
Kjære student på FINF1001 Digital forvaltning, 

Vi er glade for å kunne ønske deg velkommen til undervisning på introduksjonsemnet om 

digital forvaltning. Emnet inngår bl.a. i kompetansekrav for opptak til Master i 

forvaltningsinformatikk og er anbefalt for jus-profilen Personvern, sikkerhet og digital 

forvaltning. 

Emnet leveres av Senter for rettsinformatikk ved Det juridiske fakultetet. Du finner SERI i 

første etasje i Domus Akademika (DA) på Karl Johan. 

Slik Corona-situasjonen er nå, og fordi antallet studenter er for stort til at fysisk samling og 

klasseromsundervisning, blir all undervisning på emnet digital. Undervisningen har følgende 

elementer: 

 Forelesninger (første er mandag 17.8 kl. 10.15 – 12.00) 

Forelesningene vil i utgangspunktet bli publisert som opptak som blir lagt på 

semestersiden. Publisering skjer senest til den tid som er oppsatt på 

forelesningsprogrammet. Kontakten med lærer og emneansvarlig, Dag Wiese 

Schartum, skjer via «Lærerkontakten», se nedenfor. I tillegg til opptakene, vil det bli 

lagt ut powerpointpresentasjoner til hver forelesning. 

 Seminarer (første gang er onsdag 9.09 kl. 14.15) 

Opplegg for seminarene kommer senere, i god tid før seminarene begynner. 

 Obligatorisk oppgave 

Informasjon om oppgaven kommer sammen med informasjonen om seminarene. 

 Lærerkontakt på Zoom (31.8 og 05.10, begge dager kl. 15.00) 

Lærerkontakten gir dere anledning til å stille faglige spørsmål til Dag i forbindelse 

med forelesninger og pensum på emnet. Alle oppmeldte på emnet kan delta. Ingen 

spørsmål er for dumme! Det blir ikke gjort opptak. 

Dersom det blir behov, kan vi sette opp flere tider for lærerkontakt. 
Invitasjon/påminnelse vil bli sendt i passe tid. 
 
Dersom dere har faglige spørsmål, kan dere også maile Dag 

(d.w.schartum@jus.uio.no). Dersom du lurer på muligheten for å søke 

Forvaltningsinformatikk master eller ta jus-profilen Personvern, sikkerhet og digital 

forvaltning, er Dag også tilgjengelig for å gjøre individuelle avtaler. Ta kontakt! Har 

dere spørsmål om oppmelding, eksamener og andre studieadministrative spørsmål, 

kan Karianne (Karianne.stang@jus.uio.no) svare. 

All informasjon om undervisning vil bli å finne på semestersiden og i Canvas. Beskjeder om 

emnet gis på semestersiden, men er det viktig nok, gir vi også individuell beskjed. 

Har DU forslag og meninger du vil gi oss, setter vi pris på om du mailer Dag (faglige ting) eller 

Karianne (studieadministrative spørsmål). 

 

Vi håper du blir fornøyd selv uten tradisjonell undervisning. 

Lykke til med studiene! 
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