
Universitetet i Oslo 

Avdeling for forvaltningsinformatikk 

 

Referat fra møte i Programrådet for forvaltningsinformatiske studier (PFIN) 

10.desember 2014. 

Tilstede: Dag W. Schartum (Afin), Arild Jansen (Afin), Christoffer C. Eriksen (JF), Tone Bratteteig (Ifi), 
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SAK 6/14 Godkjennelse av innkalling og referat fra forrige møte 

Innkalling og dagsorden ble godkjent. Torgeir hadde saker til eventuelt. Det oppstod usikkerhet om 

referat fra forrige møte var blitt sendt ut eller ikke. Dette skulle sjekkes og referat sendes ut, 

eventuelt på nytt. 

SAK 7/14 Orienteringssaker 

a) Dag orienterte om antall studenter og emner høsten 2014, hvor mange som tok eksamen 

og hvor mye bortfall det var underveis 

- Eksamensresultater vår 2014 

 DRI1010: 64 oppmeldt, 54 møtt, en stryk og karaktersnitt C 

 DRI3001: 9 kandidater leverte prosjektoppgave og karaktersnitt B 

 FINF4002: 9 kandidater leverte forprosjekt, 3 strøk og 6 bestått 

 FINF5001: 2 kandidater har levert masteravhandling i 2014, karaktersnitt 

C 

- Mer utfyllende om FINF4002 og 5002 under SAK 8/14 Tilsynsrapport 

b) Søkere til DRI-programmet høst 2014: 887 søkere, 93 med DRI som førstevalg, 45 som 

startet på programmet og 24.11.14 er det 40 studenter med oppstart H-14 som har aktiv 

studierett. 

c) Midtveisevalueringene for DRI1001, DRI2020 og DRI3010 viser at studentene i all 

hovedsak er fornøyd med undervisningsopplegget. Midtveisevalueringene ligger ute på 

de enkelte emners semesterside. 

d) Høst 2014 eksamen:  

- DRI1001, 48 oppmeldt 

- DRI2020, 20 oppmeldt 

- DRI3010, 15 oppmeldt 

- FINF4001, 13 oppmeldt 

- Resultater foreligger ikke på møtedato 

e) Undervisning vår 2015:  

- DRI1010 Personvern i offentlig forvaltning 

- DRI3001 Prosjektarbeid 



- FINF4002 Masterskole i forvaltningsinformatikk 

 

f) Periodisk evaluering av DRI- og FINF-programmene: 

- Studieprogram skal evalueres ca hvert 5. til 6. år og fakultetet ønsker at i 2015 

skal DRI- og FINF-programmene evalueres.  

- Professor Jansens forskningsfri kan vanskeliggjøre dette da den interne 

evalueringen skal skje i perioden han er fraværende. Derfor kan en slik evaluering 

bli noe forskjøvet etter avtale med fakultetet.  

- Per 10. desember 2014 er det to tilsvarende evalueringer på JF – IKRS og ICTL er 

under arbeid. 

- PFIN ønsker å ta del i evalueringen, primært i form av en sirkulasjonssak der 

forslag til arbeidsmåter mv blir diskutert.  

g) Forskningspermisjon for Professor Jansen. 

-  Arild er innvilget forskningspermisjon for våren 2015. Dette gir en anstrengt og 

sårbar undervisningssituasjon i DRI3001 og FINF4002. AFIN er et lite miljø, og det 

kan bli problematisk med tanke på veiledning i de to nevnte emnene.  

- Arild vil fortsette å veilede studenter han allerede har, og har sagt seg villig til å 

veilede 2-3 studenter i FINF4002 V-15. 

 

SAK 8/14 (ingen sak under dette saksnummeret) 

 

SAK 9/14 Tilsynsrapport ved AFIN høst 2014 

- Tilsynssensor har tidligere etterlyst et mer juridisk fokus på programmene, og 

DRI2020 er ett fag som har fått økt fokus på det juridiske, men da også med 

mindre fokus på informatikk og samfunnsfag. Det ble i denne forbindelse nevnt 

at det var viktig ikke å miste det tverrfaglige perspektivet. 

- Angående FINF4002 og FINF5001 redegjorde Arild Jansen for antallet «ikke 

bestått» i FINF4002 v14 og presiserte at det ikke er representativt for tidligere 

semester. Dag Schartum forklarte at innleveringer av oppgaver i FINF5001 går i 

bølgedaler, og at lave tall i år ikke nødvendigvis er bortfall, men forsinkelser.  

- Tilsynssensors intervjuer med DRI studenter kan tyde på at få studenter vet hva 

de går til, og føler det er en viss uklarhet rundt programmet. 

