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Sak 7/07 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte  

Det var ingen kommentarer til innkallingen og referatet fra forrige møte. 

 

Sak 8/07 Orienteringssaker  

Underveisevaluering av programmene H-07 

Det har vært lav svarprosent på underveisevalueringen dette semesteret. På 

emnet DRI1001 var det bare 18 av 31 (58 %) studenter som svarte, på de andre 

emnene har det vært en enda mindre andel som har svart.  

 

Et innspill var å konsentrere seg om få spørsmål og å få studentene til å levere 

skjemaet med en gang. Et annet forslag var å ta kontakt med representanter for 

bachelorprogrammet Offentlig administrasjon og ledelse for å høre hvordan de 

gjennomfører underveisevalueringen siden de har hatt større svarprosent. 



Organisering av forskningsvirksomheten ved AFIN/SERI, herunder om 

studentforskning 

Det ble orientert om senterets inndeling av forskningsvirksomheten i fem 

forskningsområder; Medierett og Internet Governance, Rettsteknologi, 

Elektronisk handel, Elektronisk forvaltning og Personvern og informasjons-

sikkerhet. Det er utnevnt en forskningsansvarlig på hvert område.  

   

Utforming av emnebank for masteroppgaver 

Senteret ønsker å trekke studenter på masternivå inn i forskningen, og har laget 

en emnebank med forslag til emner for masteroppgaver innen forvaltnings-

informatikk og jus (rettsinformatikk). Mange av disse forslagene er resultat av 

ønsker fra eksterne institusjoner. Emnebanken er publisert på senterets 

hjemmeside. 

 

Studentekskursjon til Brüssel 

AFIN og SERI har planer om å arrangere en studentekskursjon til Brussel i 

løpet av vårsemesteret 2008. Der skal vi blant annet besøke ICANN (Internet 

Corporation for Assigned Names and Numbers). 

 

DISKUSJONSSAKER 

Sak 9/07 Årsrapport for studieprogrammene DRI og FINF  

Den vedlagte årsrapporten for studieprogrammene ble diskutert. 

 

PFINs bemerkninger: 

 Utenlandsopphold har liten plass i utdanningsplanen. 

 Kontinuitet og fornyelse. Programmene må være i stadig endring, men 

samtidig må det også være noe fast. Nå som det er flere fra DRI som søker 

på, og kommer inn på, masterstudiet bør nivået her justeres. 

 Undervisningsressursene på AFIN er knappe. Hvilke muligheter er det for å 

få inn flere ressurser? 

 Studentenes programtilhørighet er viktig. Det bør jobbes mot å få i gang en 

studentforening. Det kom forslag om å ta kontakt med representanter for 

bachelorprogrammet Offentlig administrasjon og ledelse siden de har en 

aktiv studentforening. 

 

Sak 10/07 Tilsynssensors rapport  

Dag Wiese Schartum orienterte om at tilsynssensor ønsker nærmere kontakt 

angående sensurarbeidet. Tilsynssensoren skal ikke ha direkte innvirkning på 

resultatene, men skal som fastsatt i retningslinjene for tilsynssensors arbeid ha 

tilgang til eksamensbesvarelser og ta del i diskusjonen vedrørende sensuren. 

 
Sak 11/07 Faglige prioriteringer  

Det vedlagte utkastet til porteføljeanalyse av studieprogrammene ved AFIN ble 

diskutert. Hovedresultatene fra diskusjonen ble innarbeidet i porteføljeanalysen 

før den ble oversendt Det juridiske fakultet for videre behandling. Disse 



hovedresultatene dreide seg om forslag til strategiske perspektiver og valg, og 

resulterte i konkrete forslag til utvikling av studieprogrammene DRI og FINF. 

 

 

VEDTAKSSAKER 

Sak 12/07 Opptaksreglement for masterprogrammet Forvaltningsinformatikk  

Vedtak: Forslaget til opptaksreglement for masterprogrammet Forvaltningsinformatikk 

anbefales, med merknad om å se nærmere på plasseringen av pkt. 2.5. 

 

(Enstemmig vedtatt) 

 

Sak 13/07 Pensum for DRI1010 Personvern i offentlig forvaltning  

Vedtak: Beskrivelse av emnet DRI1010 Personvern i offentlig forvaltning godkjennes 

med de innspillene som kom frem i møtet. 

 

(Enstemmig vedtatt) 

 

Sak 14/07 Pensum og undervisningsplan for FINF4002 Masterskolen  

Vedtak: Den vedlagte beskrivelsen av emnet FINF4002 Masterskolen godkjennes med 

de innspill som kom frem i møtet. 

 

(Enstemmig vedtatt) 

 

Sak 15/07 Godkjente Ex.fac.-varianter i DRI-programmet  

Vedtak: Det anbefales at Regler for studier og eksamen i bachelorstudiet Demokrati og 

rettigheter i informasjonssamfunnet og masterstudiet Forvaltningsinformatikk § 

2-3 (1) (a) annen linje får ordlyden: "Examen facultatum, juridisk eller 

samfunnsvitenskapelig variant, 10 studiepoeng". 

 

(Enstemmig vedtatt) 

 

Sak 16/07 Tilbud om DRI1010 som videre- og etterutdanningstilbud  

Vedtak:  Forslaget om å tilby DRI1010 som videre- og etterutdanning anbefales. 

 

(Enstemmig vedtatt) 

 

Sak 17/07 Eventuelt 

Det var ingen saker under eventuelt. 


