
Referat
Fra: Sigurd Fladby
Til: Studentutvalget ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Kopi til: Fagutvalgene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Dato: 22.10.2020

MNSU-styremøte 15-2020
Det innkalles med dette til ordinært møte i Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg

Møtedato: 24.10.2020
Møtetidspunkt: 1615-1800
Møtested: Zoom

O: Orienteringssak. V: Vedtakssak. D: Diskusjonssak

131  2020 Godkjenning av innkalling
Godkjent.

V

132  2020 Valg av ordstyrer og referent
Sigurd er ordstyrer og Mohamed er referent.

V

133  2020 Godkjenning av referat
Godkjent.

V

134  2020 Orienteringer
Saksbehandler: Sigurd
Kjemi: Det kan hende at eksamener ved
instituttet blir mest muntlig.

Astro: Skal holde en halloween fest.

Fysikk: Vanskelig å finne offisiell informasjon om
eksamensform i enkeltemner.

Matte: Det har vært god dialog med instituttet
om eksamen og det praktiske rundt det.

Geo: Lite informasjon finnes ute om eksamen.

STUT: Praktisk informasjon om
hjemmeeksamene ble diskutert. Som det med
hjelpemidler under eksamen, folk som fikk utsatt
midtveiseksamen og inspera.

15min O

135  2020 15min O/D/V
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Allmøte og arrangementer H20
Saksbehandler: Sigurd/Anne Lise
Det har kommet fram at et arrangement skal bli
holdt før allmøtet dette semester, rundt 2-11
november. Mens allmøtet skal bli holdt uken
etter. Arrangementet som har blitt bestemt er
spillkveld.

Allmøtet er bestemt til å være torsdag den 12
november.

136  2020 Årets foreleser
Saksbehandler: Sigurd
Overrekkelsen av prisen for årets foreleser blir
under pausen i en av forelesningene.

5min O/D

137  2020 Undervisning 2021
Saksbehandler: Sigurd
Er vi fornøyde med undervisningen dette
semester?

Forslag om å endre obligatorisk gruppedeltagelse
til frivillig deltakelse i noen emner.

Labgrupper blir kanskje litt mange og litt
vanskelig å holde opprettholde smittevern i
obligatoriske undervisningsopplegg.

15min D

138  2020 Eksamen H20
Saksbehandler: Sigurd

10min D

Mange føler seg ikke godt nok informert om
eksamensform denne høsten.

Farmasi: Usikkerhet om eksamensform, om det
enten blir muntlig eksamen eller
hjemmeeksamen.

Det som burde fikses til neste semester er at ting
rundt eksamen og undervisning burde spikres før
semesterstart, slik at dette ikke blir endret under
semesteret om våren.

139  2020 Eventuelt

Digitale sosiale arrangementer:

O/V/D
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Vil studentene ha flere sosiale arrangementer fra
fakultetet? Er det nok interesse for dette blant
studentene?
Et forslag er at fakultetet skaper noen
arrangementer som skal hjelpe studenter med å
sosialisere seg. Prøve også å få til dette internt
ved fagutvalgene i instituttene.

I mange av instituttene så holdes det allerede
slike arrangementer.
Det virker usikkert om de digitale sosiale
arrangementene kan fungere, det blir vanskelig å
erstatte fysiske arrangementer.

Fagutvalgene får i oppgave å spre dette videre
eller å delegere dette til andre foreninger ved
instituttene.

Nestleder Sara trenges vara til stut møter i
28/10, 11/11 og 25/11.

140  2020 Møtekritikk
Ingenting å meddele.
Check out 60min

Sigurd Fladby

Leder for Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg

134 Orienteringer
Gjentar noen av sakene fra forrige møte siden det gikk veldig mye tid med til Årets foreleser.

135 Allmøte H20
På forrige arbeidsforum kom vi fram til et utkast for hvordan vi organiserer resten av semesteret. Det blir
presentert av Anne Lise og meg, dato for allmøte må vedtas av styret.

136 Årets foreleser
Orienterer om hvordan vi tenker at overrekkelsen av prisen for årets foreleser blir. Planen er enten å gå på
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kontoret hans, overrekke prisen og ta bilde, deretter la fakultetet skrive sak om det
eller så kan vi ha overrekkelse på en av hans forelesninger. Fint om dere har innspill.

137 Undervisning 2021
Jeg vil gjerne ha innspill nå for hva dere vil at fakultetet skal få til for våren for undervisningen. Er vi
fornøyd med sånn det har vært dette semesteret? Sak 127 og 128 kan godt flyte over i hverandre dersom
ingen har noe i mot det.

138 Eksamen H20/V21
Eksamen begynner å nærme seg, har alle instituttene vært flinke til å komme med informasjon? Er
situasjonen grei? Hva må vi passe på neste semester? Det må vi begynne å planlegge nå.


