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Referat fra møte
Matematisk fagutvalg
3. april 2019

Tilstede: Christian, Jens, Eva, Samater, Edvard, Sigurd, Florian, Arne Tobias, Vegard, Sverre og Ella

Godkjenninger
Innkalling og dagsorden godkjent.

Valg av referent
Edvard og Ella valgt til referenter.

Saker til eventuelt
-Allmøte med MNSU.

-Diskusjon om exphil.

Saksliste

Diskusjonssak - strukturering
Oppdatering fra drodlemøte.
Forslag om å endre på fagutvalgets strukturering:
Lage mer avklarte roller, slå sammen noen roller, og lage komitéer.

Komitéer:
- Bedpresgruppe. Beholde en bedpresansvarlig som delegerer ansvar til andre i komitéen for hvert event.
- Sosialgruppe. Beholde en sosialansvarlig som delegerer ansvar til andre i komitéen for hvert event.

Slå sammen disse:
- Bokskap- og lesesalsansvarlig
- MNSU-representant og nestleder
- Sekretær og webansvarlig

Forslagene legges fram på allmøte.

Kalender
Ønskelig å lage en kalender for fagutvalgets agenda. Forslag om å lage en intern på Facebook, og en offentlig på
fagutvalgets hjemmesider. Det er også ønskelig å få til en kalender som sendes til studentmailen, slik at den kan
synkroniseres med personlige kalendre.
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Hyttetur
Jardar har laget en foreløpig oversikt over arbeidsfordeling på Facebook. Vi delegerer oppgaver etter søknadsfristen.

Møte med administrasjonen
Åpent møte med fagutvalget og administrasjonen. Snakke om samordning av sosiale tiltak, og om studiekvali-
tetsmidlene. Tid og sted: onsdag 10. april kl. 10 i Abels utsikt.

Praksisemne - MAT3055
Diskusjonssak fra studieutvalget. Fakultetet har tatt initiativ til internship/praksisemne; praksis i bedrift, i siste
del av bachelorprogrammene. MAT3055 – Praksis, Matematisk institutt. Dette er ment for MAMI-studenter med
fordypning innen Data Science. Fagutvalget er positive til dette, men ønsker at det også skal være for MAEC, og
at det legges inn spesifikke emnekrav.

Eventuelt
- Allmøte med MNSU 9. april. Tre vanlige plasser + en i studentparlamentet ledige.

- Diskusjon om exphil. Ønskelig å bevare exphil slik det er, eller få en naturvitenskapelig variant? Stor enighet
om at fagutvalget ønsker å beholde det slik det er.
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