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Referat for møte i Programrådet for forvaltningsinformatiske studier 

(PFIN), onsdag 3. desember 2008, kl. 13.00  

 

 
Til stede: Erik Boe, Tone Bratteteig, Arild Jansen, Marte Lauvhjell (referent), Eric S. 

Namtvedt, Dag Wiese Schartum, Marit Torseth, Leif Uwe U. Vogelsang. 

Forfall: Anton Steen og Terje Rasmussen 

 
 

Saksliste: 

SAK 1 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 
SAK 2 Orienteringssaker 

a) Årsrapport ved AFIN 2007/2008  
b) Arbeidet med programplanene for FINF og DRI 
c) DRI1010 som etterutdanningstilbud 
d) Forskningsetikk som nytt element i FINF4002 – Masterskolen, etter forslag fra masterstudent 

Morten Adelsten Bentsen 

Vedtakssaker 

SAK 3 Endring av obligatorisk informatikkemne i annet semester og nytt breddevalg i informatikk. 
J.nr. 2008/21734 

SAK 4 Endring av godkjente breddevalg i samfunnsfag. J.nr: 2008/21738 
SAK 5 Begrensning av DRI-studentenes studierett til emner på JUS. J.nr: 2008/21739 
SAK 6 Vedtak for å bekrefte tidligere opprettelse og nedlegging av emner på DRI. J.nr. 2008/21740 
SAK 7 Endring av lokale regler for permisjon og utvidet studieforløp (deltidsstudier) ved Det juridiske 

fakultet (nytt kapittel 6 i nærmere regler). J.nr: 2008/21741 

Drøftingssaker 

SAK 8 Tilsynssensors rapport 2007/2008 
SAK 9 Eventuelt 
 

 

Referat 

 
SAK 1: Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 

Innkalling og referat fra forrige møte i PFIN ble godkjent. 
Arild Jansen hadde en kommentar angående DRI2010. Emnet som ble gitt første gang 

høsten 2008, har også vært ment som et tilbud til studenter ved bachelorprogrammet 
Offentlig administrasjon og ledelse (OAL). Imidlertid var det ingen studenter fra OAL i høst, 
og noe av grunnen til dette kan være fordi det ikke opplyses om emnet på programsidene til 

http://www.afin.uio.no/om_enheten/pfin/referater/Referat_PFIN_18062008-1.pdf
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OAL. Dette vil følges opp av AFIN, og i tillegg vil Erik Boe, som sitter i programrådet for 
OAL, ha dette in mente til neste møte der. 
 
 
SAK 2: Orienteringssaker 
 
a) Årsrapport ved AFIN 2007/2008  
De viktigste tallene om opptak og gjennomføring på DRI- og FINF-programmet ble lagt fram 
i korthet. Svak oppmelding (10-12 studenter) i emnet DRI2010 høsten 2008 ble trukket 
særskilt fram. 
 
b) Arbeidet med programplanene for FINF og DRI 
Kort orientering om arbeidet med programplanene som pågår. Skal avsluttes i løpet av våren 
2009. Programplan må da vedtas og publiseres på programnettsidene til både DRI og FINF. 
 
c) DRI1010 som etterutdanningstilbud 
Kort orientering om arbeidet med å få DRI1010 som etterutdanningstilbud ved AFIN. Dette 
prosjektet strandet pga. store faglige og administrative ekstrabelastninger. Kan vurderes på 
nytt seinere. 
 
d) Forskningsetikk som nytt element i FINF4002 – Masterskolen, etter forslag fra 
masterstudent Morten Adelsten Bentsen 
PFIN bifaller at forskningsetikk kommer inn som et nytt element i FINF4002. 
 

Vedtakssaker: 

SAK 3: Endring av obligatorisk informatikkemne i annet semester og nytt breddevalg i 
informatikk, J.nr. 2008/21734 

 
På grunn av en svært svak gjennomføring av emner innen informatikk, og da særlig emnet 
INF1000, oppfatter AFIN dette som et akutt problem vi må finne en løsning på. Ønsket er å 
sette i verk strakstiltak for å bedre gjennomføringen. I vedtaksforlaget står det: 

PFIN inviteres til å drøfte foretrukne modell og nødvendige tiltak ellers.  Tentativt forslag til vedtak: 

i) Tiltakene A - C1 (jf ovenfor) gjennomføres i vårsemesteret 2009. 
ii) INF1000 og HUMIT1731 innføres som alternative obligatoriske emner i annet semester. 
iii) HUMIT1731 og INF1000 føres samtidig opp som breddevalg informatikk. 
iv) Ordningen i punktene 1 og 2 i dette vedtaket evalueres høsten 2009 for å vurdere behovet for 

ytterligere tiltak. 
v) PFIN ber Det juridiske fakultetet gjennomføre endringene så snart som mulig, og helst fra og 

med vårsemesteret 2009. 

