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Innkalling
Orienteringer
Neste fagutvalsarrangement
Har kommet forslag om blant annet freialand. Viktig at folk ser på kalenderen for når de
har tid i november
Sensorveiledning
Etter at det kom krav om at sensorveiledning skulle være en del av alle emner, så har
fakultet laget egne retningslinjer som spesifiserer dette i videre detalj.
www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/enheter/mn/eksamen/sensorveiledninger/
Disse retningslinjene kan være hensiktsmessig for fagutvalgene å kjenne til, da en
foreleser skal ha en spesielt god grunn for å ikke følge de.
Overlapp og vervopplæring
I dag så har ikke MNSU et veldig organisert system angående overlapp eller opplæring
av roller i verv. Vil ta en diskusjon rundt hvordan vi kan gjøre dette både for å sikre at
alle sitter på den informasjonen de trenger, men også at mer ferdighetsmessige ting blir
bevart eller videreført. Dette er en diskusjon som også kan være aktuell å ta i
fagutvalgene.
Promotering av allmøtet
Som dere vet har vi snart allmøtet, og vi vil derfor at så mange som mulig kommer. Noe
av promoteringen er gjennom å henge opp plakater eller få det på skjermer, men hvis
noen av dere har andre ideer så tas de imot.
Representanter til CCSE-styre
Center for computation in science education trenger studentrepresentanter til sitt styre,
og har derfor spurt oss om vi kunne finne noen. Er ingen spesielle krav siden senteret
går på tvers av hele fakultet, men er en fordel om man har kjennskap til hva de driver
med av studentaktivitet.
Eventuelt

