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1 Saksliste

1.1 Panikkhjelp neste semester:
Jonas fra RealfagsForeningen har kommet med et forslag for studenter som sliter med oblig-kjøret: Panikkhjelp.
Panikkhjelp er et tilbud hvor studenter som tar førsteårsemner kan få hjelp av gruppelærere rett før innlevering
av oblig. Det er allerede bestemt at MAT1100 er et emne hvor det skal bli innført panikkhjelp. Men Jonas
trenger et emne til, og har spurt MFU hvilket emne vi kan anbefale. Flertallet mener at MEK og STK er de
vanskeligste emnene og MEK1100 ble valgt.

1.2 Opptak av PopMat:
Philip Hoel har kommet med et forslag: opptak av PopMat, som legges ut på en Youtube-kanal. Philip
argumenterer for at f.eks. Vgs elever kan ha interesse av å se på dette, slik at det vil inspirere fremtidige
matematikere. Dersom vi skal ta opptak av PopMat må vi høre med forelesere om det er greit, i tillegg må vi
fjerne studentenes spørsmål fra opptaket. Alle i MFU er enig om at dette er en god ide.

1.3 Arbeidsgruppe obliger:
• Rapport arbeidsgruppe:

MNSU har fått en arbeidsgruppe til å se på obliger ved MatNat. Arbeidsgruppen sendte ut et spørreskjema
angående obliger, i tillegg til å intervjue emneansvarelige for ulike emner ved MatNat. Arbeidsgruppen har
lagt frem en rapport på funnene sine: fleste studenter ved MatNat mener at obliger er nødvendig, ettersom
det gir økt innsats og læring.
Iunia er skeptisk til den fremlagte rapporten og kom med forslag om at vi sender ut vårt eget spørreskjema
om obliger og midtveis, noe diskusjon frem og tilbake om dette, men forslaget ble møtt med middelmådig
respons.

• Et forsøk på obliger:
I år er det innført kun et forsøk på obliger, tidligere har det vært to. Argumentet for at det kun skal
være et forsøk er som følgende: det krever mye tid og resurser å rette obliger på nytt, flere studenter har
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intensjonelt levert dårlige obliger for å utnytte ny to ukers tidsfrist, to ukers tidsfrist til forsøk 2 kan kræsje
med eksamen. Det blir ikke mer stressende for studenter med kun et forsøk, ettersom kravet for å bestå en
oblig har blitt mindre strengt.

• Avvikling av midtveiseksamen:
Det koster UiO store summer og tid å holde midtveiseksamene. Silurveien må reserveres, man trenger
eksamenvakter, folk til å rette eksamen, etc. det tapes også en hel undervisningsuke. Det er også et spørsmål
om hvorvidt førsteårsstudentene får noe utbytte av midtveiseksamen. Av den grunn diskuteres det nå å
avvikle midtveiseksamen.

1.4 Formålet til MFU:
Matematisk fagutvalg (MFU) er et studentorgan ved Matematisk institutt som har til formål å ivareta og å
fremme studentenes interesser i møte med Instituttet, Fakultetet og Universitetet i Oslo generelt. Fagutvalget skal
være et kontaktledd mellom studentene og Instituttet.
Fagutvalget skal holde seg oppdatert på hva Instituttet og Fakultetet driver med som angår studentene, og holde
studentene informert om saker som pårører dem. Fagutvalget representerer studentene i en rekke råd og utvalg,
og kan fremme saker på vegne av studenter dersom det er ønske om det.

Diskusjon rundt formålene:
Philip AA mener hovedformålet til MFU burde være det faglige, og å fremme studentenes meninger. Lars forteller
at før 2018 holdt MFU sjeldent sosiale arrangementer, og var hovedsakelig fokusert på kun det faglie. Philip
AA kommer med forslag om at vi burde lage et til studentorgan til kun det sosiale, slik at MFU blir et faglig
studentorgan. Jouval kom med motforslag at vi heller lager en komite til det faglige. Lars kom med forslag om
å arrangere litt mer faglige arrangemnter, eksempelvis Regne lørdag". Adrian mener at MFU i tillegg til det
fagelige, burde ha et eget paragraf angående det sosiale, og legger frem et forslag:

I tillegg til det fagelige har fagutvalget som mål å fremme trivsel blant studenter ved å arrangere sosiale
sammenkomster hvor studentene kan bli bedre kjent med hverandre.

Det er i stor grad enighet om at dette er et greit paragraf å ha med, og Iunia ber Adrian sende det til
henne.

1.5 PR-strategi:
Det er mange som ikke vet om MFU, selvom vi har plakater, mailingliste, nettside og flere sosiale medium. Iunia
starter en diskusjon: Hvordan kan vi forbedre PR-strategien vår?
Lars mener at studenter rett og slett ikke bryr seg så mye, selvom de vet om MFU. Frida sier seg enig med
Lars og har inntrykk av at fleste førsteklassinger som kommer i gruppetimer og forelesninger vet om MFU, men
ikke bryr seg. Iunia mener folk kanskje vet hva MFU er, men ikke vet helt hva vi holder på med. Sigurd har
forslag om å opprette et eget MFU forum (evnt. via discourse), slik at folk kan snakke om, invitere etc. til
sammenkomster, i tillegg til at vi har det fagelige på forumet. Dette kan skape mer engasjement rundt MFU,
dersom studenter faktisk er med på å diskutere sosiale arrangementene i motsetning til facebook hvor eneste
måten å melde seg på et arrangement er å trykke «skal». Et forum kunne gjort det mer dynamisk og fleksibelt,
Sgiurd kommer med et eksempel: vi kan jo ikke legge ut «kom til 12. så kan vi se på fotball sammen», men
det kunne vi gjort via et forum. Jouval stiller seg skeptisk til forslaget og hevder at et forum med spontane
arrangementer kan være vanskelig mtp. budsjett og regnskapsføring.
Jouval mener at instuttet burde hjelpe med å promotere arrangementene ettersom instituttet er opptatt av
trivsel blant studentene. Christine argumenterer for at færre, men mer eksklusive arrangementer, eksempelvis
Gokart, kan gjøre MFU mer omsnakket blant studenter. Jouval kommer med forslag om å gjøre MFU mer synlig
under fadderuka, typ bruke merch, vise oss selv litt bedre frem og arrangere et kult arrangement. Dette kan
gjøre MFU mer populært blant førsteårsstudentene.
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1.6 Komitearbeid siden sist:
• Sosialkomiteen:

Planlagt arrangementer for neste semester. Satt dato og tid til julegrøt, og startet planleggingen. Jouval
kom med forslag om å snakke med RF, ettersom de har burde utstyr til å varme grøten osv.

• PR-komiteen:
Diskutert julekalenderen og dens innhold. Hvilke forelesninger vi skal møte opp til, evnt førsteårsemner.

• Bedpres- og PopMat-komiteen:
De trenger fler PopMat og BedPres, de har avtalt at enhvert fra komiteen skal komme med et forslag til
bedrifter og forelesere.

1.7 Oppgaver til neste gang:
Siste arrangement er 10. desember. Når dette er unnagjort er det ferie!
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