 
Spesielt Tone Bratteteig uttrykte skepsis mot forslaget om å gjøre INF1000 til ett av to 
alternative obligatoriske emner (der det andre skulle være HUMIT1731 – Hypermedier). 

                                                 
1 Forslagstekst inneholdt en skrivefeil, og riktig tekst skulle ha vært ”Tiltakene A - D (jf ovenfor) 
gjennomføres”. De nevnte forslagene A til D er: A: Klarere informasjon i presentasjonen av faget av at det inngår 
informatiske emner. B: Forklaring av relevans av informatikkemnene (særlig INF1000) i DRI1001 – Digital forvaltning 
(første semester). C: Diskusjon med emneansvarlig for INF1000 om hva som kan gjøres på emnet for å bedre 
gjennomføringsgraden for DRI-studenter. D: Etablere tilbud om egen støtteundervisning innen INF1000 for DRI-studenter 
i regi og betalt av AFIN. 
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Begrunnelsen var at HUMIT1731 ikke gir noen innføring i hva objektorientert 
programmering er og hvordan dette fungerer, noe som er sentralt i DRI-graden. I tillegg er 
INF1000 anbefalt som forkunnskap til INF1050, som er et av de to breddevalgene innen 
informatikk som DRI-studentene må ta.  

Flere av PFIN-medlemmene sa seg enig i argumentasjonen til Bratteteig, og i 
diskusjonen som fulgte ble andre muligheter drøftet. For det første ble det foreslått at AFIN 
(i samarbeid med andre, lignende studieprogrammer) kunne jobbe mot å få til en egen 
eksamensordning (evt. også egne obligatoriske oppgaver) for studenter på DRI (evt. også 
andre studieprogrammer der INF1000 er obligatorisk). Dette mente Bratteteig kunne være 
realistisk å få til på kort sikt. For det andre ble det diskutert mulighetene for på lang sikt å 
jobbe mot å få til en ”mykere” versjon av emnet, en ”INF1000B”, som tok for seg 
objektorientert programmering på et noe lavere nivå. Dette kunne være mer en introduksjon 
til programmering, men som likevel ivaretok de viktigste temaene som er nødvendig for å 
forstå hva det er og hvordan det foregår.   
 Det ble også fremmet forslag om å legge INF1000 lenger ut i studieløpet (per dags 
dato er INF1000 lagt til andre semester), ettersom emnet et utfordrende og arbeidskrevende, 
særlig for studenter uten erfaring med programmering. Samtidig ønsker AFIN for framtida å 
forberede studentene bedre på at de må ta informatikk, og at en bedre kan betone 
viktigheten av faget i studieretningen de går på. 
  
Vedtak: 
Forslaget ble vedtatt med enkelte sentrale endringer: 

i) Strakstiltakene (A til D) ble vedtatt i sin helhet  
ii) Forslag om å gjøre HUMIT1731 som alternativ til INF1000 (obligatorisk 

informatikkemne) ble ikke vedtatt. Istedenfor ble det vedtatt å flytte INF1000 til tredje 
semester, og Ex.fac. (som lå i tredje semester) flyttes ned til andre semester.  

iii) Se over 
iv) Evaluering av disse endringene planlegges å bli gjennomført høsten 2009 
v) PFIN ber Det juridiske fakultetet gjennomføre endringene så snart som mulig, og 

helst fra og med vårsemesteret 2009. 
 
 
SAK 4: Endring av godkjente breddevalg i samfunnsfag, J.nr: 2008/21738  

Det har vist seg å være et problem at gjennomføringsplanen for DRI legger begge 
breddevalgene i samfunnsfag til våren. Dette er fordi alle emnene som tillates, med unntak 
av ett, kun går om høsten. Det ble derfor diskutert om lista over tillatte breddevalg innen 
samfunnsfag skulle utvides, og om gjennomføringsplanen skulle endres, slik at det er mulig 
å ta samfunnsfag om høsten også. 
 Det ble i diskusjonen som fulgte bemerket at det store flertallet av DRI-studenene 
synes å velge statsvitenskapelige emner. Bratteteig fortalte om erfaringene de hadde fra 
bachelorprogrammet Teknologi, organisasjon og læring (TOOL); her var det tre emner innen 
sosiologi og tre emner innen pedagogikk (alle obligatoriske), og alle emnene var på 2000-
nivå, dvs. at de bygger på innføringsemner. Disse emnene var spesielt relevante for TOOL-
programmet, og gjennomføringen av emnene viste seg å fungere greit for studentene, selv 
om de ikke hadde innføringsemnene å bygge på. 
  
