Referat
Fra: Hans Didrick Birkeland Kruse
Til: Studentutvalget ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Kopi til: Fagutvalgene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Dato: 18.02.2019

MNSU-styremøte 3-2019
Det innkalles med dette til ordinært møte i Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg
Møtedato: 18.02.2019
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
Vil ha en liste over referenter som vi følger til andre møter.
Referent: Peter
Ordstyrer: Didrick
Godkjenning av referat
Godkjent
Møter og post
Saksbehandler: Didrick
- FUI: jobber med generalforsamling. Skal ha noen vedtektsendringer. Tenker å
redusere styremedlemmer fra 17 til ca. 10. Da det er
- STUT-møte: Presenterte to nye mastere på IFI - informasjonssikkerhet og digital
økonomi og ledelse
Diskusjon rundt rekruttering og spesielt jenter til MatNat.
- Farmasi: Gikk gjennom plantegningene til Livsvitenskapsbygget. Positivt innstilt.
Høy strykprosent på en viss eksamen, diskusjoner rundt hvordan det skal
forbedres.
- Studentkonferanse neste fredag(1. mars) på IFI, gratis mat.
Strategi 2030
Saksbehandler: Didrick
UiO har lansert en video i tillegg til Strategi-dokumentet: “Realfag og teknologi mot
2030”.
Didrick orienterer om Strategi 2030 og hvordan den henger sammen med videre arbeid
fra fakultetet.
Fagutvalgsarrangement
Saksbehandler: Mari
Mange påmeldte.
Sender ut informasjon om arrangementet snart.
Studiekvalitetsrapporten
Saksbehandler: Didrick
Denne rapporten brukes aktivt i fakultetet. Leder orienterer om hovedpunkter.
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Inneholder informasjon om frafall, gjennomførte studiepoeng og utveksling.
Tabellene er ikke godt fremstilt, vanskelig å tolke når tekst står opp ned.
I motsetning til strategien er dette dokumentet veldig konkret. Bruk dette.
Internship: Mål om å ha internship hos relevante arbeidsgivere og få studiepoeng for
dette.
Noen styremedlemmer er lite enig i de positive tingene som fremheves i rapporten om
Canvas.
MNSU er enig i at Canvas er bedre enn Fronter.
Enkeltemnestudenter må registrere seg hvert semester.
Det gjøres et forsøk på å konkretisere hvor og hvordan informasjon gis ut til nye
studenter.
Episenteret er veldig populært.
Farmasi: R2 blir gjeldende som krav i mange fag. Hvorfor? - Universitetet ønsker ikke å
undervise R2-matte, så de vil ha det som krav for å unngå det. Hva skjer hvis man
fullfører en utdanning og vil begynne på en ny utdanning som har fått R2-krav? (har man
utført høyere utdanning kan man få kravene dekket med noe slikt)
Hvordan bruker vi facebook?
Saksbehandler: Patryk
Vi poster en del på facebook, uten noen spesiell fokus på hva som skal og ikke skal
postes.
FUI: Kan poste bilder av at vi utfører MNSU-arbeid. Generell informasjon om
studiehverdagen som folk ikke vet om (f.eks. hva skjer hvis eksamen krasjer med
eksamen i et annet fag)
Klippe-posts er de mest viste.
BFU: Kjedelig forside.
Vi bør bruke dem mer for å bli mer synlige.
FUI: Nettsidene bør oppdateres med hva vi utretter.
Kan dele at det blir fadderuke på master på grunn av vårt arbeid. Patryk skriver nå.
Nettsidene har et behov for å bli oppdatert, June arbeider med å ta en overhaul.
Studiebarometeret
Saksbehandler: Didrick
Høst 2018-resultatene ble nylig lansert.
Veldig mye informasjon på nettsidene til studiebarometeret.
Geo: Virker som at administrasjonen på instituttet ikke ønsker å høre på studentene.
Hvis man lurer på hvordan det står til med studentenes inntrykk av studiene sine, er
barometeret en god ressurs.
Dato for allmøte
Saksbehandler: Didrick
FUI lager en Doodle og poster på Slack.
Eventuelt og møtekritikk
Fått bilde av MNSU-genseren fra University. Får dem om 3-4 uker.
Check out
Møtet heves 17:35
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