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Godkjenninger
Diskujson rundt talerett for matematikkstudenter utenfor MFU på møtet. Diskusjonen utsettes til slutten av
møtet. Innkalling og dagsorden godkjent.

Valg av referent
Cecilie ble valgt til referent.

1 Saksliste

1.1 Ekstra: hyttetur
MFU ønsker at hytteeier kjører opp mat, dette koster 500kr ekstra. Jouval stiller med bil for kjøring og innkjøp
av mat. Farida og Jouval handler mat og Florian, Jouval og Farida lager mat. 17 stk påmeldt for øyeblikket.
Aktiviteter på turen blir musikkbingo/quiz som Florian arrangerer og faglig foredrag. MFU tar med brettspill.
MFU skal refundere Jouval for bensin etc. i ettertid.

1.2 Programevaluering
Det er snart nytt møte i Bachelorrådet, der det i første runde skal være en idémyldring rundt programevalueringen
og hva som er viktig for studenter. Det skal ikke legges noen konkrete planer på møtet, men MFUs representanter
skal uttrykke fagutvalgets tanker rundt programevalueringen. Disse er oppsummert her:

• For MAMI med spesialisering innen matematikk og fysikk er det for få fag innen fysikk slik at bachelorstu-
denter ikke kvalifiseres til mastergrader innen fysikk.

• MAEC burde ha likt første semester som MAMI og mer informatikkemner generelt i studieprogrammet.

• Obligatorisk MAT2400 – Reell analyse: Faget virker unødvendig i mange studieretninger. Spesielt bemerket
er studieretningen Samfunnsøkonomisk analyse(MAEC). MFU lurer også på hvorfor MAT2400 er obligato-
risk for studieretningen Statisitikk og økonomi(MAEC), når den er valgfri for studieretningen Statistikk og
Data Science med spesialisering innen statistikk (MAMI).

• For økonomiretningen(MAEC) virker det hensiktsmessig med mer finans før emnet STK-MAT3700 –
Introduction to Mathematical Finance and Investment Theory. Det er for vanskelig for MAEC studenter å
finne flere fag innen finans/økonomi utenom de obligatoriske fagene. Dette vil MFU ta videre.
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• Generell studieoppbygning: Vi ønsker mindre obligatoriske emner og større frihet til å velge. Der det
er valgmuligheter, burde det gis mer informasjon fra instituttet om fag som burde tas for aktuelle
masteroppgaver. Eksempelvis kan ikke studenter på retningen Beregningsorientert informatikk(MAMI)
kvalifisere seg til den mest naturlige masteren uten MAT2400 Reell analyse (som ikke er obligatorisk).
Informasjonen om dette er ikke gitt, og må finnes av studenten selv (i riktig tid).

• MFU støtter planene om å legge ut generelle fagvideoer laget av fagdidaktikere som kan tekstes og publiseres
for studentene. Dette er et alternativ til å måtte tekste alle forelesninger for å kunne ta opptak og publisere
disse.

• MFU er enige i at studenter på MI ikke blir involvert nok, og at de ikke blir sett eller hørt nok.

• Studieprogrammene er for rettet mot videre utdanning og virker distansert fra arbeidslivet.

• Angående dårlig studiemiljø blant MI studenter: Rekrutteringen til MI bachelor burde økes, der fordelene ved
å velge Univeristetet i Oslo (f.eks. mer valgfrihet), burde vektlegges. E eget område for matematikkstudentene
der de kan møtes og sosialisere kunne bidratt til rekrutteringen. Det ble kommentert at Sylowsalen ikke
fungerer til denne hensikten. Diskusjonen rundt Sylowsalens funksjon utsettes til slutten av møtet.

Medlemmene som kom med kommentarer på møtet skal sende en kort skriftlig utdypning av punktene til MFUs
representanter i Bachelorrådet.

