emne

10 ECTS 10 ECTS 10 ECTS

4. semester 
(V2022) Masteroppgave

3. semester 
(H2021) Masteroppgave

2. semester 
(V2021) Emne Emne Emne

1. semester 
(H2020) Emne Emne Emne

10 ECTS 10 ECTS 10 ECTS

4. semester 
(V2022) Masteroppgave

3. semester 
(H2021) Emne Emne Masteroppgave

2. semester 
(V2021) Emne Emne Masteroppgave

1. semester 
(H2020) Emne Emne Masteroppgave

10 ECTS 10 ECTS 10 ECTS

Studieplan for normal studieprogresjon Alternativ studieplan ved behov
(kun mulig etter avtale med veileder)

Alternativ studieplan ved behov
(kun mulig etter avtale med veileder)



Informatikk: design, bruk og interaksjon
Oversikt over emner du skal velge mellom første semester

På vårt studieprogram tilbys to typer emner:

Vanlig kurs
Dette er det tradisjonell formatet for undervisning ved Ifi. Gjennomføring består av 2-4 timer forelesning og gruppeundervisning per uke gjennom hele semesteret. Emnet vil ha en 
eller flere obligatoriske oppgaver eller presentasjoner i løpet av semesteret, og det er avsluttende muntlig eller skriftlig eksamen i slutten av november/starten av desember. Det 
er som regel åpen kapasitet på disse emnene slik at alle som søker innen fristen får plass.

 Varer gjennom hele semesteret (ca. 15 uker)
 Ikke-obligatoriske forelesninger og deltagelse
 Obligatoriske innleveringer og innleveringer fordelt utover semesteret
 Gir 10 studiepoeng ved bestått eksamen

Intensivkurs
Dette er spesielle emner som organiseres som prosjekt- eller studiokurs. Intensivundervisning innebærer at man gjennomfører hele emnet (inkl. eksaminering) i løpet av en 
kortere periode, typisk 3-5 uker. Emnet vil ha obligatorisk oppmøtekrav og gjennomføres normalt med undervisning fra kl. 08-16 alle dager. Siden disse emnene gjennomføres på 
lab og involverer nye undervisningsformer vil det som oftest være plassbegrensning. I tillegg er disse emnene ikke ment å tas i kombinasjon med andre emner og undervises 
derfor normalt 2. eller 3. semester på master hvor vi vet at studentene enten har det samme obligatoriske våremnet ved siden av eller ingen andre parallelle emner.

 Varer kun i 3-5 uker, men med høy intensitet
 Obligatorisk oppmøtekrav (minimum 80 % for å bestå)
 Obligatoriske presentasjoner og innleveringer underveis
 Gir 10 studiepoeng ved bestått eksamen
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Informatikk: design, bruk og interaksjon
Oversikt over emner du skal velge mellom første semester

Du kan velge tre av disse masteremnene gitt av våre forskningsgrupper høsten 2020:

IN5210 - Information Systems 
Faglærer: Petter Nielsen og Alexander Moltubakk Kempton
Undervisning: vanlig kurs med undervisning onsdag 12-14 og torsdag 12-14 gjennom hele semesteret (rapportinnlevering i desember)

IN5320 - Development in Platform Ecosystems
Faglærer: Magnus Li
Undervisning: vanlig kurs med undervisning mandag 10-12 gjennom hele semesteret (skriftlig eksamen i desember)

IN5390 - ICT for Development: Building a Better World? 
Faglærer: Sundeep Sahay
Undervisning: intensivkurs med undervisning tirsdager, torsdager og fredager i oktober (med rapportinnlevering i desember)

IN5480 - Specialization in Research in Design of IT: Interaction with AI 
Faglærer: Jo Herstad og Asbjørn Følstad 
Undervisning: vanlig kurs med undervisning torsdag 10-12 gjennom hele semesteret (eksamen/innlevering i desember)

IN5510 - Participatory experimental design 
Faglærer: Guri Verne
Undervisning: vanlig kurs med undervisning mandag 12-14 og fredag 10-12 gjennom hele semesteret (muntlig eksamen i desember)

IN5530 – Research Through Design
Faglærer: Alma Culen 
Undervisning: intensivkurs med undervisning hver dag i oktober fortrinnsvis ment for femteårsstudenter (avsluttende utstilling eller rapport i løpet av høsten)

I tillegg kan du se etter andre relevante masteremner hos andre forskningsgrupper som passer dine interesser ved å bruke linken til høyre, f.eks. IN5140
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Tips før studiestart!

