
Referat
Fra: Sigurd Fladby
Til: Studentutvalget ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Kopi til: Fagutvalgene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Dato: 22.03.2020

MNSU-styremøte 05-2020
Det innkalles med dette til ordinært møte i Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg

Møtedato: 23.03.2020
Møtetidspunkt: 1615-1800
Møtested: MNSU-kontoret

O: Orienteringssak. V: Vedtakssak. D: Diskusjonssak

44  2020 Godkjenning av innkalling
Godkjent.

V

45  2020 Valg av ordstyrer og referent
Sigurd valgt som ordstyrer.
Mohamed valgt som referent.

V

46  2020 Godkjenning av referat
Godkjent.

V

47  2020 Orienteringer
Saksbehandler: Sigurd
FUI: Hvilke stilling skal FUI ta til eksamene om de
skal være godkjent/ikke godkjent eller
bokstavkarakter.
MFU: Prat om corona situasjon. Fange opp elever
som ikke har det så lett i disse tider. Snakk om
eksamensform på bacheloremner.

Fakultetsmøte: Snakk om løsninger til corona
situasjonen. Prat om eksamensformer og
mastereksamener. Diskusjon om problemer med
de som har lab eksperimenter i både undervisning
og mastereksamener. Diskusjon av ordningen med
frivillig utsettelse av mastereksamen til 15 juni,
hvis man vil. Man må søke om det selv med
egenmelding, frist for det er 15 april.

10min O

48  2020 Planer fremover
Saksbehandler: Sigurd
Diskutere om hvordan vi skal jobbe som fagutvalg
fremover.

15min O/D



Referat
Skal vi utvikle nettside og instagram nå for MNSU?
Hva slags arrangementer kan vi holde under disse
corona tider, forslag er quiz og bingo med premie.
Gjennomførelse ble diskutert, quiz kan bli
arrangert snart, bingo krever mer planlegging.

49  2020 Allmøte
Saksbehandler: Sigurd
Må gjennomføre allmøte på tross av korona.
Hvordan skal dette gjennomføres? Problem med å
få folk til å komme på allmøtet. Premie til å lokke
ut folk til allmøtet. Anonymitet under stemming
ble diskutert, Zoom har en god løsning. Planen er å
gjennomføre det på Zoom.

10min D

50  2020 Møte med fakultetet
Saksbehandler: Sigurd
Møtet med fakultet på onsdag 25 mars kl 14 på
zoom.
Saker til møtet.
Skal vi gjøre emneevalueringer som på IFI?
Kolliderende eksamener, hvordan skal dette
ordnes? Før så måtte man ha legeattest, det burde
være gyldig fravær hvis man har kolliderende
eksamener.
Kladdeark må være ordnet til neste gang  skriftlige
eksamener avholdes.
Eksamensoppgave på papir når det er lange
oppgaver hvor du trenger all informasjonen,
spesielt på ifi er dette et problem, strevsomt å bla
fram og tilbake i oppgaver.

15min O

51  2020 Eventuelt O/V/D

52  2020 Møtekritikk

Check out 50min

Sigurd Fladby



Referat
Leder for Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg

48 Planer fremover
Vi må diskutere hvordan vi som studentutvalg kan jobbe fremover. Hovedoppgavene våre er
fagutvalgsarrangementer og bevisstgjøring rundt studentdemokratiet, hvordan kan vi løse disse? Vi
trenger arrangementer som kan gjennomføres over Zoom eller tilsvarende. Er det nå vi skal utvikle
nettside og instagram?

49 Allmøte
Vi må tenke på hvordan vi kan gjennomføre allmøte på Zoom på en måte som sikrer integriteten vår.
Hvordan kan vi nå nok studenter?

50 Møte med fakultetet
Det blir møte med fakultetet på onsdag, sannsynligvis klokken 16. Sakene blir de samme, bortsett fra at vi
sannsynligvis kommer til å diskutere alt i lys av Koronasituasjonen.

- sak 1: Info fra fakultetet
- sak 2: emneevalueringer
- sak 3: koliderende eksamener
- sak 4: kladdeark på eksamen
- sak 5: oppgavetekst på papir

Vi går igjennom sakene og ser om vi må tenke nytt rundt dem nå.