Vedtak: 
Forslaget i saksframlegget ble, med en mindre tilføyelse i punkt ii), vedtatt:  
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i) Samfunnsvitenskapelige breddevalgene for DRI-programmet endres slik at følgende 
nye emner kan velges: 

 STV1520 - Det politiske systemet i Norge fra 1814 til idag (vår/høst) 

• SOS1003 - Sosiologiens klassikere og det moderne samfunn (vår) 

• SOSANT1200 - Former for ulikhet: sosiale hierarkier og maktforhold (vår) 

ii) Gjennomføringsplanen endres slik at samfunnsfag bredde og INF100 i hhv. andre og 
tredje semester gjøres alternative. Dette fordi INF1000 i sak 3 ble vedtatt flyttet til 
tredje semester (mens Ex.Fac. ble flyttet ned til andre semester). 

iii) Endringen i breddevalg bør få effekt for alle studenter på DRI slik at studenter som 
tidligere har avlagt eksamen i de nye breddevalgene får disse godkjent som 
breddevalg. 

iv) PFIN ber Det juridiske fakultetet gjennomføre endringene så snart som mulig, og 
helst fra og med vårsemesteret 2009. 

 
 
SAK 5: Begrensning av DRI-studentenes studierett til emner på JUS, J.nr: 2008/21739 

Det har blitt oppdaget at studenter med studierett på DRI-programmet har hatt studierett til 
alle emner og alle avdelinger ved Det juridiske fakultet. AFIN anser ikke dette som en 
ønskelig situasjon, og ønsker å begrense dette. Medlemmene i PFIN var i all hovedsak 
samstemte i at dette verken er nødvendig eller heldig, og gikk derfor inn for å begrense 
studieretten til juridiske enkeltemner. 
 
Vedtak: 
Forslaget ble vedtatt uten endringer: Studenter ved DRI-programmet skal kun ha studierett 
til de juridiske enkeltemnene som programplanen til DRI tillater. 
 
 
SAK 6: Vedtak for å bekrefte tidligere opprettelse og nedlegging av emner på DRI, J.nr: 

2008/21740 

Av formelle årsaker har AFIN ønsket å gjøre eksplisitte vedtak om opprettelse og nedlegging 
av emner som PFIN tidligere har avgjort. 
 
Vedtak: 
Forslag ble vedtatt uten endringer, og følgende emner er opprettet og nedlagt med virkning 
fra høsten 2007: 

- Opprettelse av DRI1010 til erstatning for DRI2002 som nedlegges. 
- Opprettelse av DRI2010 til erstatning for DRI1002 som nedlegges. 
- Opprettelse av DRI3010 til erstatning for DRI2001 som nedlegges. 

For emner som blir nedlagt med virkning fra høsten 2007 (der undervisning ble gitt siste 
gang høsten 2007), vil siste mulighet for å gjenoppta eksamen være høsten 2009. Likeledes vil 
det for emner som det ble gitt undervisning i for siste gang våren 2007, være siste mulighet 
for å gjenoppta eksamen våren 2009.  
 
 
SAK 7: Endring av lokale regler for permisjon og utvidet studieforløp (deltidsstudier) 
ved Det juridiske fakultet (nytt kapittel 6 i nærmere regler), J.nr: 2008/21741 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/statsvitenskap/STV1520/index.xml
http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS1003/index.xml
http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT1200/index.xml
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Av informasjonshensyn og for å stramme inn på det de anser som en liberal 
saksbehandlingspraksis, ønsker Det juridiske fakultet ønsker å nedfelle de nye forskriftene 
for permisjon og utvidet studieforløp i de lokale reglene.  Endringene innskrenker ikke i 
særlig grad de rettighetene studentene allerede har. I korthet er endringene disse: Krav til 
bruk av eget søknadsskjema innen angitt frist. I tillegg skal ikke studenter få permisjon i sitt 
første semester (uten særlig grunn). Skal studenter nå få innvilget permisjon utover to 
semestre (som de fortsatt kan få uten grunn), må de nå enten ha en særskilt grunn, eller 
avlegge flere studiepoeng før ny permisjon (uten særskilt grunn) foreligger. I tillegg vil 
kravene om særskilt grunn og dokumentasjon av dette øke jo lengre utvidet 
studieprogresjon det søkes om. Fortsatt vil en kunne studere 50 prosent (30 sp i året) uten å 
søke om utvidet studieprogresjon. 
 
Vedtak: 
Forslag ble vedtatt uten endringer: PFIN anbefaler dekanatet å vedta forslaget til nytt 
kapittel 6 i nærmere regler for Det juridiske fakultet 
 

Drøftingssaker: 

SAK 8: Tilsynssensors rapport 2007/2008 

Hovedtrekkene i rapporten ble kort skissert og diskutert. I tråd med anbefalingene i 
tilsynssensors rapport, anbefaler PFIN at det foretas videre evaluering av emnene og 
studieprogrammene ved AFIN. 
 
 
SAK 9: Eventuelt 

Ingen saker under eventuelt. 


