
Referat fra møte i programstyret for bachelorprogrammet 

Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet og 

masterprogrammet Forvaltningsinformatikk (PFIN), mandag 
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Forfall: Tone Bratteteig 
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e. Kort orientering om muligheter for etablering av master i 
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f. Gjennomføring av forskningsfri for Schartum 

3) Kvalitetssikring av DRI og FINF 

4) Endret emneansvar i tilknytning til Schartums forskningsfri 

5) Eventuelt 

 

 

 

Sak 1/06: Innkalling og saksliste 
 

Det var ingen kommentarer til innkallingen. 

Dag Wiese Schartum foreslo å flytte sak 2e til sak 5 – diskusjonssak. Det var ingen 

innvendinger mot dette. 

 

Sak 2/06: Orienteringssaker 
 

a. Allmenn orientering om DRI- og FINF-programmene 

Arild Jansen informerte om oppbyggingen av og innholdet i bachelorgraden 

Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet (DRI) og mastergraden 

Forvaltningsinformatikk (FINF). Informasjonen om programmene finnes på 



http://www.uio.no/studier/program/dri/index.xml og 

http://www.uio.no/studier/program/forvaltningsit-master/index.xml. 

 

b. AFINs deltakelse i LEFIS – Legal Framework for the Information Society (et 

tematisk nettverk). 

Dag Wiese Schartum informerte kort om AFINs deltakelse i LEFIS. En presentasjon 

av nettverket finnes på http://www.lefis.org/. 

 

c. Innledning av samarbeid med University of Salford. 

Arild Jansen informerte om etablering av samarbeid med University of Salford. AFIN 

ønsker å tilby studentene 1-2 semestre i utlandet. Ved University of Salford, 

Informations Systems Institute, har de en tverrfaglig master i e-governance som 

passer fint inn i våre studier. 

Lawrence Rose nevnte at han har noen kontakter ved Salford, og han har i etterkant 

av møtet sendt oss en e-post med flere navn derfra. 

 

d. Kort orientering om forskerforum for eForvaltning og forskerforum for 

personvern og informasjonssikkerhet. 

Dag Wiese Schartum og Arild Jansen informerte om de to forskningsforumene som er 

etablert ved AFIN.  

 

e. Saken ble flyttet til Sak 5/06. 

 

f. Gjennomføring av forskningsfri for Schartum. 

Dag Wiese Schartum informerte om avvikling av forskningsfri. Schartum 

gjennomfører i første omgang undervisningsfri på halv tid høsten 2006 og våren 

2007. Det forutsettes at AFIN tilføres ekstra midler fra fakultetet til engasjement av 

timelærere. 

 

 

Sak 3/06: Kvalitetssikring av DRI og FINF 
 

PFIN skal påse at bachelorprogrammet Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet 

(DRI) og masterprogrammet Forvaltningsinformatikk (FINF) holder tilfredsstillende 

kvalitet. Programrådet inviteres til å drøfte kvalitetsarbeidet på grunnlag av vedlagte 

notat. Det er i tillegg spesielt viktig at representantene tenker igjennom om det er 

kunnskaper og erfaringer fra eget fakultet eller egne studier som kan være av interesse. 

 

Den vedlagte planen for evaluering av DRI- og FINF-programmene ble diskutert.  

 

PFINs kommentarer: 

 Bakgrunnen for kvalitetssikringen ble etterspurt. Bakgrunnen er at UiO har 

utviklet et kvalitetssikringssystem som fakultetene plikter å følge opp. 

 Det var noen kommentarer rundt spørreskjemaet som brukes til 

underveisevaluering. Et av innspillene var at det burde være mer plass til 

kommentarer. 

http://www.uio.no/studier/program/dri/index.xml
http://www.uio.no/studier/program/forvaltningsit-master/index.xml
http://www.lefis.org/


 Det ble også kommentert at den fremlagte planen er stor og ressurskrevende. I og 

med at programmene på AFIN er forholdsvis nye er det kanskje nødvendig med et 

så omfattende opplegg i en begynnerfase. 

 Gjennomstrømmingen på DRI-studiet ble diskutert. Det er et problem at mange 

faller fra underveis i studiet. En faktor kan være fagsammensetningen, mange vet 

ikke hva de går til og faller fra. Et eksempel er at de ikke er klar over hva som 

kreves i informatikkfagene. Det ble foreslått å kommunisere bedre utad hva som 

inngår i studiet. 

 Kontakt med andre programråd ble fremhevet. 

 Det ble advart mot for mye individuell evaluering. 

 

 

Sak 4/06: Endret emneansvar i tilknytning til Schartums forskningsfri 
 

I tilknytning til Schartums delvise forskningsfri, foreslås endringer i fordeling av 

emneansvar.   

 

Følgende fordeling foreslås for H-06: 

DRI 1001: Schartum 

DRI 2001: Jansen 

FINF 4001: Jansen og Schartum med 50% på hver 

 

Vedtak ble truffet i samsvar med forslaget. 

 

 

 

Sak 5/06: Kort orientering om muligheter for etablering av master i 

forvaltningsinforamtikk med 30 sp oppgave. 
(opprinnelig sak 02/06 pkt. e). 

 

Dag Wiese Schartum informerte om at gjennomføringsgraden på master blir påvirket av 

at mange av studentene studerer på deltid ved siden av jobb. En annen ting er det lave 

inntaket. En mulighet er å endre på inntakskravene, slik at det kreves informatikk og jus, 

mens samfunnsvitenskap kan gjøres til en obligatorisk del av masteren.  

 

PFINs kommentarer: 

 Dersom det legges opp til at studentene kan velge mellom en 30 sp oppgave og en 

60 sp oppgave må man passe på at det ikke blir et A-lag og et B-lag. 

 Erfaringen fra jusstudiet er at de fleste velger en kort oppgave (30 sp). De som 

velger en lang oppgave (60 sp) er interessert i forskning. 

 Har vi tenkt på veiledningskapasitet? 

 Det er uaktuelt å komme inn på PhD-programmet med en masteroppgave på 30 

sp. Det må derfor være mulig å endre størrelse underveis i studiet. 

 Det ble reist spørsmål om hvilke emner som skal dekke opp de 30 sp som 

frigjøres ved en kort oppgave. De må være på 4-5000-nivå. 



 

Konklusjonen etter diskusjonen var at innvendingene ikke var så alvorlige at vi skal gå 

bort fra ideen. Muligheten for å endre på oppbyggingen av masterstudiet skal derfor 

utredes videre. 

 

 

Sak 6/06: Eventuelt 
Det var ingen saker under eventuelt. 

 

 

 

 
 

 

 

 


