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MNSU-styremøte 04-2020
Det innkalles med dette til ordinært møte i Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg

Møtedato: 02.03.2020
Møtetidspunkt: 1615-1800
Møtested: MNSU-kontoret

O: Orienteringssak. V: Vedtakssak. D: Diskusjonssak

34  2020 Godkjenning av innkalling
Godkjent

V

35  2020 Valg av ordstyrer og referent
Ordstyrer: Sigurd
Referent: Mohamed

V

36  2020 Godkjenning av referat
Godkjent

V

37  2020 Orienteringer
Saksbehandler: Sigurd
Dialogmøte: Instittutene har møte med
fakultetet. Lurt av fagutvalgene til å forespørre
seg med instittutet sitt om det.

STUT: Har blitt laget en rapport om de store
emnene i hvert institutt.
5/7 lektorstudenter har strøket i bio
programmerings emnet.
I de to første emnene ved farmasi var det en stor
strykprosent til tross for læringsaktivitet, men
muntlig eksamen så går det mye bedre.
Ved fysikk så har ELITE 27% , MENA 25% strøket i
intro emnene, men FA gjør det bra.
I geo så strøk bare en person i GEO1100.
Ved kjemisk så var 35-55 studenter som strøk i
de store emnene. De verste er KJM1130 og
KJM1140.
Ved matematisk så er det stort frafall ved
introduskjonsemnene.

10min O



Innkalling
BFU: Alle på MN burde ha et vårball.
Mangler en representant ved Utdanningsvalget,
representanten har ikke fått innkalling.
Kan hende studieseksjonen tar over økonomien
til BFU.
Tidligere faddersjefer har fått nedslag om å bli
sponset under fadderuka.

38  2020 Leganto og konsekvenser av det
Saksbehandler: Sigurd
Studentene er ikke fornøyd over Leganto.
Kan gjøre den boksen om “Se detaljert
pensumliste i Leganto” mindre. Kan også gjøres
mer ryddig.

Skal det tas opp en sak om leseguide?

10min O/D

39  2020 Verv i MNSU
Saksbehandler: Sigurd
Diskuterte folks tanker rundt fortsettelse i
MNSU.

20min D

40  2020 Kaffe- og vaffelstand
Saksbehandler: Sigurd
Sara har tatt ansvaret om å koordinere datorer til
stand. Infomere eiendomsavdeling om stand.
Bestille vaffler og kaffe fra RF.

10min D

41  2020 Møte med fakultetet
Saksbehandler: Sigurd
Det skal bli sendt inn en liste med saker til
fakultetet. Alle medlemmer og fagultvalger kan
sende inn forslag.

10min O

En sak foreslått av Julie:
Krasj med eksamener i forskjellige emner er ikke
en gyldig grunn til å få utsatt eksamen.

42  2020 Eventuelt
Fautvalgsarrangement:
Fagutvalgslederne har et stort ønske om
spillkveld eller escape room som neste
fagutvalgsarrangement.

Ida fikser spillkveld med hjelp av de andre
medlemmene.

Velg et element.
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Det andre arrangementet står mellom klatrepark
og escape room.

43  2020 Møtekritikk

Check out

Sigurd Fladby

Leder for Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg

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

