Trekk fra IFIs historie
Av Narve Trædal
Da fakultetsrådet ved mat.nat.fakultetet i møte 4. desember 1975 besluttet å opprette
Institutt for informatikk fra 1. januar 1977, betydde dette at undervisningen i datafag
ved fakultetet endelig hadde fått en felles organisatorisk basis. Hvorvidt det også
betydde en felles faglig basis, er vel et mer diskutabelt spørsmål. Men i alle fall fikk
de tre faggruppene som instituttet besto av, databehandling, numerisk analyse og
kybernetikk, et helhetlig studieopplegg og langt på veg en felles studentmasse å
relatere sin aktivitet til.
Men selv om faget nå tilsynelatende framsto som et nyskapt universitetsfag, var
realiteten den at deler av faget alt hadde en over 20 år gammel historie på fakultetet.

Røttene
Lenge var datafaget en aktivitet for spesielt interesserte, fra en sped begynnelse i
første halvdel av 50årene ved Fysisk institutt, hvor den "hjemmelagde" datamaskinen
"Nusse" ble tatt i bruk i 1953. Maskinen tilhørte egentlig Sentralinstitutt for industriell
forskning, SI, som leide rom i kjelleren i Fysikkbygget, men ble også brukt av
universitetet. Ved Matematisk institutt er det rimelig å betrakte professor Selmers
seminar på midten av 50tallet som et startpunkt. Den anvendte instituttsektoren var
også tidlig inne i bildet, bl.a. holdt Harald Keilhau ved Forsvarets forskningsinstitutt,
FFI, kurs i programmering i 1958. Opptakten til EDBsenteret (det nåværende USIT)
kom litt senere, ved at universitetet kjøpte inn en Wegematic 1000 i 1960.
Det var innen disiplinene matematikk og fysikk/ingeniørfag at røttene lå. Den tredje
komponent som senere ble konstituerende for fagtilbudet ved instituttet,
organisasjons og administrasjonskunnskap, var dårlig representert ved UiO.

Universitetsdisiplin eller redskapsfag
På slutten av 60tallet og utover i 70årene var det nærmest en eksplosjonsartet økning
i interessen for EDButdanning fra studentenes side. Dette var selvsagt et uttrykk for
at interessen i samfunnet for dette feltet øket sterkt. I alle offentlige utredninger om
teknologisk satsing fra 1965 og framover, står dataområdet sentralt.
Når det gjaldt akademisk, forskningsbasert utdanning, var imidlertid interessen i
politiske kretser mindre. Det ble i det alt vesentlige fokusert på kortvarig
redskapspreget utdanning. Det førte til at universitetetene (og NTH) langt på veg ble
stående alene om å se nødvendigheten av at det nye faget ble gjort til gjenstand for
eksperimentell naturvitenskapelig forskning.
Dette var i og for seg naturlig. Den utdanningspolitiske dagsorden i slutten av 60
årene og framover var i det vesentlige preget av utredninger knyttet til etablering av et
nytt distriktshøgskolesystem. Ottosenkomiteen la opp til at den framtidige satsingen

på postgymnasial utdanning skulle skje i distriktene, ved etablering av to og treårige
yrkesrettede utdanninger. Dette ble fulgt opp av regjering og Storting. I DHkonseptet
hadde dataundervisning en sentral plass, men vesentlig som redskapsfag innen
studieretninger for økonomi og administrasjon. Bare ved Molde, Østfold og Agder
DH ble det etablert et 2årig spesialstudium i EDB. I disse årene foregikk også en
kraftig opprustning av den lavere og midlere tekniske utdanningen. Den 2årige
ingeniørhøgskolen ble normen. Mange steder gikk ingeniørutdanningen inn som en
del av distriktshøgskolene. I tråd med Ottosenkomiteens innstillinger ble ressursene
kanalisert inn i denne storstilte satsningen på kortere desentralisert utdanning.

