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Referat 

 

SAK 1: Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 

Innkalling og referat fra forrige møte i PFIN ble godkjent uten innvendinger. 

 

 

SAK 2: Orienteringssaker 

 

a) Midtveisevalueringene for DRI1010 og FINF4002 

Dag orienterte om studentevalueringene fra fagene DRI1010 og FINF4002.  

 

b) Eksamensresultater DRI1010, DRI3001 og FINF4002 

Sensur på DRI3001 er i gang. Det var 9 studenter (alle) som besto Masterskolen. 

 

 

Vedtakssaker: 

SAK 3: Programplaner og endringer av regelverket for DRI og FINF 

Programmene på DRI og FINF har så langt vært regulert i egen forskrift, men dette skal nå legges om 

etter sentralt pålegg. Enkelte deler av forskriftene for DRI og FINF vil ikke få plass i den nye 

regelstrukturen, disse vil bli plassert som ”retningslinjer” på de respektive emnesidene. 

 

Erik Boe mente ”retningslinjer” var en uheldig formulering, og at man heller burde bruke 

”supplerende regler” eller lignende. 

 

Vedtak: Programplanene til DRI og FINF ble vedtatt som de var, og legges til grunn i studieåret 

2009/2010. 

 

 

SAK 4: Studieprogresjon og kostnader 

JF har bemerket at DRI og FINF-studiene er forholdsmessig dyrere enn andre studier ved Juridisk 

fakultet, jfr. rapport fra eksternt konsulentfirma våren 2006.  Inntektene per studiepoeng er trolig 

regnet feil fra JFs side. Grunnlagsmaterialet er meget komplekst, så det er ikke så enkelt å finne de 

riktige tallene. Uansett er tallene fra 2006 lite representative, fordi studiepoengprogresjonen senere har 

bedret seg.  

 

Det vil være svært vanskelig å redusere kostnadene uten at dette skal gå ut over kvaliteten av 

studietilbudet. Flere tiltak er blitt igangsatt for å øke gjennomstrømningen, bl.a. Masterskolen og 

støtteundervisning i INF1000. 

 

Erik Boe mener man bør forsøke å regne ut ressurser brukt per student, for så å sammenligne med f. 

eks. en master på Sjøretten. Dette for å finne et mer realistisk sammenligningsgrunnlag. Han mener det 

vil bli stort press på gjennomstrømning i fremtiden, og at det er bedre å være i forkant og komme med 

egne forslag til tiltak for å øke studiepoengprogresjonen. 

 

Mulige tiltak kan være å øke trivselen for studentene for å forhindre frafall. Dette kan gjøres bl.a. ved 

å skape tilhørighet. Man kan også invitere eksterne lærekrefter til å prate om de ulike tverrfaglige 

perspektivene i programmet. Det er viktig at studentene ser at studiet gir gode jobbmuligheter, og at 

det er en attraktiv utdannelse.  
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Masterskolen og støtteundervisningen i INF1000 bør videreføres. 

 

Det bør kartlegges når i studieløpet folk faller fra.   

 

 

SAK 5: Evaluering av støtteundervisningen i INF1000 

Våren 2009 har man tilbudt studentene på DRI støtteundervisning i emnet INF1000. Dette fordi 

mange studenter strever med å komme seg gjennom faget. Erfaringsnotat fra kurslærer Leif Uwe 

Vogelsang blir lagt frem på møtet.  

 

Studentene er fornøyde med støtteundervisningen og opplegget fungerer godt, men på lang sikt bør 

man kanskje vurdere et alternativ til INF1000 som obligatorisk informatikkemne i DRI-graden. 

Studentene strever veldig med faget, og ser heller ikke nytteverdien i forhold til det studiet de har 

valgt. 

 

Vedtak: 

Støtteundervisningen på INF1000 vedtas videreført. 

 

 

SAK 6: Pensum for DRI3010 Systemutvikling, offentlig styring og demokrati, høsten 2009 

 
Emnet undervises første gang høsten 2009. 

 

Det skal holdes 13 forelesninger, 7 seminarer og studentene skal levere to obligatoriske oppgaver. 

 

Vedtak: Pensum og forelesningsplan vedtas som fremlagt. 

 

  

 

 

SAK 7: Antall sensorer ved avsluttende eksamen på master i forvaltningsinformatikk 

 

Dagens ordning er at man har tre sensorer ved avsluttende eksamen på Master i 

forvaltningsinformatikk. Dette har vært begrunnet i oppgavenes tverrfaglige innhold. Fra JFs side har 

det vært stilt spørsmål ved denne ordningen, og man har blitt anmodet om reduksjon av antall 

sensorer.  

 

Dag bemerker at det ikke er alle masteroppgaver som er så tverrfaglige at man har behov for tre 

sensorer for å ivareta spesialkompetansen på alle tre fagområdene. Videre er det nå såpass mange 

uteksaminerte kandidater fra AFIN med enten hovedfag eller mastergrad som fint greier å ivareta den 

faglige bredden under eksaminasjonen. 

 

Erik Boe mener det bør vurderes om veileder fortsatt skal være sensor når man nå reduserer antallet 

sensorer fra tre til to. Veileder er ikke sensor på 60 sp masteroppgaver på jussen. 

 

Vedtak: 

Det vedtas at antallet sensorer reduseres fra tre til to. 

 

 

Sak 8: Opptak til masterstudiet i forvaltningsinformatikk 
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Etter det ordinære møtet i PFIN, ble representantene i Programrådet satt til å være opptakskomité for 

masterstudiet i forvaltningsinformatikk. 

 

Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn 9 søknader totalt. 5 søkere var fra DRI, 1 søker var fra 

DIGI, 1 søker med annen bakgrunn fra UiO og 2 eksterne søkere.  

 

Det to eksterne søkerne hadde åpenbart ikke den nødvendige kompetansen. 

 

De 7 andre søkerne tilfredsstilte opptakskravene, og det ble foreslått at disse skulle innvilges opptak. 

 

Vedtak: 7 søkere til masterstudiet i forvaltningsinformatikk innvilges opptak, to innvilges ikke 

opptak. 

 

SAK 9: Eventuelt 

Det var ingen saker under eventuelt. 

 


