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Tilstede
Agmund, Andreas, Ida, Camilla, Maud, Paulina, Ece, Tobias, Philip, Feliks, Emil og Jardar.

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden godkjent.

Valg av referent
Andreas ble valgt som referent.

Saksliste:
• Tanker om hjemmeeksamen:

Ikke mye forskjell fra vanlig 4-timers eksamen selvom man har mulighet for samarbeid og bruk av ekstra
kilder. Bekymring for vanskelig eksamen til tross for at man ikke har bedre ressurser til å benytte seg i
forhold til en tradisjonell eksamen. Vil få frem budskapet om at selvom det er hjemmeeksamen så burde
den ikke være noe særlig vanskeligere enn en tradisjonell eksamen. Man har dårlig tid på en tradisjonell
eksamen og håper at forelesere tar dette til etteretning da de skal lage en ny hjemmeeksamen til sitt
respekterende emne. Viktig at hjemmeeksamen burde ha likheter med tidligere eksamensoppgaver slik at
vi får riktig forberedelse og ha litt forutsigbarhet. Ønsker helt 24-timers eksamen for trygghet, da man for
eksempel kan ha vansker med konsentrasjon i hjemmet under eksamen

• Bedrpres:
3-4 presentasjoner planlagt. Deloitte ville helst ha i januar/februar, Bekk ville helst ha i november. EY
ville helst ha i sine egne lokaler på Bjørvika for aktuarer(?) også i november. De som vil ha i egne lokaler
er ansvarlig for egne retningslinjer og smittevern. Prioriterer masterstudenter og sisteår-studenter for disse
plassene om det er stor pågang.

• Arramgementer:
Utenfor campus: Tanker om arrangementer utenfor campus. Eventuelt tur til Nordmarka og lignende. Dele
i kohorter i et maks antall personer så man ikke er for mange samlet på samme tur med 1m avstand.
Vurdere om at alle tar med egen matpakke. UiO har tilbud om ulike museer med gratis inngang som burde
vurderes til fordel for slike turer i regi av fagutvalget. På campus: Filmkveld på sophus lie eller lignende om
mulig, der det er mulighet for stor avstand. Vurdere spillkveld om det er lavt oppmøte, med påmelding slik
at man har oversikt. Kanskje vurdere minigolf, ønsker helst å unngå arrangementer som ekskluderer noe
studenter (steder med 20 års-grense osv). Se på muligheten for quiz ettersom det er mulig å gjennomføre
på nettet, med premier (bowling e.l.) Se an internmiddag med fagutvalget siden det ble avlyst i vår.
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• Popmat:
Vurdere å ha popmat over zoom.

• PR:
Etter stemming ble det vedtatt om å lage en instagram for mfu for å få litt publikum og større engasjement
når det er arrangementer og bedriftpresentasjoner. Det har også vært spørsmål fra bedrifter om vi har en
instagram konto.

• Coronatiltak:
Ønske om UiO-munnbind med UiO sitt logo tilsvarende til hva OsloMet har gjort for sine studenter (der
alle fikk 2 munnbind hver med logo). Sender forslaget videre til MNSU.

Neste møte: Bestemmes senere.
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