Velg dine favoritter: 
Velg deg ut 3-4 emner som du tror passer best for 
deg og ta med deg en liste den 12. august slik at du 
kan ta en endelig avgjørelse

Les mer om alle emner ved å gå inn her: 
https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/?filt
er.level=master&filter.semester=h20

Ta kontakt for spørsmål eller uklarheter: 
Du kan alltid sende oss en e-post eller ta kontakt 
med oss på chat i Microsoft Teams om du har 
spørsmål tilknyttet emnevalg før 12. august

Usikker?

Usikker på hvilke emner du skal velge? Har du ingen 
idé om hva som interesserer deg og vil ha litt fra 
alle miljøer?

Vår generelle anbefaling for høsten 2020:
IN5210 - Information Systems 
IN5480 - Specialization in Research in Design of IT
IN5510 - Participatory experimental design 

DS

VANLIGDESIGN
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VANLIGIS

IS INTENSIV PLASSBEGRENSET

INTENSIV PLASSBEGRENSET



Informatikk: design, bruk og interaksjon
Oversikt over emner du skal velge mellom første semester

Til informasjon så disse emnene som tidligere har gått på høsten er flyttet til vårsemesteret etter forespørsel fra studentene:

IN5010 - Design, Technology and Society
Faglærer: Maja van der Velden
Undervisning: intensivkurs som gjennomføres over fem uker med tre hele dager per uke (eksamen gjennomføres separat)

NB! IN5010 undervises høsten 2020 i en alternativ og forenklet utgave som overgangsordning for studenter skulle tatt det tidligere eller på andre programmer – det er ikke ment for dere høsten 2020 –
det blir en egen utgave for designstudenter våren 2021 og det vil da det både faglig og timeplanmessig harmonere godt med øvrige emner dere skal ta

IN5120 – Tangible Interaction
Faglærer: Suhas Govind Joshi 
Undervisning: intensivkurs over fem uker med undervisning hver dag fra 08-16 (avsluttende utstilling som eksamen)

IN5470 - Advanced Research Topics in Design of IT: Service design, design thinking and visualization
Faglærer: Suhas Govind Joshi 
Undervisning: Labkurs med fire timers praktisk undervisning per uke over 10-12 uker (avsluttende rapport og plakatutstilling)

(Dere skal kun velge emner for høsten nå, så dette er kun til informasjon)
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Informatikk: design, bruk og interaksjon
Oversikt over emner du skal velge mellom første semester

Hvordan best få oversikt over et emne du vurderer å ta?

Den viktigste ressursen er emnesiden for emnet, f.eks. https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/IN5510/

Hvordan lettest komme seg frem til emnesidene?  De fleste bare søker i Google på emnekoden (f.eks. IN5510) og emnesiden er som regel første treff

Emnesider på masternivå finnes på norsk og engelsk (med oversatt emnetittel), men beskrivelser, innhold, timeplaner og beskjeder er like for begge utgaver

Ting å se etter på emnesiden:

 De to avsnittene «Kort om emnet?» og «Hva lærer du?» gir en kort emnebeskrivelse og presentasjon av læringsmål (dette står på siden før du velger høst 2020)

 Emnets pensum, samt undervisnings- og eksamensform

 Går du inn på fjorårets emneside (høst 2019) vil du også finne lysark fra forelesninger samt obligatoriske oppgaver som kan hjelpe deg med å få et bedre innblikk

I tillegg anbefales det å snakke med faddere og andre studenter på fjorårets kull på Facebook om du ønsker å høre litt førstehåndserfaringer

Du kan også ta kontakt med oss om du har spørsmål i forbindelse med emnesammensetning
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Informatikk: design, bruk og interaksjon
Oversikt over emner du skal velge mellom første semester

Når starter undervisningen?

