Referat
Fra: Hans Didrick Birkeland Kruse
Til: Studentutvalget ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Kopi til: Fagutvalgene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Dato: 03.02.2019

MNSU-styremøte 2-2019
Det innkalles med dette til ordinært møte i Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg
Møtedato: 07.02.2019
Møtetidspunkt: 1615-1720
Møtested: MNSU-kontoret
O: Orienteringssak. V: Vedtakssak. D: Diskusjonssak
14 2019 Godkjenning av innkalling
Godkjent
15 2019 Valg av ordstyrer og referent
Ordstyrer: Didrick
Referent: Peter
16 2019 Godkjenning av referat
Godkjent
17 2019 Orientering fra styret
Saksbehandler: Didrick
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18 2019 Møter og post
5min
Saksbehandler: Didrick
FUI er i ferd med å ferdigstille kursevalueringen.
BFU er i gang med en omstrukturering for å tydeliggjøre forskjellen på sosial
og faglig del av BFU. Ble i hovedsak tatt godt imot.
Fysikk har litt få medlemmer i styret. Kan tenke på hjelp til rekruttering der.
Farmasi:
- Faglige møter.
- Valgte vara til MNSU:
SULF-møte:
- De har intrykk av at MNSU er svært godt drevet, og vil bruke MNSU
sine vedtekter som mal for andre foreninger. Arbeidsutvalget jobber
med å få mer plass til eksamener. Vurderer å ha maks. 4 timer per
eksamen som standard.
- “Leganto” - samordning av pensum-lister. Online versjon som skal
kommunisere med bibliotekene.
GFU:
- Budsjettering er mindre enn tilfredsstillende
- Forsøker å ha mer internasjonalt samarbeid med iEarth
STUT-møte:
- Mange masteremner som har svært få studenter. Tenker på å fjerne
emner, vil ha dem på bachelor-nivå istedenfor.
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Biovitenskap - utdanning.no hadde feil informasjon. UiO hadde riktig
informasjon.
19 2019 Bestemmelse av FU-arrangement
10min D
Saksbehandler: Mari
3 valgmuligheter: Escape Room
Kingdom Rooms: maks. 12 personer
Escape Hunt: 20 personer
Adventure Rooms: ca. 20 stk
Eliminerer Kingdom Rooms da det er for lite plass.
Avgjør at vi drar til Escape Hunt 22. Februar. 18:00 på Escape Hunt. Møte opp
ca. 20 min før.
Sender ut påmeldingsmail i løpet av denne uken.
20 2019 Gensere
10min D
Saksbehandler: Patryk
Billigste gensere er dårlig kvalitet for ca. 350kr per genser.
Har sendt mail til flere leverandører og fått tilbud:
University: 365kr per genser.
Nils: 456kr per genser.
FUI sin representant har erfaring med at Nils er god kvalitet i forhold til
University.
MNSU har brukt University før og har vært fornøyd.
Med tanke på prisforskjellen er University best.
Vil bestemme hvilke størrelser vi skal bestille:
5 Small, 15 Medium, 5 Large, 3 XL
Den generelle fordelingen, men ikke mindre enn 2 i hver kategori.
21 2019 Hvor mye skal være obligatorisk av undervisningen?
15min D
Saksbehandler: Didrick
Generelt er det mange som kommer i de tidlige forelesningene og
gruppetimene, men det er mye frafall. De som er tilstede mer gjør det bedre
enn de som ikke kommer på forelesninger og gruppetimer. (ikke helt enighet
om denne påstanden)
FUI mener at det bør stilles større krav til pedagogikk for forelesere.
FYS2130: Å møte på 70% av gruppetimene gjelder som en godkjent
obligatorisk oppgave. Dette har ført til godt oppmøte der.
MNKOM har obligatorisk oppmøte (ca. 30 stk i emnet). All undervisningen er
i forelesning (ingen pensumbok).
FUI syns det er en god ide med obligatorisk oppmøte på første forelesning.
Men mener at det er bedre å være i en forelesning der alle ønsker å være
der.
Fysisk: Hvis forelesningene kun gir informasjon, kan man ikke egentlig kreve
at noen dukker opp hvis de kan lese seg til samme kunnskap.
FUI nevner Mentimeter som en god aktiv forelesningsteknikk.
Bio nevner at de hadde mye obligatorisk i et emne der de egentlig bare satt
og jobbet separat, det var ikke spesielt givende.
Folk er forskjellige, og hva kan man forvente av folk? Tidlig i studieløpet er
det mange som kan ha godt av å bli tvunget til å være på forelesninger.
Hvis man ønsker mer oppmøte er det mulig å ha obligatorisk aktivitet hver
måned for eksempel.
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Det er mulig å ha timeplan-krasj svært lett for enkelte sammensetninger av
studieprogram.
MNSU stiller seg skeptisk til å ha for mye obligatoriske aktiviteter. Det er
bedre å ha ekstra incentiv, for eksempel et gode av å møte opp x antall
ganger ref. FYS2130.
FUI ønsker at forelesere får mer støtte til å utvikle pedagogisk teknikk.
Enighet om at forelesere bør kunne kurses mer pedagogisk.
Gratis kaffe på forelesninger om morgenen virker som en god ide.
Man blir veldig mye mer motivert av at opplegget er godt laget.
22 2019 Studiekvalitetsrapporten
Saksbehandler: Didrick
Utsettes til neste møte pga. provisorisk møtelokale og bråk fra RealKarriere.
Didrick: Strategi 2030 ble lansert på mandag, det er ikke så mye relevant for
oss der. Vært mye jobb med denne de siste 1,5 årene i utvalgene.
23 2019 Eventuelt
24 2019 Møtekritikk
Bråkete på grunn av opprydding av RealKarriere.
Check out
Hans Didrick Kruse Birkeland
Leder for Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg
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