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Innkalling
38 Leganto
Leganto er et system som endrer hvordan faglærere publiserer pensumlitteratur. Det skal gjør det slik at vi
får lenker til Oria direkte på semestersiden. Her er eksempler på hvordan det ser ut nå: fys2130, bios1120.
Fakultetet jobber for at det skal så lite forandring fra tidligere som mulig, men det blir innfaset på de fleste
institutt fra høsten av. Dette er en mulighet til å ta en gjennomgang av hvordan faglærerene presenterer
pensum. Er vi interessert i å påvirke fakultetet slik at vi kan kreve at alle faglærere skal bli flinkere til å
skrive nøyaktig hva som er læringsmål, noe nærmere en sjekkliste over hva som skal læres og når det skal
gjennomgås som et kompliment til den litteraturlisten vi får nå på pensumlistesiden. Et eksempel er
hvordan farmasi har en av sine pensumsider.

39 Verv i MNSU
Vi må lage en ordning som sikrer bedre erfaringsoverføring. Patryk gikk med på å være bokskapsansvarlig i
år, og den erfaringen er det viktig vi fortsatt har til høsten. Jeg ønsker også at noen tar ansvar for
organisering av stands, og at noen vil være kontorvakt (f.eks. annenhver uke) med meg.

40 Kaffe- og vaffelstand
Jeg vil gjerne at noen koordinerer hvem som kan stå på stand når, og bestiller vafler og kaffe fra RF og
ordner rett til å stå på stand. Hvis ikke noen melder seg må vi fikse alt på møtet. Finn datoer og tider som
passer for deg.

41 Møte med fakultetet
Jeg ønsker at alle har pratet med lederen for sine respektive fagutvalg før møte og får bekreftet at de skal
komme. Dere kan også høre om det er noen saker de har lyst til å ta opp, som de eventuelt kan dele med
oss på forhånd.

https://www.uio.no/studier/emner/matnat/fys/FYS2130/v20/pensumliste/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ibv/BIOS1120/v20/pensumliste/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/matnat/farmasi/FARM1110/h19/pensumliste/pensum_farm1110_temaoversikt_2019.pdf