Situasjonen blir uholdbar
I de siste 810 år før instituttstiftelsen aksellererte interessen blant studentene for
fakultetets datatilbud år for år. Dette skapte store problemer for flere institutter, særlig
Matematisk institutt, avdeling D, men også for linjene for kybernetikk og delvis
elektronikk ved Fysisk institutt. Tilstrømningen til mat.nat.fakultetet forøvrig var i
begynnelsen av 70årene relativt moderat, særlig sammenlignet med resten av
universitetet, som også opplevde en studentboom. Når så et relativt marginalt område
ved fakultetet, som datafagene i realiteten var, fikk en så stor etterspørsel, ble det
raskt en sterk ubalanse i undervisnings og veiledningsbelastningen. De ansatte ved de
andre avdelingene ved Matematisk institutt, og storparten av de andre instituttene ved
fakultetet, hadde relativt rolige tider, mens deres kolleger ved avdeling D fikk
hendene så fulle med utarbeidelse av undervisningsmateriell, undervisning og
veiledning, at det ble omlag umulig å få tid til forskningsrelaterte aktiviteter. Særlig
gjaldt dette databehandlerne. Og de som i første rekke måtte ri av stormen i
begynnelsen av 70årene var først og fremst professor OleJohan Dahl, sammen med
universitetslektorene Arne Jonassen og Olav Dahl. Fagretningen for numerisk analyse
var ikke fullt så etterspurt.
Ved Fysisk institutt var det lignende forhold. Studentinteressen for kybernetikk var
stor. Instituttet befant seg på slutten av 60tallet plutselig i en situasjon der en stor del
av studentene ønsket hovedfag i en fagretning hvor det ikke fantes
undervisningstilbud! (For en nærmere beskrivelse av dette henvises til artikkelen om
Cybernetisk Selskaps fødsel.) De stillingene som ble opprettet for Lars Walløe, Ellen
Hisdal og Rolf Bjerknes, kom som et svar på dette presset. Elektronikklinjen var også
utsatt, men ikke i samme grad som kybernetikkmiljøet.

Forløpet til instituttstiftelsen
Dramatikken i denne situasjonen ble for avdeling Ds vedkommende beskrevet i en
utredning som ble utarbeidet av alle tilsatte ved avdelingen. Den fikk det malende
navnet "Gjøkungen", og var et vel dokumentert nødsskrik, hovedsakelig formulert av
avdelingsbestyreren, universitetslektor Arne Jonassen. Det er vel ikke urimelig å
betrakte den datoen innstillingen ble lagt fram: 9. mars 1974, som
unnfangelsesøyeblikket for instituttet, selv om utredningen ikke konkluderte sterkere
enn at fakultetet i nær framtid burde vurdere organiseringen av informatikkens
administrative plassering på lang sikt. Som man ser, var her informatikk brukt som et

samlebegrep for den datarelaterte undervisningen ved fakultetet. I følge utredningen
var det i tråd med hva som var vanlig internasjonalt, særlig i Europa.
"Gjøkungen" resulterte i at fakultetet satte ned en komité "for å vurdere datafagenes
ressursmessige stilling og administrative plassering ved fakultetet". Innstillingen fra
Informatikkkomitéen, som den ble kalt, kom i juni 1975, og konkluderte enstemmig
med at det burde opprettes et nytt institutt bestående av "numerisk matematikk,
databehandling, kybernetikk og digitalteknikk. Derimot så ikke komiteen noe behov
for "administrativ databehandling", som komiteen mente var dekket andre steder, bl.a.
i Bergen (Handelshøyskolen og Institutt for informasjonsvitenskap).
Informatikkkomiteen ble fulgt opp av utredninger om geografisk samling, og forslag
til ny studieplan, og i desember 1975 kunne fakultetet fatte vedtak om
instituttstiftelsen med virkning fra 1. januar 1977.

