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Fra: Hans Didrick Birkeland Kruse  
Til: Studentutvalget ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
Kopi til: Fagutvalgene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
Dato: 16.08.2019 
 

MNSU-styremøte 9-2019 
Det innkalles med dette til ordinært møte i Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg  
 
 

Møtedato: 19.08.2019 
Møtetidspunkt: 1615-1735 
Møtested: MNSU-kontoret 
 
O: Orienteringssak. V: Vedtakssak. D: Diskusjonssak 
 

 

87 2019 Godkjenning av innkalling 
Godkjent 

 V 

88  2019 Valg av ordstyrer og referent 
Ordstyrer: Didrick 
Referent: Patryk 

 V 

89  2019 Godkjenning av referat 
Godkjent 
 

 V 

90  2019 Orienteringer 
Saksbehandler: Didrick 
Møte 29.05 STUT 
Tilstandsrapport 
Utviklingen av søkertallene på UiO har økt de 
siste 8 årene (2010-2018). Det har gått ned det 
her året. UiO har flatet ut de siste årene (R1 og 
R2 kravet?). Aldersfordelingen på studentene 
under 20 år og de mellom 20-24 år har økt. 30% 
av studentene er over 30. 
Gjennomføring på normert tid økt fra 2013-
2015 til omtrent 46% - samme med master. 5 
årig integrert master - 36% holdt seg konstant. 
Etter 3 år, 4 år, 5 år etter start på studiene - 
grafene ble vist. Fullført øker, frafall øker også, 
fortsatt student minker. 
Snakk rundt forskjellene mellom Piazza og 
CANVAS. Piazza er anonymt og studentene føler 
seg tryggere på å stille spørsmål der. 
 
Frafall og gjennomføring 
1. Må få synliggjort hvem som ikke møter opp 
1. semester for å få bedre statistikk. (Ikke er her 
i uke 2) 
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- 30 % av studentene på UiO som helhet som er 
tatt opp studerer ikke i det hele tatt. 
 
2. Det ønskes ikke kompensering gjennom 
overbooking. Svake kandidater har liten 
sannsynlighet for å fullføre, vi må ikke 
overbooke oss ned til dårlige kandidater. (Mye 
diskusjon her, stort sett uenighet) 
 
3. Vi må gjøre noe med enkeltemnestudenter. 
- 60% av enkeltemnestudentene på UiO tar ikke 
noen studiepoeng. 
 
Oversikt over studentenes planer: 
Første dag på programseminarene - 
Spørreundersøkelse -> Obligatorisk 
“Hvorfor har du startet? Har du tenkt å fullføre? 
Hva er din høyeste utdanning fra før? Hva er din 
høyeste utdanning fra før? Skal du jobbe ved 
siden av?” 
 
Møte 12.06 - STUT 
Legeattester - For å få utsatt en innlevering så 
må du få en legeattest (utsettelse opptil en 
uke). 
FORVEI - Opplever økende grad av depresjon 
blant studentene. De skal snakke med veildere 
(MSc og PhD). 
 
Møte 19.06 STUT 
Når man starter på studiene så får man et 
skjema for å kartlegge de nye studentene som 
kommer inn. Tanker rundt studiene og tidligere 
erfaring. Oversikt over studentenes planer, 
kommer du til å fullføre? Den slags spørsmål. 
Skal denne spørreundersøkelsen være anyonym 
eller ikke? Skal man kunne spore tilbake til 
svarene til enkeltpersoner. 
 

91  2019 Semesterplan 
Bokskap, Arrangementer, Årets foreleser ... 
Saksbehandler: Didrick 
Bokskap 
1. September frist for å betale for bokskap. 
Utsetter prisøkningen for bokskap til neste 
semester ettersom de nye lappene ikke er 
hengt opp og betalinger har kommet inn. 
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Arrangementer 
Bestemme datoer for mulige arrangementer. 
Første arrangement rundt uke 38 eller uke 39. 
(September) 
Mulig forslag for aktiviteter: FREIA, Fangene på 
Fortet og Høyt og Lavt. 
Andre arrangement rundt uke 45. (November) 
 
Årets foreleser - (Frist starten av oktober) 
Fagutvalgene må komme inn med forslag innen 
starten av oktober. 
 

92  2019 STUT vara 
Saksbehandler: Didrick 
Den nåværende representanten (vara) kan ikke 
lenger møte opp på det tidspunktet.  
Oskar stiller opp som vara. 
Oskar blir valgt. 
 

5min V 

93  2019 Supplering av medlem 
Hvordan skal vi gjøre dette nå og framover? 
Saksbehandler: Didrick  
Skal vi ha en prosess for å finne engasjerte 
medlemmer? 
Spørre de som ikke ble valgt - på Allmøtet 
Sende ut mail der vi ber mulige kandidater om å 
skrive en slags “søknad” om hvorfor personen 
burde bli valgt. Eventuelt poste på Facebook at 
det er en ledig plass i MNSU. (Dersom mail ikke 
funker) 
Spørre venner/bekjente 
Frist for dette blir fredag 30. august 
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94 2019 Interne verv gjennomgang 
Saksbehandler: Didrick 
Bokskap: Christine 
Web: Oskar 
Arrangement: Venter med denne 
PR: Patryk og June 
 

15min D/V 

95  2019 SP-representant 
Saksbehandler: Didrick 
Nåværende representanten kan ikke lenger 
oppfylle det vervet. 
Bjørn er vara så han tar over rollen som 
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representant (foreløpig). Alle de andre 
medlemmene i MNSU blir satt opp som varaer. 
Ta det opp på allmøtet så vi kan velge en fast 
representant. 
 

96  2019 Dager og tider for møter med fakultet 
Saksbehandler: Didrick 
Didrick sender ut mulige tider som 
medlemmene av MNSU stemmer over for å 
bestemme mulig dato. 
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97  2019 Eventuelt 5min  

98  2019 Møtekritikk   

 Check out 
17:15 

80min  

 
Hans Didrick Kruse Birkeland 

Leder for Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg 