1.3 Studentinnovasjon
Dette punktet ble løst internt i MFU før møtet. Florian og Feliks deltar.

1.4 Utstemming av fraværende medlemmer
Paulina og Erling stemmes ut av MFU da de ikke lenger er tilgjengelige. Ingen medlemmer stemmes inn på
dette møtet. Prosessen må diskuteres og innmelding må være åpen for andre utenfor MFUs bekjente. Hvis nytt
allmøte trengs, må innkalling komme minst 14 dager før. Diskusjonen tas videre på neste møte.

1.5 Merch
Feliks la ut meningsmåling i MFUs facebook-gruppe, der det oppfordres til at flere stemmer før noe bestilles.
Hvis det ikke er nok engasjement rundt det, så er ikke merch nødvending. Bestilling av merch avlyses dersom
det ikke er bestemt innen neste møte.

1.6 Mailliste PR-hensikt
Saken tas via MFUs facebookgruppe.

1.7 Obliger på MI (sak fra MNSU)
Nye regler på MI om at studenter kun har ett forsøk på obligatoriske oppgaver. Dette har blitt en sak i MNSU
fordi det påvirker veldig mange studenter. MNSU har uttrykt et ønske om statistikk rundt antall stryk på forrige
obligatoriske oppgave. MFU støtter dette ønsket. MFU skal sende representanter til neste fakultetsmøte, der
disse tallene skal presenteres. Oliver og Feliks drar.

Da dette først ble vedtatt, ble det begrunnet med at andre forsøk ble for nært eksamen, og at det ble for
mye jobb for forelesere og gruppelærere. Nå begrunner instituttet det med at det ble innført for studentene.
Dette er MFU uenige i. MFU lurer på om terskelen for å bestå ble lavere etter endringene av retningslinjene for
obligatoriske oppgaver. Det ble kommentert at ett forsøk muligens kan bidra til at studenter som allerede sliter
faller fra.
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Eventuelt
• Hva kan vi gjøre for at flere blir med på hyttetur? Sannsynligvis ble det få påmeldte denne gangen siden

turen ble så tett på påskeferien. MFU burde fokusere på å nå ut til masterstudenter og førsteårsstudenter.
Forslag om å spre ordet gjennom egne sirkler og at tidligere faddere kan sende tips til fadderbarna sine.

• Sylowsalen hadde potensial til å være en god ressurs for matematikkstudentene og kunne bidratt til
bedre studiemiljø på MI. Det oppleves som ødeleggende at vi ikke fikk lov til å reservere området for
mattestudenter, og det har blitt observert færre mattestudenter der nå enn ved lanseringen. I samtaler med
instituttet, har MFUs medlemmer fått inntrykket av at MI har oppfatningen om at Sylowsalen fungerer
godt. Dette er det flere i fagutvalget som er uenige i. Det er ønsker om at MFU skal kjempe for å reservere
området og for å endre navnet til noe mer åpenbart. Det virker lite sannsynlig at Realfagsbiblioteket
kommer til å endre mening angående reserveringen. Matematikkstudenter trenger samleområder da det
virker som at mesteparten av studentene heller sitter hjemme eller spredt utover campus, istedenfor å
omgås sine medstudenter.
Generelt burde det jobbes mer med PR for Sylwosalen og matterommet slik at disse kan være mer etablerte
matematikk-områder(sånn som Lektorkroken) når det kommer nye studenter til høsten. Cecilie skal lage
en egen del på nettsiden med generell info for matematikkstudenter.
Det ble kommentert at MFU og matematikkstudentene må bli flinkere til å bruke matterommet. Vi får
ikke innviglet midler for innredning av rommet, men MFU kan vurdere å sette av litt av egne midler på
det. Forslag om “wall of fame“ med bilder av mattestudenter på MFUs arrangementer. Det ble påpekt at
matterommet ikke vil være en ønsket studieplass for studentene på samme måte som VB er det, og at det
derfor er mer potensiale med Sylowsalen. Diskusjonen tas videre på neste møte.
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