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Referat fra møte i Programrådet for forvaltningsinformatiske studier 

(PFIN), onsdag 16. june 2009, kl. 13.30  

 

Til stede: Gisle Hannemye, Arild Jansen, Lars Haatveit Jenssen, Jenny Krogstad, Terje Rasmussen, 

Thomas Rigvår, Dag Wiese Schartum og Siri Eriksen (referent). 

Forfall: Erik Boe, Anton Steen, Jorid Heggelund  

 

Saksliste: 

SAK 1/10 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 
SAK 2/10 Orienteringssaker 

a) Midtveisevaluering for DRI1010 
b) Eksamensresultater DRI1010, DRI3001 og FINF4002 
c) Søknad til DRI, V-10 

d) Forskningfri for Arild J, H-10, samt for Dag WS, V11 og V12 
e) Undervisning H-10 

 
SAK 3/10 Eventuelt 
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Referat 

 

SAK 1/10: Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 

Innkalling og referat ble godkjent. 

 

 

SAK 2/10: Orienteringssaker 

 

a) Midtveisevaluering for DRI1010 

 

Dag orienterte: Midtveisevalueringen ble i år foretatt tidligere i semesteret enn 

tidligere, noe som gav lagt flere svar fordi det fremdeles mange som fulgte 

forelesninger.  Resultatet var like positivt som tidligere, og kan kanskje tas som 

indikasjon på at folk ikke slutter å følge forelesninger fordi de opplever dem som lite 

nyttige.  Se 

http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/DRI1010/v10/DRI1010%20midtveis%20sva

r%20v10.pdf  
 

b) Eksamensresultater DRI1010, DRI3001 og FINF4002 

 

Dag og Siri orienterte: DRI1010: 59 kandidater var meldt opp, og alle møtte til eksamen. Av 

disse besto 56. Dette gir en strykprosent på 5,1%.  Karaktersnittet var C. Snittet er noe lavere 

enn våren 2009, men dette skyldes sannsynligvis oppgaven. 

DRI3001: 3 kandidater leverte prosjektoppgave. Alle besto. Karaktersnitt B. Vi vil også gi 

tilbud om undervisning i dette emne til høsten. Dette for at studenter skal slippe å vente et 

semester for å bli ferdige med bachelorgraden sin. 

FINF4002: 7 kandidater leverte. Alle besto (bestått/ikke bestått). 

FINF5002: 4 kandidater leverte masteroppgave innen fristen 15.mai. Karaktersnitt A. 

 

c) Søknad til DRI, V-10 

Søkertallet holder seg stabilt. 801 søkere har søkt seg til programmet denne runden. Av disse 

hadde 65 søkere DRI-studiet som førstevalg. 
 

d) Forskningfri for Arild J, H-10 og H-11, samt for Dag WS, V11 og V12 

Dag orienterte: Arild og Dag skal gjennomføre forskningsfri med til sammen to år 

fordelt på fire semestre.  Dette avvikles slik at en av dem alltid er til stede og sikrer 

kontinuiteten i undervisningen.  H-10 fyller cand. polit og forvaltningsinformatiker 

Herbjørn Andresen Arilds plass.  Herbjørn har levert phd-avhandling og har 

gjennomføringsstipend fra JF i ett år.  Han vil også kunne ta noe undervisning V-11, 

men detaljert plan for gjennomføringen av undervisning for V-11 og senere foreligger 

ikke. 

 

e) Undervisning H-10 
Neste høst gjennomføres det undervisning i DRI1001 - Digital forvaltning, DRI2010 - 

Internett, informasjonssøking og kildekritikk, DRI3010 - Systemutvikling, offentlig styring og 

demokrati og FINF4001 - Forvaltningsinformatikk. Vi har dessuten gitt løfter om å arrangere 

DRI3001 - Prosjektarbeid hvis det er mange nok studenter til en prosjektgruppe (lite 

undervisning) 
 

http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/DRI1010/v10/DRI1010%20midtveis%20svar%20v10.pdf
http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/DRI1010/v10/DRI1010%20midtveis%20svar%20v10.pdf
http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/DRI1001/
http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/DRI2010/
http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/DRI2010/
http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/DRI3010/
http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/DRI3010/
http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/FINF4001/
http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/DRI3001/
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SAK 3/10: Eventuelt 

 Gisle Hannemyr orienterer om endringer i informatikkstudie, særlig innen digital design. 

Studieprogrammet Digitale medier legges ned, og erstattes av Design, interaksjon og bruk. 

Nye emner som kan være av interesse for DRI-studenter er bla.: INF1500, INF1300, og 

INF1010 

 

 


