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SAK 7/13 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 10.6.2013 

Innkalling og referat fra forrige møte godkjent. 

 

SAK 8/13 Orienterings-/diskusjonssaker  

- Dag orienterte om antall studenter og emner høsten 2013. Hvor mange som tok eksamen, 

midtveisevalueringer og undervisning vår 2014.  

-når det gjelder 40-gruppe for bachelorstudiet i informatikk er arbeidet ferdigstilt og 

oversendt studieadministrasjonen ved Matnat.  

 

SAK 9/13 Forslag til endret navn på Bachelor i demokrati og rettigheter i 

informasjonssamfunnet (DRI) 

Foreslått mellomløsning for å synliggjøre at det (kan) lede til en Master i 

Forvaltningsinformatikk vedtatt, og begrepet forvaltningsinformatikk skal også brukes på 

emnesiden.  

Vedtatt at: 

-Betegnelsen «Bachelor i demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet»  gis 

presiseringen «(Forvaltningsinformatikk)». 

-Beskrivelsen av DRI-programmet gjennomgås og endres slik at det forvaltningsinformatiske 

perspektivet blir tydeligere enn i dag 

 



 

 

SAK 10/13 Etablering av Erfaringsbasert master i forvaltningsinformatikk 

-Tilbud til de med en annen (grunn) utdannelse og som etterutdanning der søkeren må i 

tillegg til vanlige opptakskrav ha minimum 2 års relevant arbeidserfaring 

-Studiet vil være mindre metodetungt, finf 4002b er kun 10stp, ikke 20stp slik som finf4002. 

Ønsket oppstart høsten 2014. 

- Administrasjonen må vurdere yrkeserfaringen og relevansen den har 

-Studiet vil ha en kortere og mer intens veiledningsperiode da masteroppgaven er på 30stp 

og normert tid er ett semester.  

-Det må være et tydelig skille mellom de to masterstudiene (Finf 5001 og Finf5002) både ved 

betegnelse og kode, og det må jobbes mer med betegnelsen 

-Det må vurderes nøye hva som utgjør en «halv» oppgave (30stp mot 60stp), og når slik 

oppgave kan ansees som ferdig 

-Andre refleksjoner: 

- Kan muligens være mer praktisk orientert. 

- Vurdere om studentene skal bli gitt temaer for å slippe eventuell surring/forvirring i 

begynnelsen 

- Vurdere å bruke studentens yrkeserfaring i selve masteroppgaven 

-Passe på progresjonen dersom studenten jobber 100% ved siden av 

- Vurdere en mulig formulering til problemstilling allerede ved opptak da dette kan si 

noe om vedkommendes yrkeserfaring, men dette kan vise seg å være vanskelig 

-Vedtatt 

 

SAK 11/13  Endrede krav til informatikkutdanningen i DRI 

-Vedtatt å søke om fortsatt unntak fra inf1000 for DRI studenter som skal ta inf1050 (inf1000 

blir et obligatorisk krav for å ta inf1050 fra høsten 2014) 

-Ta kontakt med Lindsjøen å høre om det vil være endringer i inf1050, spesifikt om 

obligatoriske oppgaver vil være slik at studentene må ha inf1000 for å kunne gjennomføre 

de 



-Alternativt opprette eget fag ved AFIN, noe som vil tilsi høyere utgifter, men kan også være 

positivt med tanke på økt fokus på systemutvikling 

SAK 12/13 Eventuelt 

Fra studentrepresentantene: 

1. Fremlagt et ønske om flere lesesalplasser (øke antallet på Biblioteket i 4.etg?)og 

tilgang til Domus Nova på søndager da et tilrettelagt studiemiljø på Nova vil skape et 

et samhold og godt miljø i en tverrfaglig hverdag 

- Eventuell økning av leseplasser på biblioteket er opp til Anne Gunn, og det må 

også gis bedre informasjon om hvilke lesesalplasser/kollokvierom fakultetet har 

som er tilgjengelig for DRI studenter 

- Dersom det er tillatt å gi bachelor studenter tilgang på søndager (må undersøkes 

med administrasjonen) vil dette bli gjort 

2. De ønsket en forelesning om eksamensteknikk til DRI eksamen da de tar eksamen på 

flere forskjellig fakulteter som gjerne har forskjellige krav  - bla informatikk, 

samfunnsfag, jus og egne DRI fag. En forelesning om eksamensteknikk vil komme 

som en del av det faste tilbudet.  

3. Ønsket mer juridisk metode for 3.klasse DRI, dette tas til etterretning.  

 

 

 

 


