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
79  2017
80  2017
81  2017

Godkjenning av innkalling
- Godkjent
Valg av ordstyrer og referent
Hans petter valgt til ordstyrer og Runa til
referent
Godkjenning av referat
Godtkjent
Om MNSU
Saksbehandler: Hans Petter
- Leder orienterer om hva MNSU gjør og
hvilke utvalg MNSU er representert i.
- Det tas en runde bordet hvor alle
presenterer seg.

V
V

V
15min

O

5min

V

5min

V

84  2017

Valg av representant og varaer til studeiutvalget 5min
Saksbehandler: Hans Petter
- Valg av mannlig representant og vara
- Didrick stiler til representant
- Egil Køller stiller til vara
- Valg av kvinnelig vara representant
- Camilla Brox til valg  og valgt
ved akklamasjon

V

85  2017

Valg av representant og vara til
tilsettingsutvalget
Saksbehandler: Hans Petter
- Blir bestemt utsatt til høsten

5min

V

86  2017

Valg av representant og vara til LAMU
Saksbehandler: Hans Petter
-

5min

V

87  2017

Duplikert sak

5min

V

82  2017
83  2017

Valg av nestleder
Saksbehandler: Tyra
- Gunnar Lange valgt
Valg av Økonmoiansvarlig
Saksbehandler: Hans Petter
- Tyra stiller til gjenvalg og valgt ved
akklamasjon

88  2017

Om fakultetsmøter (Sammen med FULF)
10min
Saksbehandler: Hans Petter
- Leder orienterer om valg med
fakulteter.
- fagutvalgslederene blir oppfrodret til å
pushe MNSU representant eller gå selv.
- Bedre representasjon på saker
som gjelder individuelle
problemer
- stort oppmøte viser fakultet at
vi faktisk byr oss og gir oss
større påvirkning.
- Leder har  foreslått for fakultet
at å invitere alle fagutvalgene
på seminar er diskutert.
nytt møte fredag uke 36 (
- Invitere FU ledere til møte med
fakultet.
- Fagutvalgsledrene viser at de
ikke har hørt om disse møtene
og at de kan tenke som viktig.
- studenter oppfordres til å sende inn
saker til møte med fakultet.
- det presiseres at alle saker ikke passer
seg til å tas opp der.

--    2017

FULF (egen saksliste, neste side)

Hans Petter Taugbøl Kragset

Leder for Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg

Siste møte for semesteret.

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
Møtt:
FUI - informatikk
Kjemisk fagutvalg
fysisk fagutvalg
farmasøytisk fagutvalg
matematisk fagutvalg

O

mange MNSU medlemmer blir videre på dette møte.
1

Om møter med fakultetet (fra forrige side)
- se forrige side

2

Kursevaluering
30min
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?
4) Hvor mange studenter evaluerer hvert emne?
5) Bruker dere noen annen data enn svar fra
studenter?

10min

Hans Petter Taugbøl Kragset

Leder for Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg

Det tas navnerunde.
Det har tidligere vært diskutert tidligere at ulike institutt evaluerer på ulike måter.
informatikk (Ole Herman)
4. 10 emner per studenter
5. bare info fra student skjema brukes
-

matte
1.
2.
3.
4.
5.

alle evalueringene er tilgjengelige for alle studenter på uio (innloggingsmur) og
sendes til faglærer. Dette sendes ut nettskjema til alle studenter på alle emner. Dette
gjør at alle emner blir evaluert uansett hvor mye faglærer bryr seg.
har interne verv for håndtere data.
10-15 fag
et utgangspunkt og så kan faglærer legge til spørsmål
stort sett samme spørsmål
1-2 studenter per emne
nei

Kjemisk

Har ikke noe system, men ønske om at systematisere dette. Fagutvalget styrer ikke
evalueringen. skjer hovedsakelig via instituttet (SU) hvor det er studenter.
Fysisk
1. 8 fag fra instituttet. skal gjøres i alle fag, men studenter er ikke representant
2. ja, i nstituttet lager skjema.
Farmasi
ikke gjennom fagutvalget, men grupper settes ned av faglærer.
Geo
fagutvalget evaluere ingen fag.
Iden til IFI kan brukes og gjøres mye enklere. Fordi nettskjema summerer avkryssing av seg
selv.
Største problemet er at det ingen fellesliste over studenter tilgjengelig for alle fag som er
tilgjengelig.
Publisering på nett kan være noe mange faglærerer er mot. instituttet godkjenner rapporten
for den blir publisert. FUI gjør en grundig språkvask for det blir publisert.
Råddata kan ofte være nyttig for argumentere på områder.
- screen cast
- pensum
LAMU på onsdag

78  2017

Godkjenning av innkalling
- enstemmig

79  2017

Valg av ordstyrer og referent

- Hans petter til ordstyrer og Runa til referent blir enstemmig valgt
80  2017

Godkjenning av referat

-  ja
81  2017
Om MNSU
Saksbehandler: Hans Petter
15min
- Hans petter forteller om MNSU og utvalg vi er representert for de nye medlemmene i MNSU ( LAMU, STUT;
Tilsettingsutvalget)
 Hans petter orienter om nestleders og økonomi ansvarlig funksjon og arbeidsoppgaver
Det tas opp om mulig å forskyve valg til neste høst.
markus  kommer sent
runde rundt bordet.
Håkon fra IFI
Hans petter
Stian
kristin - Mena
Kristana leder for GF
Tyra - BFU
Bjørn
Runa
Andri - Astrofysisk
didrikk - fysisk
Cammila brox
Kristine - farmasi
82  2017
Valg av nestleder
Saksbehandler: Tyra
Gunnar lange valgt enstemmig.
83  2017
Valg av Økonomiansvarlig
Saksbehandler: Hans Petter
tyra stiller til gjenvalg og enstemmig valgt
84  2017
Valg av representant og varaer til studeiutvalget
Saksbehandler: Hans Petter
Mannlig representant og vara
Didrik til representant
Egil Køller til vara
Kvinnelig representant
camilla til kvinnelig vara.
85  2017

Valg av representant og vara til tilsettingsutvalget
Saksbehandler: Hans Petter
Hans petter orienter rundt oppgavene til tilsettingsutvalget.

86  2017
Valg av representant og vara til LAMU
Saksbehandler: Hans Petter
-  Camilla stiller til representant
- didrik stiller til vara
87  2017
Valg av representant og vara til tilsettingsutvalget
Saksbehandler: Hans Petter
Blir utsatt til høsten.
88  2017
Om fakultetsmøter (Sammen med FULF)
Saksbehandler: Hans Petter
O
--    2017
FULF (egen saksliste, neste side)

FULF møte