Stillingsressursene
Ressurssituasjonen var i denne "svangerskaps"tiden, såvel som i tiden etter
instituttfødselen, fortsatt mager. Informatikkkomiteen hadde konkludert med at et
institutt ville ha behov for 29 vitenskapelige stillinger (inklusive 5 IIstillinger) og 3
administrative stillinger. Instituttets behov for teknisk assistanse ble det antatt kunne
dekkes av EDBsenteret, samt av 2 rekrutteringsstillinger (vitenskapelige assistenter).
Den faktiske situasjonen var imidlertid at miljøene som var aktuelle i instituttet bare
disponerte 17 vitenskapelige stillinger (inklusive 2 IIstillinger), 1 kontorstilling og
ingen tekniske vit.ass.stillinger.
Selv om alle syntes sympatisk innstilt til det nye instituttet, så var det altså et stort gap
mellom det behovet som ble anslått, og de stillinger som var tilgjengelig. Øremerkede
ressurser over statsbudsjettet forekom nesten ikke. Det var stillingsstopp til UiO. De
stillinger som ble tilført det nye instituttet, var derfor kun de stillinger som var besatt
av de vitenskapelig ansatte som ble flyttet fra Matematisk institutt (avdeling D ble i
sin helhet overflyttet) i tillegg til kybernetikkgruppen fra Fysisk institutt.
Omlag alle ressurser måtte altså tas ved intern omrokkering av fakultetets eksisterende
ressurser  og det er som kjent alltid en tung prosess. Fakultetets dekanus, Tore Olsen,
var imidlertid svært innstilt på at prosessen skulle lykkes. Som professor i elektronikk
og tidligere bestyrer ved Fysisk institutt hadde han første hånds kjennskap til
problemene der, og klarte å få instituttet til å avgi ressurser, sammen med sin
fagretning for kybernetikk. Mikroelektronikkmiljøet ved elektronikklinjen ble
beholdt ved Fysisk institutt, selv om det ble understreket at digitalteknikk var et
naturlig interessefelt for det nye instituttet.
Et særegent problem var de ikkevitenskaplige stillingene. Et eget institutt forutsatte
egen administrasjon og egen teknisk stab. Administrasjonen besto fra starten av en
kontorstilling som ble overført sammen med avdeling D, og av instituttsekretær
Elisabeth Hurlen som ble nyansatt i halv stilling.
En annen årsak til at det nye instituttet ikke fikk tilført flere stillinger, var at det i
årene rundt instituttstiftelsen var tegn som tydet på at studenttilstrømningen ville flate
ut. Mange dro derfor raskt den konklusjonen at interessen for data i ungdomsmassen
hadde kuliminert. Dette viste seg å være en sterkt forhastet konklusjon. Studentpresset
økte raskt til nye høyder. Instituttet styrket stadig sin stilling som det mat.nat.institutt
som hadde det suverént verste tallmessige forholdet mellom lærere og studenter. Selv

om instituttet som nevnt møtte en betydelig velvilje i fakultetsledelsen, var det likevel
begrenset hva fakultetet kunne bidra med. Likevel øket tallet på ansatte jevnt og
sikkert. Ti år etter instituttstiftelsen hadde instituttet kommet opp i 49,5 stilling, dvs.
en økning på 30 siden starten. Over halvparten av disse stillingene var blitt tilført via
omdisponering på fakultetet. I 1979 hadde vedtatt et "Program for styrking av
fagområdet informatikk" der man gikk inn for en fordobling av instituttets
utdanningskapasitet. Programmets målsetting, både med hensyn til antall nye
stillinger og utdanningskapasitet, ble oppnådd, men noen bedring i arbeidsforholdene
for de ansatte var ikke oppnådd. Fakultetet vedtok et nytt program høsten 1984,
"Program for videre utbygging av fagområdet informatikk", hvor målsettingen
eksplisitt ble satt til en fordobling av antall ansatte ved instituttet. På grunn av
knapphetsfaktorer, både hva angikk stillingsressurser og antatt antall kvalifiserte
søkere, ble det sagt at det ikke var realistisk å klare mer enn halvparten av denne
fordoblingen innen 1990. Det så således ikke lyst ut for en rask forbedring av
arbeidsforholdene.

