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SAK 5/12 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 

 

Innkalling godkjent. Referat fra forrige møte 8.6.2012 ble godkjent. Erik nevnte til referatet at DRI 

studentene kunne ha nytte av juridisk tenkning..  

 

SAK 6/12 Orienteringssaker.  

 

a)Dag orienterte om antall studenter h.2012, hvor mange tok eksamen og hvor mye frafall det var 

underveis. Gisle foreslo eksamensforberedende forelesning på siste forelesning før eksamen. Dette for 

videre fremdrift i tillegg til fagprat som vi har fra før. Også bra tiltak for å motivere studentene og 

tilrettelegge. 

 

b) Rapport fra  tilsynssensor er ikke klar enda. Blir sendt ut på sirk når den er klar. 

 

 

SAK 7/12 Beslutningssak: Søknad om godkjenning av utdanning som breddevalg som del av 

DRI-graden. 

 

Dag orienterte. Line Spongsveen sin søknad ble vedtatt. 

 

SAK 8/12 Beslutningssak: Forslag til vedtak om presisering av krav til gruppearbeid på DRI- 
og FINF-studiene 
 
Gisle orienterte om hvordan de gjorde det på Informatikk. Dag orienterte om hvordan dette 
var på DRI og FINF nå. Ingrid orienterte om hvordan studentene fordelte arbeid innen 
gruppene nå og hvordan det egentlig fungerte på DRI2020.  
 
Vedtak 
Følgende tekst tas inn i beskrivelsen av oppbygging og gjennomføring i beskrivelsene av 
programmene DRI og FINF: 
”Obligatoriske oppgaver 
Alle studenter som tar emner i DRI/FINF må levere inn obligatoriske arbeider. Arbeidet skal 
gjennomføres som gruppearbeid. Dersom det foreligger ekstraordinære og tungtveiende 
grunner, kan AFIN tillate individuell besvarelse.” 
 
SAK 9/12 Beslutningssak: Forslag til endring av beskrivelsen av oppbygging og 
gjennomføring av DRI-studiet 
 
Arild orienterte om forslaget. Erik sa det var mye valgfrihet i studieprogrammet på DRI og er 
det lurt å stramme litt inn på valgfriheten der? Han tenkte da mest på første del av studiet. 
Og at det evnt. kunne være mer valgfrihet senere i studiet? Off.adm kunne vært et bra fag å 



ha med i valgene på DRI.  Vi ser mer på dette og tar det evnt. opp igjen på PFIN møte våren 
2013.  
 
Vedtak: Forslaget fra Arild ble vedtatt 
 
 
SAK 10/12 Diskusjonssak: Mulig tilbud om master med 30sp masteroppgave 
 
Arild orienterte. Skal vi har 30 sp masteroppgave på AFIN? Gisle og Erik informerte om 
hvordan dette fungerte på Informatikk og på Jus. Saken utredes mer og tas opp igjen på PFIN 
møte våren 2013. 
 
SAK 11/12 Eventuelt 
 
Sak fra Erik . Bakgrunnen var mail fra Øyvind Colbjørnsen på Statsvitenskap vedr. fordypning 
i Forvaltningsinformatikk. Dag informerte om at DRI 1001 er pr i dag det beste faget men DRI 
2020 blir best på sikt. Erik mener også at Off.adm kan være et bra alternativ. 
 
Sak fra Erik. Erik informerte om at han går av med pensjon h.2013 og ut av PFIN. Han foreslo 
at den som tar over faget JurOff bør inn i PFIN etter han. Erik stiller i PFIN også våren 2013. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