Tidspunkt for første og siste forelesning vil variere fra emne til emne så det er ikke slik at alle starter opp samme uken

De fleste emner hos oss begynner i løpet av uke 34 eller 35, mens intensivkurs som går over kortere perioder gjerne starter et stykke ut i semesteret

Vi kommer til å presentere hva som starter når i det vi går gjennom alle emner den 12. august på informasjonsmøtet, men hvis det er viktig å få avklart dette tidlig:

 Sjekk undervisningsplanen på emnesiden (under timeplan) for nøyaktig dato for oppstart 

 Er du usikker kan du sende e-post til faglærer (kontaktinfo finnes på emnesiden)

 Ta kontakt med oss
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Brukernavn og studentkort
Praktisk informasjon7

Til dere som ikke har gått ved UiO eller Ifi tidligere avslutter vi med litt praktisk informasjon om brukernavn og studentkort som blir en del av studiehverdagen deres til høsten:

Brukernavn
På UiO benyttes brukernavn til FEIDE-innlogging på lokale maskiner, hjemmeområde, e-post, innleverings- og eksamenssystemer og for andre studierelaterte formål. Dere vil få tilsendt 
deres UiO-brukernavn og passord i løpet av juli/august, mer informasjon her: https://www.uio.no/tjenester/it/brukernavn-passord/

Studentkort
For adgang til bygg og masterlesesal samt til utskrift av dokumenter benyttes studentkort. Det er noe man i utgangspunktet selv må ordne, men vi har tatt det med i det faglig-sosiale 
programmet for de som ønsker hjelp med dette (se programmet). I tillegg kan det være greit å laste ned appen Studentbevis som også vil trenges etter hvert. Mer informasjon finner du 
her:

https://www.uio.no/studier/registrering/kort/

https://www.sio.no/4556/studiekort-ui



Informatikk: design, bruk og interaksjon
Masteroppgaver

Ved studiestart skal du bare velge emner, men i løpet av høsten skal du også bestemme deg for hvilken masteroppgave du vil skrive så her er litt generell informasjon:

Frister
Fristen for å ha funnet seg en oppgave og veileder er 1. desember 2020. Masteroppgaven skal normalt tilsvare 60 studiepoeng og skal leveres 15. mai 2022.

Informasjon?
Det blir et informasjonsmøte i september hvor alle masteroppgaver presenteres ordentlig av veiledere i god tid før fristen. Det blir også mulighet for å stille spørsmål om oppgaver under 
frokoster og andre fellessamlinger. Hvis du er ekstra ivrig etter mer informasjon er det bare å sende oss en e-post i løpet av sommeren så svarer vi.

Veiledning
Ledige masteroppgaver legges ut av veiledere som tilhører en av de fire forskningsgruppene og de fleste masteroppgaver har tips til hvilke emner som egner seg best til den bestemte 
oppgaven. Emnene du velger er ment å hjelpe deg med å skrive en best mulig masteroppgave så det anbefales å ha tittet gjennom ledige oppgaver før du velger emner for høsten slik at du 
vet hvilke type oppgaver og temaer som passer godt sammen med emnene du har sett deg ut.

NB! Oversikten over ledige masteroppgaver oppdateres til i august rundt studiestart, så mange tilgjengelige oppgaver ligger ikke ute ennå.

Oversikt over ledige masteroppgaver: https://www.mn.uio.no/ifi/studier/masteroppgaver/design/
(velg «Design av informasjonssystemer», «Informasjonssystemer» eller «Digitalt entreprenørskap» i venstremenyen for å få opp ledige oppgaver til de ulike forskningsgruppene)



Informatikk: design, bruk og interaksjon
Klar for å begynne?

Dette ble kanskje veldig mye informasjon på en gang, men gjør så godt du kan med å få en første oversikt. Det viktigste blir for ordens skyld repetert onsdag 12. august.

Har du lyst til å komme innom før studiestart og hilse på oss og se på masterlesesalen, laben og hvor de ansatte sitter?  Bare ta kontakt så avtaler vi en tid!

Ikke glem å:

 Notere ned første oppmøte: onsdag 12. august kl. 11:00 på gressplenen utenfor Ifi for å hilse på fadderne eller møt rett til informasjonsmøtet onsdag 12. august kl. 11:45

 Melde deg inn i vår Microsoft Teams-kanal og FB-gruppe:
Microsoft Teams-kanal: https://tinyurl.com/designmsteams (eller bruk denne koden for å bli med direkte: 280md3b)
Facebook-gruppe: https://tinyurl.com/masterdesignfb

 Se gjennom oversikten over både instituttets velkomstuke for alle nye masterstudenter samt fadderuken og det faglig-sosiale programmet som kun gjelder vårt program

Vi gleder oss masse til å treffe dere i august!

Hilsen Joshi
joshi@ifi.uio.no