Utstyr
Tekniske stillinger ble ikke ansett som nødvendig for det nye instituttet. EDBsenteret
hadde hele tiden stått for maskinutrustningen, både til studenter og forskere.
Ressurssituasjonen ikke slik at det kunne være på tale å bygge opp en egen
maskinpark for instituttet. EDBsenteret i 70årene tiden ytte en betydelig bistand,
både teknisk og faglig, ved å stå for mye av hovedfagsveiledningen ved instituttet. Da
tilstrømningen økte, og det ble opprettet en egen terminalstue for laveregrads
studenter i EDBsenterets regi, samtidig som kravene til EDBsenterets virksomhet fra
resten av universitetet økte, hendte det at samarbeidsklimaet til tider ble lett anspent.
Informatikkmiljøet hadde av og til følelsen av å ikke bli prioritert med sine behov. Det
verserer fortsatt historier om at hullkortbunkene til Ifiansatte hadde lett for å havne i
gulvet på EDBsenteret, dersom man ikke hadde den rette holdningen til de
maskinansvarlige. Slike ekstreme hendelser var vel ikke dagligdagse, men det var nok
naturlig at interessene til de to datamiljøene skilte lag, etter hvert som kravene fra
omverdenen til de to miljøene økte.
Utviklingen av instituttets egen maskinpark og nett skjedde først fra 1980, da Tor
Sverre Lande ble ansatt i en amanuensisstilling. Han hadde i disse årene nærmest
eneansvaret for den tekniske kompetanse. Ut over på 80tallet oppsto det spørsmål om
hvilken strategisk utstyrspolitikk instituttet skulle legge seg på. Instituttet samlet seg
om en politikk som bygde på distribuerte løsninger med arbeidsstasjoner og servere,
basert på programvare som skulle gjøre instituttet i størst mulig grad uavhengig av
enkelte maskinleverandører. Mot dette synet sto en annen linje, som langt på veg var
den rådende ellers i dataverdenen, nemlig å satse på store sentrale maskiner dominert
av en enkelt utstyrsleverandør. EDBsenteret var på denne tiden representant for en
slik politikk, som også passet godt inn strategien til f.eks. Norsk Data.
Da instituttet i 1982 ble tilkoblet Internett og visst nok som den første i Norge tok i
bruk Berkeley UNIX, gikk det således mot strømmen. Utviklingen senere har vist at
det var en meget framsynt linje, som i dag har fått alminnelig oppslutning, både
nasjonalt og internasjonalt.
"Utstyrskronologi"

1977:

Første mikromaskin/PC: MYCRO1. Innkjøpt av Per Ofstad for
Musicusprosjektet
Egen terminalstue for lavere grad ved EDBsenteret med
15 skjermterminaler (Behive)

1981:

Første arbeidsstasjon (PERQ) med rastergrafisk skjerm

1982:

Egen stormaskin (DEC 20) for undervisning. Administrert
av EDBsenteret
Første bruker av Tandbergs moderne terminal
Universitetets første VAX 11/780 til ansatte
Første Berkeley UNIX i Norge
Tilkoblet Internett
Egen terminalstue med mikromaskiner (10 stk ALTOS)

1985:

Mikro VAX med xwindows (installasjon nr. 3 på verdensbasis,
utenfor MIT)

1987:

Europas største installasjon av distribuerte systemløsninger
basert på SUNutstyr (både for lavere grad og til arbeids
stasjoner for hovedfag/ansatte)

