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1) Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 
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3) Forslag til endringer av DRI-programmet og tilhørende forskriftsendring 

4) Forslag til endringer av FINF-programmet og tilhørende forskriftsendring 

5) Forslag til endring av forskrift for forvaltningsinformatiske studier for å klargjøre 

betydningen av obligatoriske oppgaver. 

6) Forslag til endring av §§ 9-2 og 9-5 i forskrift for forvaltningsinformatiske studier: 

Endring av frist og angivelse av prosjektoppgavens omfang. 

7) Eventuelt 

 

Saksdokumenter: 

 Forskrift for forvaltningsinformatiske studier – Regler for studier og eksamen i 

bachelorstudiet Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet og 

masterstudiet Forvaltningsinformatikk 

 Forslag til endring av bachelorstudiet i demokrati og rettigheter i 

informasjonssamfunnet (DRI) og masterstudiet i forvaltningsinformatikk (FINF) 

 

 

 

Sak 1/06: Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 

Det var ingen kommentarer til referatet. Endring av opptakskriteriene for masterstudiet 

var omhandlet i felles sakspapir til sakene 3) og 4), men forslag til vedtak var ikke 

fremmet. Saken ble ført opp og drøftet under 7) Eventuelt og gjort til gjenstand for 

etterfølgende skriftlig saksbehandling. 

 

Sak 2/06: Orienteringssaker 

Informasjon om studiene ved AFIN høsten 2006. Antall oppmeldte til eksamen høsten 

2006: 

- DRI1001 27 oppmeldte 

- DRI2001 26 oppmeldte 

- FINF4001 3 oppmeldte 

 



Evaluering av undervisningen 

Det ble kort redegjort for den periodiske evalueringen av DRI- og FINF-programmene 

som ble gjennomført høsten 2006.  Resultatene av denne evalueringen har ledet frem til 

de forslag som fremmes i sakene 3) – 5) samt forslaget til endring av opptakskriteriene 

for masterstudiet, sak 7). 

 

Sak 3/06: Forslag til endringer av DRI-programmet og tilhørende forskriftsendring 

Det fremmes vedtak som krever endring av forskrift om forvaltningsinformatiske studier.  

Sak 3 har bakgrunn i studenters og ansattes evaluering av DRI-programmet.  Forslagene 

innebærer ett felles, obligatorisk fag i hvert semester.  Følgende hovedelementer inngår: 

 DRI 1001 er fortsatt obligatorisk i 1. semester. 

 JUROFF1201 gjøres obligatorisk i 1. semester. 

 INF1000 gjøres obligatorisk i 1. eller 2. semester. 

 DRI2002 gjøres obligatorisk i 2. semester. 

 DRI1002 er fortsatt obligatorisk og flyttes til 3. semester. 

 RINF1100 gjøres obligatorisk i 4. semester, men slik at det kan byttes ut som ledd 

i plan om utenlandsstudier. 

 DRI2001 er fortsatt obligatorisk og flyttes til 5. semester. 

 DRI3001 er fortsatt obligatorisk i 6. semester. 

 

Vedtak ble truffet i samsvar med forslaget i sakspapirene, men slik at DRI2002 ble lagt til 

2. semester og DRI2001 ble lagt til 5. semester.  DRI2002 ble plassert i vårsemesteret for 

dermed lettere å kunne inngå i bachelorprogrammet Offentlig administrasjon og ledelse.  

Emnet vil ha et klart rettslig innhold og vil ha et klart offentligrettslig element for dermed 

å passe inn med JUROFF 1201. 

 

Forslaget innebærer noe høyere utgifter til gruppeundervisning og eksamen, samt en 

begrenset innsats for å justere innholdet i DRI2002 og DRI2001. 

 

 

Sak 4/06: Forslag til endringer av FINF-programmet og tilhørende 

forskriftsendring 

 

Sak 4 har bakgrunn i studenters og ansattes evaluering av FINF-programmet. Forslagene 

innebærer økt vekt på metodeundervisning, obligatorisk deltakelse i ”Masterskolen” med 

krav om tidligere, strukturert arbeid med masteroppgaven.  Følgende hovedelementer 

inngår: 

 Det innføres metodeseminar (5x2t) i høstsemesteret (FINF4001) 

 Det innføres en obligatorisk Masterskole (20 sp) i 2. semester (vår) med vekt på 

skriftlige arbeider (forprosjektrapport og masternotat). 

Deltakelsen i Masterskolen kan etter søknad reduseres til 10 sp og erstattes med annen 

hensiktsmessig metodeundervisning. 

 

Vedtak ble truffet i samsvar med forslaget. 

 



 

Sak 5/06: Forslag til endring av forskrift for forvaltningsinformatiske studier for å 

klargjøre betydningen av obligatoriske oppgaver. 

 

Forslaget ble fremmet for å slå fast at AFIN kan fastsette krav om at godkjente 

obligatoriske gruppeoppgaver kan være vilkår for retten til å gå opp til eksamen.  

 

Vedtak ble truffet i samsvar med forslaget. 

 

 

Sak 6/06: Forslag til endring av §§ 9-2 og 9-5 i forskrift for forvaltningsinformatiske 

studier: Endring av frist og angivelse av prosjektoppgavens omfang. 

 

Vedtak ble truffet i samsvar med forslaget. 

 

Sak 7/06: Eventuelt 

Saken ble behandlet skriftlig i etterkant av møtet, på basis av en kort orientering og 

diskusjon i møtet og konkret forslag til forskriftsendring. 

 

Følgende forslag ble sendt på sirkulasjon 20.12.2006 (endring vises i blå skrift) 

§ 1-3 Opptak (jf § 3.8 i forskriften) 

(1) Opptak til bachelorprogrammet foretas gjennom Samordna Opptak. 

(2) Opptak til masterprogrammet foretas av PFIN.  Søkere kan få opptak til 

masterprogrammet dersom de har 

(a) fullført bachelorprogrammet Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet eller 

(b) annen bachelorutdanning med minst 30 studiepoeng informatikk, og minst 30 

studiepoeng innen jus eller samfunnsvitenskap. I tillegg skal søkerne ha minst 10 

studiepoeng innen det tredje fagområdet (jus eller samfunnsfag). 

(c) Opptakskomiteen kan ut fra en samlet vurdering av utdanning, arbeidserfaring og 

tverrfaglighet, ta opp søkere som ikke fullt ut tilfredsstiller de formelle kravene til 

utdanning, jf punktene a og b. 

 

(3) Det foretas emneopptak etter avtale med samarbeidende studieprogrammer og for 

øvrig ved ledig kapasitet. 

(4) Opptak skjer til de frister som Samordna Opptak, UiO og PFIN fastsetter. Innenfor 

opptaksrammene kan det for øvrig foretas opptak til program og emner underveis i 

studiet. 

 

Det kom ikke inn innsigelser til forslaget fra medlemmer av PFIN. Vedtak ble truffet i 

samsvar med forslaget. 

 

 

http://www.uio.no/studier/program/dri/presentasjon/

