
Referat
Fra: Sigurd Fladby
Til: Studentutvalget ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Kopi til: Fagutvalgene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Dato: 13.02.2020

MNSU-styremøte 03-2020
Det innkalles med dette til ordinært møte i Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg

Møtedato: 17.02.2020
Møtetidspunkt: 1615-1800
Møtested: MNSU-kontoret

O: Orienteringssak. V: Vedtakssak. D: Diskusjonssak

21  2020 Godkjenning av innkalling
Godkjent

V

22  2020 Valg av ordstyrer og referent
Ordstyrer: Sigurd
Referent: Mohamed

V

23  2020 Godkjenning av referat
Godkjent

V

24  2020 Orienteringer
Saksbehandler: Sigurd
Bio: Endring av karakter i Studentweb etter
konteeksamen. Instituttet vil ta over
emneevalueringer.
STUT:  Utredning av mattekravet og de skal ta en
undersøkelse på det.
Kanskje endring på fysikk studie, spesielt første
semester hvor de ikke har noen fysikk emner.
Dårlig oppmøte i utdanningsutvalget i Bio.
Fagutvalgsarrangement: IFI vil ha klatrepark, Bio
er med på alt.

10min O

25  2020 Kvalitetssikring av utdanning
Saksbehandler: Sigurd
Har blitt foreslått at to studenter for hvert kull i
hvert studie representerer studentene og har
møte med instituttene.
Har alle studier et programråd? Kan være en
dårlig ide for tverfaglig studier, som tar emner på
forskjellige institutter.

10min D



Referat
Fysisk fagulvalg: Tenker å ha møte med
instituttet en gang i uken for å bedre
undervisning.

26  2020 KURT
Saksbehandler: Åsmund
Diskuterer undervisningsformene i alle
instituttene.
Studenter vil ha en mer interaktiv undervisning,
men fungerer det?.

15min O

27  2020 Utredning av første semester
Saksbehandler: Sigurd
Første semester i ulike studier kan endres og bli
mer relevant for deres studie, som for eksempel
at fysikk har et fysikk emne første semester.
Har studenter blitt tatt med i evaluering av
endring av studier.
Burde alle studenter ha programmering første
semester?

10min O

28  2020 Datoer for allmøte og stands
Saksbehandler: Sigurd
Vaffelstand onsdag 4 mars for å promotere
allmøte.
Allmøte blir fredag 6 mars.

10min V

29  2020 Vedta budsjett og godkjenne regnskap
Saksbehandler: Sigurd
Ha samme budsjett som ifjor.
Nedjustere inntekter.
Regnskap Godkjent.

5min V

30  2020 Ymse saker 10min D

31 2020

Saksbehandler: Julie
Møte med fakultetet har blitt bestemt for
semesteret. Første møtet blir 13 mars.
Vil ha eksamen skrevet ut i ark under eksamen
og vil ha tilgang til kladdeark under eksamen.
Informasjonen rundt ikke bestått eksamen må
fikses.

Valg
Fabrice har blitt valgt til økonomiansvarlig.
Sara har blitt valgt til kvinnelig representant til
fakultetsstyret.
Mohamed er ny LAMU representant.

5min V
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32  2020 Eventuelt
Oppsummering av saker til fagutvalgene
Utredning av første semester.
Saker til fakultetet.
Kvalitetssikring av utdanning.
Oppmøte av fagutvalgsmedlemmer i allmøte.

O/V/D

33  2020 Møtekritikk
Det var ingen snacks til møte.
Check out 70min

Sigurd Fladby

Leder for Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg

25 Kvalitetssikring av utdanning
Det er blitt foreslått at for hvert kull(og fra hver bachelorgrad) skal det utnevnes 2-3 studenter som møter
med utdanningsleder og annen relevant administrasjon et par ganger i semesteret. Uklart hva de skal
diskutere i dette forslaget men det kan for eksempel være informasjonsflyt og hvordan de synes
forelesningene er.
Dette har blitt nevnt i STUT og Didrick sitter i en gruppe som utreder det, så kan tolkes som de er godt på
vei, viktig med eventuelle innsigelser nå!

26 KURT
KURT (Kompetansesenter for undervisning i realfag og teknologi) kommer (kanskje, jeg var litt sen til å
sende mail) på besøk ved Åsmund Eikenes og forteller om hva KURT kan gjøre når studentene opplever at
undervisningen fungerer dårlig. Når denne saken kommer avhenger av Åsmund, det kan også hende vi
setter av mer tid til dette, og reduserer tid på noe annet.

27 Utredning av første semester
“Gullrekka” består av MAT1100, MAT-INF1100 og IN1900, den har bestått i 18 år, og flere mener den er
moden for å revurderes. Det er satt i gang prosess på matematisk og jeg tror det samme skjer på fysikk. I
administrasjonen opplever de at mange gjerne vil ha mer tilpasset undervisning i første semester i stedet
for den generelt beregningsorienterte begynnelsen av studiet. Synes studentene at alle burde ha
programmering? Går det an å ha en mer framtidsrettet start på studiet?

28 Dato for allmøte og stands
Vi ble enige om uke 10 for allmøte, vi vil ha stand før allmøte. For å ha stand må vi søke minst en uke i
forveien, og vi må sende ut innkalling til allmøte 2 uker i forveien. Vi bestemmer oss for hvilken dag i uke
10 og hvilken dag vi vil ha stand.

29 Vedta budsjett

https://www.mn.uio.no/kurt


Referat
Hvis jeg greier å lage to alternative budsjetter til mandag stemmer vi over dem, de
kommer til å avhenge av hvor mange arrangementer vi greier å arrangere i år. Vi er litt sent ute med dette,
så burde få det gjort.

30 Saker til møte med fakultetet
Vi har fått datoer for møter med fakultetet: 13.mars, 24. april og 22. mai klokken 9.00-10.30.
Eksamenssaker, kladdepapir til eksamen etc. Hvis dere har fått saker fra fagutvalgene kan det være naturlig
å ta det opp her.