Faggruppene
Fra starten av satset det nye instituttet altså på numerisk matematikk, databehandling
og kybernetikk, med databehandling og kybernetikk som de særlig populære feltene,
sett fra studentsynspunkt. Men fagspekteret ble fort utvidet. Selv om informatikk
komiteen hadde avvist behovet for administrativ databehandling, hadde det innen
avdeling D eksistert et hovedfagskurs IN 60, som omhandlet samfunnsmessige
aspekter ved bruk av databehandling. Dette var en ny og original innfallsvinkel til
informatikken, hvor hovedvekten ble lagt på systemutviklingen, sett i relasjon til de
sosiale omgivelsene systemene skulle brukes i. Emnet ble undervist av eksterne
krefter, dvs. i hovedsak av forskningssjef Kristen Nygaard ved Norsk Regnesentral,
NR. Fra 1.4.1977 ble han imidlertid ansatt som professor II, og rundt ham ble den
undervisningen og forskning som senere ble konstituerende for faggruppen for
systemarbeid, organisert.
I motsetning til den systemarbeidsrelaterte aktiviteten, hadde informatikkkomiteen
sett undervisning og forskning i digitalteknikk som et naturlig satsingsområde for et
nytt institutt. Men digitalteknikkaktiviteten ble som nevnt ikke overflyttet til det nye
instituttet. Det ble imidlertid, i samarbeid med Fysisk institutt, arrangert kurs i
digitalteknikk både på lavere og høyere nivå som et ledd i informatikkstudiet. Forsker
I ved FFI, Yngvar Lundh ble knyttet til det nye instituttet som professor II fra
1.10.1980. Fra den tid hadde digitalteknikkmiljøet et stillingsmessig fotfeste innad på
instituttet, og faggruppen for digitalteknikk ble litt om senn bygget om rundt ham.
Ansettelsen skjedde ikke uten sverdslag. I instituttstyret ble det av et mindretall stilt
spørsmålstegn ved om instituttet ønsket å ha et så tett samarbeid med en institusjon
som vesentlig drev med forskning på våpensystemer og annen militær teknologi.
Ved jubileumstidspunktet har instituttet 4 faggrupper, i og med at faggruppene for
numerisk analyse og kybernetikk i 1990 ble slått sammen til en faggruppe for
matematisk modellering. Det har altså gått slik at i en tid der tendensen til
differensiering og oppsplitting innen vitenskapelige disipliner er sterk, så har disse to

gruppene, som opprinnelig kom fra hvert sitt institutt, kunnet gå sammen om ansvaret
for en studieretning innen informatikken.
På den andre siden har det også foregått knoppskyting, særlig fra det matematiske
modelleringsmiljøet. Bildebehandling, som kan regne sine røtter tilbake til ansettelsen
av Fritz Albregtsen i en NAVFfinansiert laboratorieingeniørstilling i 1983, ser ut til å
utvikle seg i retning av å bli en egen faggruppe. I 1993 ble et eget hovedfag i anvendt
og industriell matematikk etablert. Hovedfaget er i hovedsak et samarbeidsprosjekt
med Institutt for matematikk, men også enkeltmiljøer ved Kjellerinstituttene er
representert.

Lokalitetene
Lokalmessig var situasjonen for det nye instituttet relativt kummerlig. I startfasen
hadde instituttet lokaler i Matematikkbygningen. Administrasjonen og faggruppen for
kybernetikk, som var flyttet fra Fysikkbygningen, hadde lokaler i 5. etasje, mens
databehandlere og numerikere stort sett beholdt sine gamle kontorer, og befant seg
således marmorert inn i Matematisk institutts arealer. I 1980 ble instituttet flyttet til
Fysikkbygningen, og fikk lokaler i Østfløyen. Dette var et framskritt, sett fra et
samlingssynspunkt, men heller ikke denne situasjonen var tilfredsstillende. Mye tid
gikk med til å løse romproblemer, ofte på bekostning av Fysisk institutt.
I begynnelsen av 80årene dukket ideen om et eget informatikkbygg opp. En sentral
person i dette arbeidet var Arne Jonassen, som nå var ansatt i NR. Da så NTNF fattet
interesse for planene, ble det fart i prosessen, og NTNF sto som byggherre. Ifi og NR
flyttet inn sommeren 1988. Selv om det også i det nye huset relativt fort meldte seg
ombyggingsbehov, og kapasiteten var sprengt nærmest før innflytting, så var altså nå
instituttet for første gang herre i eget hus.

