
Innkalling  

Fra: Hans Petter Taugbøl Kragset 
Til: Studentutvalget ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
Kopi til: Fagutvalgene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
Dato: 18.05.2017 
 

MNSU-møte 9-2017 
Det innkalles med dette til ordinært møte i Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg  
 
Møtedato: 22.05.2017 
Møtetidspunkt: 1615-1800 
Møtested: MNSU-kontoret 
 
O: Orienteringssak. V: Vedtakssak. D: Diskusjonssak 

 

78  2017 Godkjenning av innkalling V 

79  2017 Valg av ordstyrer og referent V 

80  2017 Godkjenning av referat V 

81  2017 Om MNSU 
Saksbehandler: Hans Petter 

15min O 

82  2017 Valg av nestleder 
Saksbehandler: Tyra 

5min V 

83  2017 Valg av Økonmoiansvarlig 
Saksbehandler: Hans Petter 

5min V 

84  2017 Valg av representant og varaer til studeiutvalget 
Saksbehandler: Hans Petter 

5min V 

85  2017 Valg av representant og vara til 
tilsettingsutvalget 
Saksbehandler: Hans Petter 

5min V 

86  2017 Valg av representant og vara til LAMU 
Saksbehandler: Hans Petter 

5min V 

87  2017 Valg av representant og vara til 
tilsettingsutvalget 
Saksbehandler: Hans Petter 

5min V 

88  2017 Om fakultetsmøter (Sammen med FULF) 
Saksbehandler: Hans Petter 

10min O 

--    2017 FULF (egen saksliste, neste side) 
 

  =55min 

 
 
 
Hans Petter Taugbøl Kragset 



Innkalling  

Leder for Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg 

FULF-møte 2-2017 
Det innkalles med dette til Fagutvalgslederforum (FULF). 
 
Møtedato: 22.05.2017 
Møtetidspunkt: 1700-1800 
Møtested: MNSU-kontoret 
 
O: Orienteringssak. V: Vedtakssak. D: Diskusjonssak 

 

1 Om møter med fakultetet (fra forrige side) 10min 

2 Kursevaluering 
Her blir det demonstrasjon av systemet som er i 
bruk på IFI, og diskusjon rundt hvordan vi best 
kan løse kursevalueringen for alle studentene på 
matnat. 
Til diskusjonen ber jeg alle om å forberede korte 
svar på følgende: 
1) Hvor mange fag evaluerer dere hvert 
semester? 
2) Spør dere de samme spørsmålene i alle fag? 
3) Spør dere de samme spørsmålene hvert år? 

30min 

 4) Hvor mange studenter evaluerer hvert emne? 
5) Bruker dere noen annen data enn svar fra 
studenter? 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 



Innkalling  

Hans Petter Taugbøl Kragset 

Leder for Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg 

 

LAMU på onsdag 

 

Si til Marianne: 

Inviter FU-ledere til møte med fak 


