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Referat fra møte i Programrådet for forvaltningsinformatiske studier 

(PFIN), onsdag 09. desember 2009, kl. 09.15  

 

Til stede: Dag Wiese Schartum, Erik Boe, Arild Jansen, Anton Steen, Terje Rasmussen, Jorid Bache 

Heggelund, Jenny Krogstad, Lars Haatveit Jenssen og Siri Eriksen (referent). 

Forfall: Gisle Hannemyr 

 

Saksliste: 

SAK 8/09 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 

SAK 9/09 Orienteringssaker 

a) Studiepoengproduksjon og kostnader 

b) Studieprogresjon og resultater siste halvår 

c) Midtveisevalueringer H-09 

Vedtakssaker 

SAK 10/09 Diskusjon og tilsynssensors rapport for DRI og FINF 

SAK 11/09 Forslag om undersøkelse av DRI-studentenes gjennomstrømning, forventninger og erfaringer 

SAK 12/09 Forslag om endring av standard gjennomføringsplan for DRI 

SAK 13/09 Forslag om nytt breddevalg i statsvitenskap 

SAK 14/09 Innledende diskusjon om valgmuligheter på DRI-studiet 

Drøftingssaker 

SAK 15/09 Eventuelt 
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Referat 

 

SAK 08/09: Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 

Innkalling og referat ble godkjent. 

 

 

SAK 09/09: Orienteringssaker 

 

Punkt a) og b) refereres under ett: 

a) Studiepoengprogresjon og kostnader 

 

b) Studieprogresjon og resultater siste halvår 

 

Da det eksamensresultatene for høsten ikke foreligger, ble det i hovedsak fokusert på antall 

oppmeldinger og godkjente obligatoriske oppgaver. Nedenfor følger en oversikt over høstens emner: 

 

DRI1001: Til sammen 42 studenter hadde opptak i høst. 25 av disse er programstudenter og 11 tilhører 

andre programmer eller er enkeltemnestudenter. 36 fikk godkjent de obligatoriske oppgavene.  

 

DRI2010: 22 studenter hadde opptak. Av disse er 18 programstudenter og fire er ikke det. 18 studenter 

har bestått de obligatoriske oppgavene. 

 

DRI3010: Fem studenter hadde opptak, hvorav fire er programstudenter. Disse fire har bestått de 

obligatoriske oppgavene 

 

FINF4001: Til sammen syv studenter har opptak. Alle har bestått de obligatoriske oppgavene. 

 

c) Midtveisevalueringer H-09 

Dag orienterte om høstens midtveisevaluering. Det foreligger ingen evaluering av 

masterprogrammet, men gruppen studenter er liten og vil får anledning til å evaluere 

programmet gjennom samtaler.  

 

Vedtakssaker: 

SAK 10/09: Diskusjon og tilsynssensors rapport for DRI og FINF 

Dag gikk gjennom hovedpoengene i Dag Elgesems rapport. PFIN diskuterte følgene momenter fra 

rapporten: 

 Evaluering av JUROFF1201. Det ble her påpekt at dette er det første juridiske emnet for 

mange DRI-studenter, og at de derfor ikke har kunnskap om juridisk metode. Forkurset bør 

derfor anbefales studentene. Det samme gjelder kursene som tilbys i tillegg til forelesninger.  

 Kritikk av masteroppgaver. Mange masterstudenter blir ansatt i forvaltningen allerede mens 

de er masterstudenter. Det bør vurderes om nærheten til forvaltningen er med på å redusere 

studentenes kritiske blikk når de skriver masteroppgavene. Studentene bør oppfordres til 

kritisk tenking blant annet gjennom økt bruk av samfunnsvitenskaplig metode.  

 

Vedtak: Tilsynssensors rapport tas til underretning 

 

SAK 11/09: Forslag om undersøkelse av DRI-studentenes gjennomstrømning, forventninger og 

erfaring 
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DRI-programmet har større frafall enn det som bør aksepteres uten videre undersøkelse av årsaker mv. 

AFIN ønsker derfor å gjennomføre en undersøkelse som tar sikte på å belyse dette.  Det ble pekt på 

flere mulige årsaker, blant annet at tverrfaglighet oppleves vanskelig for studentene og at mange tror 

de starter på et juridisk fag når de starter på DRI-programmet.  PFIN gav sin tilslutning til initiativet.  

AFIN tar kontakt med NOKUT for eventuelt å få bistand derfra. 

 

SAK 12/09: Forslag om endring av standard gjennomføringsplan for DRI 

Mange av våre studenter sliter med INF1000. Det er imidlertid klart at INF1000 ikke lenger er en 

forutsetning for å ta INF1050. INF1050 har lavere strykprosent enn INF1000, og emnet oppfattes av 

mange som mest pedagogisk/logisk å ta før INF1000. På denne bakgrunn ble det foreslått å endre 

gjennomføringsplanen slik at INF1000 ikke lenger er obligatorisk emne.  Støtteundervisningen i 

INF1000 vil fortsette som før, og endringen innebærer ikke noe signal om at dette emnet anses som 

mindre sentralt enn før.  

 

Vedtak: INF1000 gjøres til frivillig informatikkemne fra og med vårsemesteret 2010 

 

 

SAK 13/09: Forslag om nytt breddevalg i statsvitenskap 

DRI-studentene bør kunne velge EURO2101. For emnet anbefales forkunnskap STV1200 eller 

STV1201. STV1201 – EU som politisk system, er spesielt relevant for DRI-programmet og bør derfor 

kunne velges som breddevalg.  

 

Vedtak: STV1201 gjøres til samfunnsvitenskaplig breddevalg fra og med vårsemesteret 2010. 

 

  

 

SAK 14/09: Innledende diskusjon om valgmuligheter på DRI-studiet 
Saken er ment som en innledende diskusjon som vil bli tatt opp til våren, og da med et mer spesifikt 

forslag. Flere momenter ble nevnt i diskusjonen: 

 Det bør ikke være flere valgfrie poeng. Dette for å skape en opplevelse av en felles 

identitet/skole blant studentene.  

 Bør samfunnsvitenskaplig metode komme inn som et obligatorisk fag? Vil dette være nyttig 

på bachelor-nivå, eller vil det her være mer fruktbart med en innføring i juridisk metode? 

Hvordan skal dette evt. gjøres i praksis? Et slikt emne finnes ikke som eget emne i jus.  

 Statsviteskaplig metode inneholder i hovedsak kvantitativ metode. Ønsker vi det? Kvalitativ 

metode er kanskje mest nyttig for studentene ved AFIN.  

 Er det mulig at SV kan lage et metodekurs for tverrfaglige programmer? 

 En mulighet er å legge flere metodeelementer inn i DRI2010. 

 

 

SAK 15/09: Eventuelt 

Det var ingen saker under eventuelt. 

 

 