Det lysner på ressurssiden  Informasjonsteknologiprogrammet
Lokaliseringen til Informatikkbygget står som en synlig milepæl i instituttets historie.
For faget var nok innføringen av det nasjonale informasjonsteknologiprogrammet fra
og med budsjettåret 1987 viktigere. Sammenfallet mellom disse to begivenheter gjør
at det er naturlig å se årene 1987 og 1988 som et epokeskille i instituttets historie.
Det regjeringsinitierte Informasjonsteknologiprogrammet som kom i 1987
representerte et kvalitativt sprang i positiv retning. For 1987 ble det bevilget 11,5 mill.
kr., noe som betydde er firedobling av instituttets midler til drift og innkjøp, og gjorde
instituttet i stand til å foreta en kraftig opprustning av såvel terminalstuer som arbeids
plasser. Selv om ITbevilgningene gradvis er blitt redusert, og nå langt på veg er gått
inn som en regulær del av instituttets driftsmidler, så har konsekvensene vært at
situasjonen, særlig på utstyrsområdet, er blitt betydelig bedret. Nå må situasjonen når
det gjelder driftsressurser karakteriseres som rimelig god, sammenlignet med mange
andre institutter. Det utstyret instituttet har til rådighet er fullt på høyde med det som
finnes ved lignende institusjoner internasjonalt. Det samme må sies om situasjonen
når det gjelder midler til faglige og vitenskapelige reiser, hvor ressurssituasjonen ved
instituttet trolig er meget bra, sammenlignet med andre institutter ved universitetet.
Informasjonsteknologiprogrammet betydde også flere stillinger, først midlertidige
undervisningsstillinger, som senere er blitt gjort faste. I samme tidsrom har også

stillingstilførselen over budsjettene økt, særlig via de siste årenes diverse mer
kortsiktige bevilgninger for å øke studentopptaket og bedre gjennomstrømningen. I
tillegg har instituttet de siste årene opprettet en rekke deltidsengasjementer som
amanuensis II. Tallet på rekrutteringsstillinger ved instituttet er fortsatt lavt, men bl.a.
gjennom strategiske teknologiprogrammer finansiert gjennom NFR, har instituttet de
siste årene fått opprettet flere blokkstipendiatstillinger.

Samarbeid med instituttsektoren
Som en måte å overleve og utvikle seg på, både faglig og undervisningsmessig, har
det hele tiden vært et særpreg ved datamiljøene ved fakultetet å ha god og omfattende
kontakt med den anvendte instituttsektoren. For numerikerne og særlig
databehandlerne har særlig samarbeidet med NR og SI betydd mye. Simula, som ble
lansert i 1967, ble utviklet gjennom dette samarbeidet. Det første professorat II innen
databehandling ble besatt av Sverre Spurkland, hadde sin hovedstilling som
forskningssjef ved NR. Det samme hadde som nevnt Kristen Nygaard. Ved utgangen
av 1973 hadde 11 av de 44 aktive hovedfagsstudentene som var i gang med sin
hovedoppgave, veiledning ved NR. Kybernetikerne hadde sine bredeste kontaktflater
til SI og Kjellerinstituttene. Tilsettingen av Yngvar Lundh representerte således en
naturlig forlengelse av et tradisjonelt samarbeid.
Samarbeidet mellom instituttet og NR/SI er omfattende, særlig innen forskning og
forskerutdanning. Mengden av veiledede hovedfagsstudenter ved NR og SI har avtatt
litt de siste årene, men dette er langt på veg blitt kompensert ved at aktiviteten ved
Kjellerinstituttene har økt. Instituttet er fakultetets fremste bruker av UNIK
samarbeidet. Dette samarbeidet ble formelt organisert i 1987, som et samarbeid
mellom mat.nat.fakultetet og FFI, Televerkets forskningsinstitutt og Institutt for
energiteknikk. I dag er det særlig faggruppene for digitalteknikk og matematisk
modellering som har nytte av samarbeidet, og de siste år har nær 20% av de
uteksaminerte cand.scient.kandidatene ved instituttet hatt sin veiledning ved UNIK.

Nye satsningsområder  doktorgradsutdanning
Et satsningsområde som er av relativt ny karakter, i alle fall i noe betydelig omfang, er
den organiserte forskerutdanningen. Antallet doktorgradsstudenter har de siste år økt i
et akselererende tempo. Ved inngangen til jubileumsåret har instituttet 66 aktive
doktorgradsstudenter. Av disse er 19 ansatt ved universitetet og 15 har finansiering
via eksterne midler, i hovedsak via NFR. Antallet uteksaminerte
doktorgradskandidater pr år henger relativt sett foreløpig noe etter.
Doktorgradsstipendiatene representerer en vesentlig styrking av den totale
forskningsinnsatsen ved instituttet. Også innen undervisning og veiledning
representerer de en betydelig ressurs. Samtidig er de en belastning på instituttets svært
anstrengte romsituasjon, og har, sammen med økningen i tallet på ansatte for øvrig,
ført til at hovedfagsstudentene langt på veg er i ferd med å bli trengt ut av
Informatikkbygget. Doktorgradsveiledningen legger også beslag på en betydelig del
av veiledningskapasiteten til det fast ansatte vitenskapelige personalet.
En ny stillingskategori er også post.doc.ansatte. Instituttet har ikke selv slike
stillinger. De 4 personene som sitter i slike stillinger er således alle finansiert av NFR.

