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SAK 1/14 Godkjennelse av innkalling og referat fra forrige møte 

Innkalling og referat fra forrige møte godkjent 

 

SAK 2/14 Orienterings-/diskusjonssaker 

a) Dag orienterte om antall studenter og emner våren 2014, hvor mange som tok 
eksamen og hvor mye frafall det var underveis 
- Har avholdt eksamen i DRI 1010 (62 oppmeldte), DRI 3001 (9 oppmeldte), FINF 

4002 (9 oppmeldte) og FINF 5001 (11 oppmeldte). Resultater foreligger ikke ennå.  
- Eksamensresultater høst 2013: 

 DRI 1001: 41 oppmeldte kandidater, 32 møtt, null stryk og karaktersnitt på C 

 DRI 2020: 16 oppmeldte kandidater, 16 møtt, null stryk og karaktersnitt på C 

 DRI 3010: 11 oppmeldte kandidater, 11 møtt, null stryk og karaktersnitt på B 

 FINF 4001: 9 oppmeldte kandidater, 7 møtt, 1 stryk og karaktersnitt på B 

 I 2013 leverte 9 kandidater masteravhandling med C i snitt, forventer samme 
antall i 2014 

b) Dag orienterte om undervisning som holdes høsten 2014 
- Det holdes undervisning i DRI 1001 – Digital forvaltning, DRI 2020 – Rettskilder og 

informasjonssøking, DRI 3010 – Systemutvikling, offentlig styring og demokrati og 
FINF 4001 - Forvaltningsinformatikk 

c) Dag orienterte om søkertall til henholdsvis bachelorgraden Demokrati og rettigheter i 
informasjonssamfunnet og mastergraden Master i forvaltningsinformatikk 
- 887 søkere til DRI, hvorav 93 er primærsøkere 
- 30 søkere til FINF, hvorav 22 er primærsøkere 

d) Dag orienterte om midtveisevalueringen i Finf 4002 
- Det var kommet noen kraftige tilbakemeldinger med berettiget kritikk, dette 

skal rettes opp 

 

 



SAK 3/14 Forslag til krav til opptak for studenter med bachelor i offentlig administrasjon 
og ledelse 

Forslag til vedtak:  

Fra og med opptaket for 2015 innføres det en ny alternativ faglig fordypning for opptak til 
masterprogrammet i Forvaltningsinformatikk. Følgende inntas som annet kulepunkt i ”Krav 
til faglig fordypning”: 

 ”ha fullført bachelorprogrammet Offentlig administrasjon og ledelse (OFFADM) med 
fordypning i Forvaltningsinformatikk.” 

Forslaget ble enstemmig vedtatt 

SAK 4/14 Ad. Planen for et nytt masterløp 

PFIN har tidligere vedtatt å arbeide for en erfaringsbasert master i forvaltningsinformatikk 
hvor relevant erfaring og formell kompetanse ville være opptakskrav. Studieløpet ville 
bestått av 90 stp i bl.a. forvaltningsinformatikk og avsluttes med en 30 stp oppgave (i 
motsetning til 60 stp oppgaven som er obligatorisk på masterprogrammet som nå tilbys). 

Dette arbeidet har ikke lyktes pga formelle hindringer, som bl.a. antall studieplasser. PFIN 
tok til etterretning at dette arbeidet er avsluttet uten resultat. 

SAK 5/15 Eventuelt 

Det ble ytret ønske om tilgang til SERI (4. etg DN) hele døgnet, 365 dager i året for alle DRI-
studenter. Per i dag har bachelor studentene begrenset tilgang i helger og på helligdager.  

PFIN uttrykte ønske om at DRI-studentene skal få tilgang til bygget som ønsket. 
Førstekonsulent Karianne Stang be bedt om å ta dette opp med vaktsentralen for å finne en 
løsning.   

 

 

 


