
Referat
Fra: Sigurd Fladby
Til: Studentutvalget ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Kopi til: Fagutvalgene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Dato: 13.05.2020

MNSU-styremøte 08-2020
Det innkalles med dette til ordinært møte i Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg

Møtedato: 18.05.2020
Møtetidspunkt: 1615-1800
Møtested: Zoom

O: Orienteringssak. V: Vedtakssak. D: Diskusjonssak

73  2020 Godkjenning av innkalling
Godkjent

V

74  2020 Valg av ordstyrer og referent
Sigurd er ordstyrer og Mohamed er referent.

V

75  2020 Godkjenning av referat
Godkjent

V

76  2020 Orienteringer
Saksbehandler: Sigurd
Ifi: Kursevalueringer er publisert. De prøver også
å få til forkurs i programmering til neste
semester. FUI har også hatt dialogmøte med
instituttet.
Matte: Hatt møte med instituttet og har
diskutert det med studiestart til høsten og hvor
mye digitalt semesteret skal være.
Studentparlamentet: De skal ha møtet 28 mai.

20min O

77  2020 Prøveeksamen
Saksbehandler: Sigurd/Julie

10min O

Det ser ikke ut til at alle emner har lagt ut
prøveeksamener. Unntak av Ifi.
Dette må tas opp med instituttene, fordi alle
hjemmeeksamener skal ha prøveeksamener.
Eksempler på emner ved visse institutt dette
gjelder:
Fysikk: fys1001
Bio: bios1120 og bios1130.
Farmasi: farm1150, farm1130, farm2130 og
farm2140.
Geo: geo2130, geo2140, geo2110 og delvis
geo2160.
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78  2020 Siste nytt fra fakultetet

Saksbehandler: Sigurd
De planlegger høsten og de har lagt på hvordan
studiehverdagen skal være, men skal prøve å
gjøre det mulig at studentene skal føle en
tilhørighet.
Hatt diskusjon om ordlegging av
hjemmeeksamen.
Hvordan ta kontakt med faglærere under
eksamen, at alle faglørere må være tilgjengelig
under eksamen, men studentene kan ikke
kontakte dem hele tiden. Også lagt opp slik at
studentene som spør mest om hjelp vil få det.
Pratet om strategi om 2030.
Det skal bli lagt ut flere phd-stillinger.
Diskusjoner om corona og det med gjenåpning,
det blir også lagt opp til gradvis åpning av UiO
nå.
Nytt senter ved UiO, Data-Science kommer snart,
og det skal bli lagt opp til tverfaglighet.

10min O

79  2020 Studiestart
Saksbehandler: Sigurd
Vi må involvere og profilere oss i
studiestartsuken. Kanskje arrangere noe iløpet av
uken eller samarbeide med fagutvalgene i de
forskjellige instituttene.

15min O

80  2020 Ny nestleder
Saksbehandler: Sigurd/Julie
Tidligere nestleder orienterer om det å være
nestleder.
Sara har blitt valgt som ny nestleder.

10min O/V

81  2020 Eventuelt O/V/D

82  2020 Møtekritikk

Check out 65min

Sigurd Fladby

Leder for Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg
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77 Prøveeksamen
Er det blitt gitt tilstrekkelig med informasjon om eksamen i alle fag? Hvordan kan vi følge opp at dette blir
gjort ordentlig?

78 Siste nytt fra fakultetet
Vi tar en oppsummering av hva fakultetet holder på med nå, er alle fagutvalgene involvert i planlegging av
undervisning til høsten?

79 Studiestart
Hvordan kan vi involvere og profilere oss i studiestartsuken? Kan vi arrangere noe? Hva passer?

80 Ny Nestleder
En av de som er del av MNSU nå må stille som nestleder, og det kan bli vedtatt med ordinært flertall i
styremøte. Hvis noen er usikker på hvordan nestledervervet er satser jeg på at Julie kan orientere om det!