Situasjonen i dag
Ved inngangen til jubileumsåret er antallet ansatte 116, inklusive bistillinger og
forskningsrådsfinansierte stipendiater. Fra å være en Benjamin ved fakultetet er
instituttet vokst seg opp til å bli et av de middels store instituttene, også når det
gjelder antall ansatte. Studenttallet er fortsatt blant de høyeste på fakultetet, som det
alltid har vært. I dag er det særlig fagretningene for digitalteknikk og systemarbeid
som er presset. Ikke minst fordi det er disse fagretningene som også har det laveste
antallet faste stillinger.
Fortsatt er forholdstallet mellom lærere og studenter betydelig vanskeligere ved Ifi
enn ved de andre mat.nat.instituttene. Ut fra de normer fakultetet regner ut sine
forholdstall etter, er det 4 ganger så mange studenter pr. lærer ved Ifi enn ved noe
annet institutt. Men kanskje nettopp fordi forholdstallet mellom lærere og studenter
ved instituttet har vært og er så dårlig, er instituttet kjennetegnet av et svært nært
forhold mellom lærere og studenter. Det er ikke hverken plass eller tid til isolasjon og
ærbødig avstand mellom studenter, vitenskapelig personale og tekniskadministrativt
personale.
Om det er det tette og gode arbeidsmiljøet som er den eneste årsaken skal være usagt,
men det er et faktum av instituttet skårer meget høyt på statistikken over
uteksaminerte hovedfagskandidater pr. vitenskapelig ansatt, trolig høyest ved
universitetet. Antallet uteksaminerte cand. scient. har de siste årene har ligget på 80
90 kandidater pr år. Instituttet sto i 1992 for 5,6% av universitetets samlede
produksjon av høyere grads kandidater, mens det bare disponerte 1,8% av
stillingsmassen.
Det har blitt reist spørsmåltegn om hvorvidt denne studentsentrerte aktiviteten på
undervisningssiden fører til at forskningssiden blir dårligere ivaretatt. I årsplanen for
jubileumsåret har instituttet som sin høyest prioriterte oppgave nettopp å stimulere til
at de vitenskapelige ansatte setter av tid til forskning, bl.a. ved å øke publiserings
frekvensen  uten at dette skal gå ut over innsatsen i undervisning og veiledning.

Nøkkeltall
En del nøkkeltall kan illustrere utviklingen i antall ansatte og studenter i perioden
1970 til i dag.
TABELL 1. Antall stillinger:
Professorer/dosenter
Professor II
Amanuenser/universitetslektorer
Amanuensis II
Stipendiater/vit.ass.
Eksternt finansierte
stipendiater
Post doc.
Tekniske
Administrative/kontor
Seniorstipendiater
Studenter høyeregrad
Uteksaminerte cand.real/scient
Dr. gradsstudenter

1977
8
3
14
1
12

1987
13
6
23
0
19

1994

0

1970
3
0
7
0
6
0
0
0
2,5
0
182
18
13****

7
0
4
5,5
0
225
53
24

13
4
10
8
2*
291***
84***
66***

15

0
0
1
0
25**
4
0

2
5

11
11

Avlagte dr.philos/scient
*
**
***
****

0

3

0

To av instituttets professorer (Kristen Nygaard
og Ellen Hisdal) er gått over på seniorstipend fra NFR.
Studenttallene fra 1970 er tall som bare gjelder
Matematisk inst. avd. D.
Tallene gjelder 1993
Tallet er summen av vit.ass. og eksterne stipendiater.
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