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Referat fra møte i Programrådet for forvaltningsinformatiske studier 

(PFIN), torsdag 16. juni 2011, kl. 09.00  

 

Til stede: Tone Bratteteig, Harald Baldersheim, Erik Boe, Vegard Søyseth, Marit Torseth, Erling 

Rostvåg, Arild Jansen og Siri Eriksen (referent). 

Forfall: Terje Rasmussen og Morten Gjørlihagen 

Sakskart: 

SAK 6/11 Godkjennelse av innkalling og referat fra forrige møte 20.01.2011 

 

SAK 7/11 

 

Orienterings-/diskusjonssaker: 

Undervisningen vår 2011 

a) Midtveisevalueringene for DRI1010 
 

b) Evaluering DRI 3001 
  

c) Evaluering FINF 4002.  
 

d) Eksamensresultater V11  
 

e) Undervisning H-11 
 

f) Status vedr. tiltak for å redusere utgifter og øke inntekter på 
studieprogrammene DRI og FINF. 

 

Sak 8/11 Opptaket til DRI-programmet høst 2011 

 

Sak 9/11 Eventuelt 

 

OPPTAKSMØTE FOR MASTERSTUDIET I FORVALTNINGSINFORMATIKK 

Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn 19 søknader 
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Referat 

 

SAK 6/11: Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 

Innkalling og referat ble godkjent 

 

SAK 7/11: Orienteringssaker 

 

a) Midtveisevalueringene for DRI1010 
 Arild orienterte. Det ble kommentert at evalueringen ga foreleser svært gode tilbakemeldinger. 

 

b) Evaluering DRI3001 

Arild orienterte. Ingen kommentarer 

 

c) Evaluering FINF4002 

Arild orienterte. Ingen kommentarer  

 

d) Eksamensresultater V11 

 Siri/Arild orienterte:  

 DRI1010: Til sammen var 75 kandidater meldt til eksamen. 22 av disse var programstudenter 

 på DRI. 18 av disse møtte og bestod. Karaktersnitt var C. 

 DRI3001: 13  studenter leverte prosjektoppgave. Alle har senere bestått (1 gruppe fikk A, to 

 grupper fikk B og en fikk D).  

 FINF4002: 7 kandidater leverte. Alle besto. 

 FINF5001: 4 kandidater har levert masteroppgave så langt i år, men vi håper at rundt syv 

 kandidater vil levere i løpet av året.  

.  

 

e) Undervisning H-11 

Neste høst gjennomføres det undervisning i DRI1001 - Digital forvaltning, DRI2010 

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

og demokrati og FINF4001 - Forvaltningsinformatikk. I emnet DRI2010 blir det fra høsten 

større fokus på søk i rettskilder, enn det som har vært tidligere. 

 

Høsten 2011vil Arild ha forskningsfri, mens Dag vil ha forskningsfri V-12.  

 
 

f) Status vedr. tiltak for å redusere utgifter og øke inntekter på studieprogrammene DRI og 

FINF. 

Arild orienterte om Dekanatvedtaket som pålegger oss å iverksette alle tiltak som ble 

beskrevet av oss og diskutert på forrige PFIN-møte. Vi har i et brev til fakultetsstyre bedt om 

at tiltak som reduserer veiledning ikke iverksettes, da vi mener dette kan redusere inntekter 

ved at flere studenter ikke gjennomfører.  

 

 

SAK 8/11: Opptaket til DRI-programmet høst 2011 

Det er 73 primærsøkere i oversikter fra SO pr. 20.4, som er en økning på 10 fra 2010. Til sammen var 

det 918 søkere til programmet. DRI – programmet har 25 plasser. Høsten 2010 ble sendt ut tilbud til 

samlet 80  søkere, hvorav 41 takket ja. De siste årene har ca 40 studenter tatt imot tilbudet. 80 Søkere 

vil bli tilbudt plass. Erfaringsmessig kan vi da forvente at rundt 40 studenter påbegynner på 

programmet.  

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/
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Opptaksmøte for masterprogrammet i forvaltningsinformatikk 

Ved fristens utløp var det kommet inn 19 søkere til masterprogrammet. Av disse hadde 10 søkere 

bachelor fra DRI-programmet. To søkere hadde bakgrunn fra Digitale medier, mens de resterende 7 

hadde annen bakgrunn. 14 søkere kvalifiserte til opptak. For en av søkerne forelå ikke tilstrekkelig 

dokumentasjon, og PFIN vil bli orientert om søkeren kvalifiserer når opplysningene foreligger.  

 

 


