Referat
Fra: Hans Didrick Birkeland Kruse
Til: Studentutvalget ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Kopi til: Fagutvalgene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Dato: 28.03.2019

MNSU-styremøte 6-2019
Det innkalles med dette til ordinært møte i Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg
Møtedato: 01.04.2019
Møtetidspunkt: 1615-1740
Møtested: MNSU-kontoret
O: Orienteringssak. V: Vedtakssak. D: Diskusjonssak
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Godkjenning av innkalling
Godkjent
Valg av ordstyrer og referent
Ordstyrer: Didrick
Referent: Peter
Godkjenning av referat
Godkjent
Orienteringer
15min
Saksbehandler: Didrick
MFU: Bedriftspresentasjon med Space Maker.
STUT:
- 10. april er det ELIED-utvalget som skal snakke om
fremtidens studiekompetanse.
- Diskusjon rundt selvfinansierte utenlandsstudenter. Mange
studenter som ikke har oppfylt krav til det de studerer. Vil ha
ansvaret på studentene som søker slik at de må
dokumentere sine kompetansekrav.
- Canvas og eksamensnettsider. Må sende inn skjema om hva
som kan brukes på eksamen minst 1 uke før eksamen.
- Inspera kollapset for ca. 40 studenter, slik at de måtte flyttes
til et annet lokale under eksamenen sin.
- Canvas-undervisning for undervisere 1. april.
Kjemi:
- Slitt inventar på sosialområdet, instituttet har ikke vært
behjelpelige med å kjøpe ny sofa.
STUT: 20. mars
- Ex phil: Læringsutbyttet blir beskrevet dårlig i beskrivelsene i
forhold til hva som blir undervist.
- IFIK styrer pensum.
- Felles rutiner for masterprogrammer: Frister i forhold til når
masteroppgaven skal leveres. Deltid/permisjon: hva er
kravene for å kunne ta deltid/få permisjon?
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Endring av obligreglementet: Får 3 kalenderdager frist på
andre forsøk. Vil gå inn for å ha 3 virkedager istedenfor.

Leder:
- Fakultetsstyremøte: Lyst til å opprette et senter for data
science and computing for fakultetet.
Innsteg-stillinger: Annen måte å rekruttere til amanuensisstillinger. Ønsker å ha dette som en stillingskategori.
- Fakultetsmøte på torsdag kl. 14. Saker: Eiendomsavdelingen
og kontakt
- Exphil-arrangement i morgen (2. april) klokken 16:00
- Torsdag: Leder av MNSU fra 1969 kommer.
Representanter til STUT
Saksbehandler: Didrick
BFU ønsker at en annen representant stiller til STUT: Onsdager 08:3010:00.
FUI stiller. Valgt ved akklamasjon.
Fagutvalgsarrangement
Saksbehandler: Mari
Farmasi: Delte meninger, enkelte mente det er litt høy terskel for
Tusenfryd. Andre alternativer: Kajakktur. Quiz og spillkveld. Minigolf.
Burde ha facebook-arrangement.
Hayder: Høy terskel for Tusenfryd og det tar mye tid.
FUI: Negative til Tusenfryd.
Er det greit å ha et arrangement med 20 års aldersgrense?: delte
meninger. De aller fleste i fagutvalgene er over 20.
Det virker fra de fagutvalgene som har diskutert at Tusenfryd er for
høy terskel.
Flertall for minigolf.
Velger dato: Lørdag 11 mai. fra ca. 15
Allmøtet
Saksbehandler: Didrick
Allmøte Tirsdag 9. April klokken 16:15
Pizza og drikke serveres.
Vedtektsendringer: Noen små endringer som blir presentert på
allmøte.
UiO strategi 2030
Saksbehandler: Didrick
Skal MNSU mene noe i forhold til UiO sin strategi 2030?
FUI: Det er viktig å vise at studentene er engasjert. Vi bør gjøre noe.
Punkter å melde inn: Digitalisering og studentene. Bruk av digitale
hjelpemidler i undervisningen. Ha fokus på at forelesere bør ta opp
forelesningene. Bør forbedre samarbeid mellom institutt og fakultet i
forhold til å ta fag ved flere institutt og ordne opp i problemer (ikke
bli kastet mellom institutter når man har et problem. Bedre
oppfølgning).
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BFU: Bra å ta opp samarbeid mellom institutter i forhold til krasj
mellom fag.
Studentrepresentant: Prøve å ha en “studie-veileder” eller noe
lignende man kan komme til for å finne ut av studieplan og
sammensetning av kurs for frie emner etc.
Leder: Legge til rette for at studenter skal kunne bli tverrfaglige. Altså
at det er lagt opp til å ta kurs ved flere institutter.
Fristen for å gi innspill er 12. April.
120 studiepoengsregelen
Saksbehandler: Didrick
Hvis man har 120 studiepoeng kan man slippe å innfri opptakskravene
til emner.
MNSU er positive til denne regelen og vil kjempe for at denne regelen
består.
SP-valg
Saksbehandler: Didrick
Neste onsdag 10. april klokken 13 er det arrangement. Skal snakke om
valget etc. på Abel. Alle fra MNSU er invitert.
Eventuelt og Møtekritikk
Nedre Blindern. Finnes det en plan for det? Ingen klar plan som vi vet
om.
Litt lang tid på fagutvalgsarrangement.
Check out
Møtet heves 17:40

Hans Didrick Kruse Birkeland
Leder for Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg
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