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Referat fra møte i Programrådet for forvaltningsinformatiske studier 

(PFIN), mandag 05. desemper 2011, kl. 14.15  

 

Til stede: Tone Bratteteig, Harald Baldersheim, Dag Wiese Schartum, Erling Rossvåg, Marit Torseth, 

Vegard Søyseth, Arild Janssen og Siri Eriksen 

 

SAK 10/11 Godkjennelse av innkalling og referat fra forrige møte 

 

SAK 11/11 

 

Orienterings-/diskusjonssaker: 

a) Søknad til DRI-programmet, H-11. 

b) Midtveisevalueringene for DRI1001, DRI2020, DRI3010 og 

FINF4001.  

c) Eksamen i DRI1001, DRI2010/DRI2020, DRI3010 og FINF4001.  

d) Forskningsfri høst 2011, vår 2012 

e) Undervisning V12  

12/11 Hjelpemidler ved eksamen i DRI1010 Personvern i offentlig forvaltning 

13/11 Forkunnskapskrav DRI3001 Prosjektarbeid 

14/11 40-gruppe for bachelorstudiet i informatikk 

15/11 Fakultetets praktisering av tidligere studenters mulighet for å ta emner 

etter mottatt vitenmål 

 

Sak 16/11 Eventuelt 
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Referat 

 

SAK 10/11:  Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 

Innkalling og referat ble godkjent. 

 

SAK 11/11:  Orienteringssaker 

 

a) Opptak DRI-programmet 

  

 Siri orienterte: 918 søkere søkte på programmet (2010: 801) og 73 (2010: 65) av disse hadde  

 DRI som førstevalg. Av de som ble tilbudt plass takket i overkant av 40 ja. 

 

 

b) Midtveisevalueringer 

 

Dag orienterte: evalueringene viser at studentene i all hovedsak er fornøyde med emnene våre. 

Enkelte kommentarer fra studentene inneholder imidlertid innspill som er nyttige for å 

forbedre tilbudet i 2012. 

 

 

c) Eksamensresultater DRI1001, DRI2010/DRI2020, DRI3010 og FINF4001  

 

Siri orienterte: 

DRI1001: 39 kandidater er meldt opp. 

DRI2010/2020: 17 kandidater er meldt opp.  

DRI3010: 17 kandidater er meldt opp. 

FINF4001:11 kandidater er meldt opp. 

 

d) Forskningsfri høst 2011, vår 2012 

 

Dag orienterte: Arild har hatt forskningsfri denne høsten. Dag har bestemt seg for likevel ikke 

å ha forskningsfri våren 2012, men heller ha noen flere dager med hjemmekontor og litt færre 

undervisningstimer.  

 

e) Undervisning V-12 

 

Denne våren gjennomføres det undervisning i DRI1010 – Personvern i offentlig 
forvaltning, DRI3001 - Prosjektarbeid, FINF4002 – Masterskole i 

forvaltningsinformatikk og FINF5001 – masteroppgave i forvaltningsinformatikk.  

 

SAK 12/11:  Hjelpemidler ved eksamen i DRI1010 Personvern i offentlig forvaltning  

Kunnskapskravene til DRI1010 er tilfredsstillende, men i tråd med tilsynssensors 

kommentarer foreslås det å rette mer fokus på bruk av rettskilder. PFIN vedtok på denne 

bakgrunn å endre godkjente hjelpemidler til: ”Særtrykk av lover og forskrifter som står 

oppført som pensum i emnet”. 
 

 

 

http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/DRI1010/
http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/DRI1010/
http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/DRI3001/index.xml
http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/FINF4002/index.xml
http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/FINF4002/index.xml
http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/FINF5001/index.xml
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SAK 13/11:  Forkunnskapskrav DRI3001 Prosjektarbeid 

 Forkunnskapskravene er lite hensiktsmessige slik det framkommer i dag (kravet er at alle 

 andre emner i bachelorgraden er tatt), da utdanningsplanen forutsetter at studentene i tillegg til 

 prosjektarbeidet mangler 10 sp.  

 PFIN diskuterte om det foreslåtte kravet : ”Prosjektarbeid i forvaltningsinformatikk 

 forutsetter at alle obligatoriske emner og breddevalg innen bacheloren i Demokrati og 

 rettigheter i informasjonssamfunnet (bachelor) er fullført. Samlet studiebelastning i 

 semesteret kan ikke overstige 40 sp.”  

Formålet med et slikt krav er å legge til rette for at gruppearbeidet blir reelt, og å 

unngå at enkelte studenter blir ”gratis passasjerer” fordi de har for høy 

studiebelastning. Det ble pekt på den andre siden pekt på at det er problematisk å sette 

et øvre tak for hvor mange studiepoeng den enkelte student kan ta, bl.a. fordi det er 

kontroll- og håndhevingsproblemer knyttet til gjennomføringen. 

 PFIN vedtok at forkunnskapskravet til DRI3001 skal være: ”Prosjektarbeid i 

 forvaltningsinformatikk forutsetter at alle obligatoriske emner og breddevalg innen 

 bacheloren i Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet (bachelor) er fullført. 

 Det kan ikke gjenstå mer enn 40 studiepoeng av bachelorgraden.” 

 

SAK 14/11:  40-gruppe for bachelorstudiet i informatikk 

 Følgende emner var forslått og vedtatt som 40-gruppe: 

 DRI1001 Digital forvaltning 

 DRI1010 Personvern i offentlig forvaltning 

 RINF1100 Ytringsfrihet, medie- og nettregulering 

 RINF1200 Opphavsrett og beslektede rettigheter 

Det ble pekt på at tre av disse emnene går på våren, og at dette kan være uheldig. Det ble 

derfor vedtatt at også DRI3010 (som går på høsten) kan velges som siste emne i 40-gruppen i 

stedet for ett av de fire ordinære emnene.  

 

SAK 15/11: Fakultetets praktisering av tidligere studenters mulighet for å ta emner 

  etter mottatt vitenmål 

 PFIN vedtok å henstille PMR om å endre sine retningslinjer for opptak slik at tidligere 

 masterstudenter ved AFIN som har fått vitnemål kan få opptak til de aktuelle juridiske 

 emnene. 

 

SAK 16/11: Eventuelt 

 Det ble tatt opp spørsmål om LLM-studentene skal få faste lesesalsplasser. 

Lesesalsplasser er et knapt gode hos oss, og det er ikke nok plasser til at alle som 

ønsker det kan få faste plasser. 

 

Det ble presisert at hver studentgruppe, herunder LLM-studentene, får et visst antall 

merkede flexiplasser som studentene må organisere bruken av på best mulig måte. 

Hvor mange flexiplasser hver studentgruppe får, avhenger av den forholdsmessige 

størrelsen på studentgruppen. Antallet kan derfor variere fra år til år. 

 

http://www.uio.no/studier/program/dri/
http://www.uio.no/studier/program/dri/
http://www.uio.no/studier/program/dri/

