Innkalling til møte fredag 12. April 2019,
kl. 14:15, på møterommet (v139)
Fysisk fagutvalg
• Møtt: Even Tobias, Bror, Ivar, Edvarda, Jonas R. Oskar, Johannes,
Fredrik, Håkon Olav
• Ikke møtt: Jan, Abdullah, Jonas F
• Meldt frafall:
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GAD (Godkjenning av dagsorden)

Godkjent
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GAR (Godkjenning av referat)

Godkjent
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Oppsummeringsrunde

Oppdateringer
Møte i Utdanningsutvalget: FYS3320 legges ned, planlegger å kombinere
FYS3320 og FYS1010 inn i ett emne. FYS4010, FYS4020 og FYS4030
blir lagt ned, det er emner bare for utvekslingsstudenter, emnene har
hatt veldig få studenter og det har blitt mye forvirring rundt emnene.
Fra høsten 2019 blir det obligatorisk writing science hvor man blir
flinkere til å lese og skrive artikkler.
Dilemma rundt Computational Science master, av og til får de inn
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søknader som ikke har noe med fysikk å gjøre. Det er bra at noe er
tverfaglig, men dumt om det ikke er noe fysikk i det. De har bestemt
at slike søknader ikke skal bli godkjent.
Allmøte i MNSU, veldig lite oppmøte. Det ble valgt inn to nye medlemmer.
Det ble endring av formuleringen til noen statutter.

4
4.1

Arrangement
Eksamensverksted

Gruppelærere - vi har ikke fått noen i FYS2130 og FYS2140. Jan har snakket med mange.
Motivere ved å si at studenter setter pris på det.
Vi kan snakke med gruppelærere, og bare la dem holde eksamensverksted hvis de ikke vet noe om eksamen. Hør rundt, også med gruppelærere!

4.2

Fysikk i Origo

Mailen til Luiza kom aldri fram. Oskar går inn i 15 minutters pausen av
statmek forelesning. Datoen er fastsatt, ingen har innvendinger.

4.3

Den store grillfesten m / Bachelorseremoni

Oppsett: Fysfor står for grilling. Vi trenger høytaleranlegg og stoler. Kanskje
pynte litt med noe vårstemning.
Talere: Arnt Inge (Ivar sender epost), noen fra Forvei (Even Tobias sender
epost), Andreas Gørgen (Even Tobias) og Anders Malthe-Sørensen (siden de er programrådsleder for FA/FAM). Hør med 3. års studenter
om noen av dem kan tenke seg å holde en tale.
Dato, tidspunkt: 14. Juni klokka 18:00
Ifjor var det velkomst med sprudlevin, de avgående studentene ble avbildet
i fysikktrappa, utdeling av roser.
Vi må lage et påmeldingsskjema
Vi har et party-telt hvis det regner
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Arrangement anmeldelser

SPINN-tur: Veldig bra. Fullpakka. Planlegge mer på forkant, alt burde vært
fiksa før Abdullah var på CERN. Fredrik er en helt. Vi diskuterte mye uten
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at noe skjedde. Vi må være flinkere med kjøkkenhjelp og gruppelærere. Ansvarlig bør ha tid til å gjøre opplegget, hyttetur er en stor jobb. Hyttetursansvarlig burde være der hele helga. Det sosiale på kvelden var kanskje litt for
grupert, ha noe opplegg på kvelden? Ha noen leker før lunsjen rett etter
man kommer opp. Innkjøp burde planlegges bedre og finne folk som kan
være med. Vi burde komme på noe å gi til Pejman, kanskje en god ost, eller
annen fin mat, Even Tobias kjøper noe på meny!
Integralkonkurranse: Bra for å være første gang, lærte mye som kan forbedres (f.eks lettere integraler). Lite ble gjort tidlig, og mye ble gjort litt før.
Vi trenger flere deltagere. MNSU må inviteres, tidligere reklamasjon. Bedre
samarbeid med MNSU. Bror og Håkon Olav gjorde en fantastisk jobb! Lage
en erfaringsprotokoll for integralkonkuranse som dere kan sende til Even Tobias på epost slik at vi legger det i driven. Ha det på VB hvor man har fire
tavler og fire personer kan regne samtidig.
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Knask

Oskar tar med. Godkjent.
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Evt

Plakater: Plakater på kjemisk: Det er to småtavler utenfor auditoriumet
som skal plukkes ned. Plakater skal henges i trappetårnet, det er vår
trapp. Plukk ned plakater.
Penger til overs fra diskusjonsgrupper forrige semester (Joakim), kan
vi spørre om å bruke dem til eksamensverksted. Ivar sender epost og
spør Joakim.
Fadderuka: Vi må snakke om fadderuka og finne ut hva vi skal gjøre. Vi
burde ha en representant i fadderuke opplegget. Hvis noen har lyst
til å være med så er det fint, tenk på det hvertfall. Det innebærer
en del møter før sommern hvor man skal planlegge fadderuke. Fint
om representanten fra FFU er fadder og har sin egen faddergruppe.
Johannes hadde dette vervet for ett år siden. Fadderuke ansvarlig burde
kanskje være et eget verv (vårsemester). Være flinkere til å nevne det
FFU gjør.
Hyttetur høst 2019: Vi må planlegge hyttetur for høst 2019, det tar vi
neste møte.
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