Studentrepresentantene i PFIN tror en del av bortfallet fra 1.til 2. år kan forklares 

med denne uklarheten. I følge Tone Bratteteig er en slik uklarhet normalt og 

naturlig når det gjelder tverrfaglige programmer. Studentrepresentantene 

anbefalte her en oppfølgingstime med en faglærer med fokus på videre 

fagsammensetning. Da det er lite valgmuligheter i 2. semester på DRI-

programmet, mener faglærer at en individuell samtale med studenter som 

ønsker det i slutten av 2. semester vil være mest hensiktsmessig.  



- Studentene forteller tilsynssensor at de ønsker flere lesesalsplasser i tilknytning 

til AFIN, men dette er vanskelig da AFIN har begrenset plass. De har også tilgang 

til alle lesesaler, kollokvierom og pc-stuer på UiO 

- Kommentarer om gamle/utdaterte power point presentasjoner på forelesning 

tas til etterretning. Forklaringen på små endringer er ofte at innholdet gjelder 

teoretiske spørsmål som ikke endres fra år til år. 

SAK 10/14 Sammensetning av en 80-gruppe i DRI-programmet 

Da det i dag ikke er en egen 80-gruppe i DRI-programmet, ble det foreslått at en slik opprettes med 

følgende emner: 

 DRI1001 (10stp) 

 DRI1010 (10stp) 

 DRI2020 (10 stp) 

 DRI3010 (10 stp) 

 DRI3001 (20 stp) 

 RINF1100 (10 stp) 

 JUROFF1201 (10stp) 

Forslag til vedtak: 

Det etableres en 80-gruppe i DRI-programmet i samsvar med forslaget ovenfor.  

Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

 

SAK 11/14 Mulighet for å skrive prosjektoppgave (DRI3001) for enkeltemnestudenter 

En fritt sammensatt bachelor grad i kultur og samfunn oppnås på grunnlag av 3 års studium (180 stp) 

der dette må inngå: 

- Ex.phil, Ex.fac, en emnegruppe med til sammen minst 80 stp, en emnegruppe 

med minst 40 stp (fra annet fakultet) og de resterende emnene kan velges fritt.  

For at enkeltemnestudenter skal ha mulighet til å fullføre vårt programs 80 gruppe (slik den er 

vedtatt i SAK 10/14) må de også ha mulighet til å skrive prosjektoppgave på 20 stp (DRI3001). 

 

Forslag til vedtak: 

Enkeltemnestudenter som har bestått DRI1001, DRI1010, DRI2020, DRI3010, RINF1100 og 

JUROFF1201 skal få mulighet til å søke om å få skrive prosjektoppgave i DRI (emnet DRI3001) 

forutsatt at de også har bestått INF1050 og et av de andre INF-fagene som er obligatoriske – 

INF1000/1500. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt 



SAK 12/14 Støtteundervisning for DRI-studenter som tar INF1050 

INF1050 er obligatorisk fag på DRI. Ved løsning av obligatoriske oppgaver på emnet vil det være 

aktuelt og en klar fordel å ha bekgrunn i programmering fra emnet INF1000, som de fleste av våre 

studenter ikke har. For å sikre god gjennomføring av INF1050 og for å gi våre studenter noe 

grunnleggende innsikt i programmering, er det aktuelt å tilby våre studenter særlig undervisning i 

tilknytning til løsning av de obligatoriske oppgavene. For å unngå at dette skal føre til nevneverdig 

økning i undervisningsutgiftene, bør undervisningen begrenses til 4 timer utført av kvalifisert student.  

Forslag til vedtak: 

I tråd med saksbeskrivelsen ovenfor, gir PFIN sin tilslutning til at det tilbys særlig undervisning i 

tilknytning til INF1050. Vedtaket er begrenset til vår 2015. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

SAK 13/14 Eventuelt 

Studentrepresentanten for DRI-programmet fremla ønske fra studentene om nye kontorstoler og pc-

skjermer (helst 16:9) på biblioteket. PFIN stilte seg positiv til ønsket og administrasjonen vil 

undersøke hvilke muligheter som foreligger. 

Bachelor studenter på 1. og 2. år ønsker tilgang til 4.etg Domus Nova på søndager og helligdager. 

Dette har også vært tatt opp tidligere, og tilgangen for disse studentene har blitt noe utvidet, men 

ikke til søndager og helligdager. Vaktalarm er skeptisk til at for mange studenter skal ha tilgang til 

kontorfløyer og bibliotek på dager hvor det mest sannsynlig ikke vil være ansatte tilstede. PFIN stilte 

seg positiv til ønsket og administrasjonen vil undersøke hvilke muligheter som foreligger for tilgang i 

eksamensperioder. 

Bachelor studentene etterspurte mønsterbesvarelser til, og podcaster av DRI emnene. Spørsmålene 

til eksamen på DRI- og FINF-emner gir ofte mulighet for flere løsninger. Mønsterbesvarelser er derfor 

ikke egnet. Podcaster av DRI-emnene besluttes emne for emne. Det blir podcast av DRI1010 V-15. 

 

 


