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Referat fra møte i Programrådet for forvaltningsinformatiske studier (PFIN), 

sirkulasjonssak 20. februar 2019 

 

Forslaget ble sendt på e-post til PFINs medlemmer, med frist til å melde tilbake innen 1. mars. Ved 

utløpet av fristen, hadde 8 representanter for PFIN gitt sitt syn på saken. Av disse gikk 8 

medlemmer inn for forslaget som ble fremmet i sirkulasjonssak 1/19. Forslaget er etter dette å anse 

som vedtatt. 

 

Saksdokument: 

SAK 1/19 Eksamensform for FINF5002 Masteroppgave 

Bakgrunn:  

Ved opprettelsen av emnet FINF5002 Masteroppgave (30 sp) i våre systemer ble eksamensformen 

ved en feil kopiert over fra FINF5001 (60 sp). Teksten lyder:  

Oppgaven vurderes av en eksamenskommisjon bestående av hovedveileder og en ekstern sensor. 

Muntlig eksamen påfølger med utgangspunkt i masteroppgaven.  

Da FINF5002 ble vedtatt som en del av revisjonen av hele masterstudiet, ble det ved en feil ikke 

truffet vedtak som eksplisitt fastsetter eksamensordningen. Det har imidlertid ikke vært 

intensjonen å videreføre muntlig eksamen, men ha skriftlig eksamen med én ekstern og én intern 

sensor.  

På rettsvitenskap er ikke veileder intern sensor. På forvaltningsinformatikk har ordningen alltid 

vært at veileder deltar i sensuren. Årsaken er primært at faget er lite, og det er få personer ved 

Fakultetet som har relevant faglig bakgrunn innen kombinasjonen jus, informatikk og 

samfunnsvitenskap. Uten en ordning med veileder som deltar i sensuren, ville vi fått problemer 

med å skaffe intern sensor.  

Det er uheldig at eksamensordningen ikke ble klarlagt på holdbar måte før første kull på FINF5002 

begynte, V-19. Desto viktigere er det at en ordning blir vedtatt så snart som mulig. Derfor blir saken 

foreslått behandlet som sirkulasjonssak i PFIN.  

Vi ber om at representantene responderer på nedenstående forslag til vedtak ved å sende epost til 

Karianne.Stang@jus.uio.no innen 1. mars.  

Dersom forslaget ikke får tilstrekkelig tilslutning eller et medlem ber om at forslaget blir behandlet 

i møte, vil det bli innkalt til møte i PFIN for å behandle saken på ordinær måte.  
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Vedtak:  

FINF5002 Masteroppgave i forvaltningsinformatikk (30 sp) skal vurderes skriftlig av én intern og 

én ekstern sensor. Veileder fungerer som intern sensor. 


