
UNIVERSITETET I OSLO 

Avdeling for forvaltningsinformatikk  25.01.2011 

Side 1 av 3 
 

Referat fra møte i Programrådet for forvaltningsinformatiske studier 

(PFIN), onsdag 20. januar 2011, kl. 14.00  

 

Til stede: Terje Rasmussen, Harald Baldersheim, Erik Boe, Morten Gjørlihagen, Vegard Søyseth, 

Marit Torseth, Erling Rostvåg, Arild Jansen og Siri Eriksen (referent). 

Forfall: Tone Bratteteig  

 

 

SAK 1/11 Godkjennelse av innkalling og referat fra forrige møte 

 

SAK 2/11 

 

Orienterings-/diskusjonssaker: 

a) Opptak DRI-programmet, H-10 

 

b) Opptak FINF-programmet, H-10 

 

c) Eksamensresultater, DRI1001, DRI 2010, DRI3010 og FINF4001 

DRI1001 

d) Midtveis/sluttevalueringene for DRI 1001, DRI 2010, DRI 3010 og 
FINF4001 

 

e) Undervisning vår -11 

 

Sak 3/11 Tilsynsrapport for året 2010 for bachelorstudiet Demokrati og 

rettigheter i informasjonssamfunnet, og masterstudiet 

Forvaltningsinformatikk.,  

av Professor Ørnulf Rasmussen, Universitetet i Bergen  

Sak 4/11 Forslag til reduksjon av utgifter og økning av inntekter på 

studieprogrammene DRI og FINF.  

Sak 5/11 Eventuelt  
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Referat 

 

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

Innkalling og referat ble godkjent, med merknad om feil dato på referat fra forrige møte 

 

 

SAK 2/11: Orienteringssaker 

 

a) Opptak DRI-programmet 

  

 Siri orienterte: 801 søkere søkte på programmet. 65 hadde DRI som førstevalg, og av disse 

 takket 44 søkere ja. 

 

 

b) Opptak FINF, H-10 

 

Siri orienterte: 9 søkere, 7 kvalifiserte til opptak, og alle disse takket ja til tilbudet. 

 

 

c) Eksamensresultater DRI1001, DRI2010, DRI3010 og FINF4001  

 

Siri orienterte DRI1001: 44 kandidater var meldt opp, og 34 møtte til eksamen. Av disse besto 

33. Dette gir en strykprosent på 2,9 %.  Karaktersnittet var C. 

DRI2010: 25 kandidater var meldt opp, og 19 møtte til eksamen. Av disse besto 18. Dette gir 

en strykprosent på 5,3 %.  Karaktersnittet var C. 

DRI3010: 16 kandidater var meldt opp, og 14 møtte til eksamen. Alle kandidatene besto. Dette 

gir en strykprosent på 0,0 %.  Karaktersnittet var C. 

FINF4001: 8 kandidater var meldt opp, og 7 møtte til eksamen. Alle kandidatene besto. Dette 

gir en strykprosent på 0,0 %.  Karaktersnittet var B. 

 

d) Midtveis/sluttevaluering for DRI1001, DRI2010, DRI3010 og FINF 4001 

 

Arild orienterte. Det ble påpekt at vi bør tilstrebe sluttevaluering i alle emner. For 

midtveisevaluering i DRI1001 se her. 
 

e) Undervisning V-11 

 

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

forvaltningsinformatikk og FINF5001 – masteroppgave i forvaltningsinformatikk.  

 

SAK 3/11: Tilsynsrapport 

 PFIN gikk gjennom rapporten fra tilsynssensor Ørnulf Rasmussen og hadde følgende 

kommentarer: 

 

http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/DRI1001/h10/underveisevaluering_dri1001_h10_resultater%20-%20Copy.pdf
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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 Høyt frafall kan i noen grad skyldes at studentene ikke vet hva de går til eller at de tror det er 

jus. Vi må derfor være tydelige på hvem vi er og hva vi kan tilby og være gode til å informere 

om dette. Det blir oppfattet som veldig positivt med karrierekvelden som Studentforeningen 

har arrangert de siste årene. Kanskje bør det bli holdt hvert semester. Det er også i denne 

sammenheng viktig at Studentforeningen er synlig og kjent blant studentene. Dette fører til at 

programmet får sterkere identitet. 

 

 På evalueringsskjemaet til DRI1001 bør det spørres om hvor de fikk vite om studiet. Dette kan 

si oss noe om hva de forventer og dermed noe om hvorfor de slutter. 

 

 Første semester er det kun ett fag som er ”på huset”. Det kan bidra til at studentene ikke får 

nødvendig tilhørighet og kjennskap til AFIN og til studiet. Det er viktig at vi gir studentene 

god informasjon slik at de føler seg ivaretatt. Studentforeningen spiller også her en sentral 

rolle, særlig med tanke på Fadder-uka.  

 

 I tilsynsrapporten går det fram at studentene opplever liten sammenheng mellom forelesning 

og eksamen i JUROFF1201. Studentrepresentantene som selv har erfaring med emnet kunne 

komme med gode råd for hvordan enkle grep i undervisningsplanleggingen kan bøte på 

problemet.  

 

SAK 4/11: Forslag til reduksjon av utgifter og økning av inntekter på DRI og AFIN 

 Fakultetet har bedt AFIN om å komme med tilbakemelding på hvordan vi kan redusere 

 utgifter og/eller øke inntekter. Det er utarbeidet et forslag til forskjellig tiltak som kan tenkes å 

 gjennomføres og hvilke effekt disse har.  

 

Notatet ble godt mottatt og PFIN finner at mange av forslagene vil kunne bidra til å bedre 

avdelingens økonomi. PFIN påpeker imidlertid også at AFIN og DRI er små programmer og 

at det ikke vil være realistisk å oppnå samme gjennomføringsprosent som ved rettsvitenskap. 

Spesielt er det tiltak som kan øke gjennomføringsprosenten som er ønskelig. Det ble også 

påpekt at det ikke at AFIN og IKRS ikke bør sprike for mye når det kommer til 

godskrivningsreglene. Tiltak som reduserere kvaliteten på undervisningen bør også i første 

omgang unngås.  PFIN vil derfor anbefale at vi går videre med disse forslagene   

 Kostnadstiltak 1, 2, 4, 6, 7,9, 11 

 Tiltakene knyttet til inntektsøkning 

  

  

 

 


