
Innkalling
Fra: Sigurd Fladby
Til: Studentutvalget ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Kopi til: Fagutvalgene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Dato: 24.09.2020

MNSU-styremøte 13-2020
Det innkalles med dette til ordinært møte i Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg

Møtedato: 28.08.2020
Møtetidspunkt: 1615-1800
Møtested: Zoom

O: Orienteringssak. V: Vedtakssak. D: Diskusjonssak

121  2020 Godkjenning av innkalling
Godkjent.

V

122  2020 Valg av ordstyrer og referent
Sigurd er valgt som ordstyrer og Mohamed er
referent.

V

123  2020 Godkjenning av referat
Godkjent.

V

124  2020 Orienteringer
Saksbehandler: Sigurd
Fagutvalgrepresentatene orienterer om hva som
foregår i hvert institutt.

15min O

125  2020 Eksamensform
Saksbehandler: Sigurd
Endring av eksamensform pga av korona. Kanskje
en god ide å iverksette dette tidligere enn senere,
som skjedde Våren 2020.
Det er et mål om at alle hjemmeeksamener skal
ha karakter.
Men vurdering av hjemmeeksamener kan bli
vanskeligere enn vanlige skoleeksamener.
I tillegg kan arbeidsmengden og størrelse på
hjemmeeksamen bli litt mer intensivt på grunn av
lang tid. Men det er mulighet for at
hjemmeeksamen bli kortere enn våren, istedenfor
7 dager, kanskje 4, 6, 48 timer kan funke.
Det er også slik noen emner er det umulig å ha
hjemmeeksamener, eksempler er praktiske
eksamener på noen institutter.

20min D
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Farmasi: Emner der det er mulig å ha
hjemmeeksamen burde bli gjort om, mens emner
med muntlige eksamener er det greit å ivareta.

Bio: Det ble stemt for å holde hjemmeeksamen.
Helst med karakter.

Geo: Vil ikke ha hjemmeeksamen og helst ikke en
7 dagers eksamen, vil helst ha skoleeksamen hvis
det er mulig.
Vil kanskje ha de korte eksamensformene, slik at
eksamenen vil da ligne mer på de tidligere
eksamener.

Astro: De fleste kurs er masterkurs og de er små,
som det er relativt greit å gjøre om til
hjemmeeksamen.

Ifi: Folk ønsker helt en ordinær eksamen, men hvis
situasjonen endrer seg så omstiller de seg følgelig
til situasjonen.

Fysikk: En kort  hjemmeeksamen kan bli vanskelig
med tanke på det praktiske og tekniske aspektet.
En 48 timer eksamen høres mer rimelig ut. Vil ikke
ha muntlig eksamen som en erstatning for vanlige
eksamener.

126  2020 Oppdatering sosiale arrangementer
Saksbehandler: Anne Lise/Ida/Sigurd
Neste arrangement skal bli planlagt senere. Men
den tentative planen er at neste arrangement er 7
oktober.

5min O

127  2020 Oppdatering skapklipping
Saksbehandler: Patryk
MNSU har bestemt å klippe ubetalte skap den 2
oktober kl 16:15.

5min O/D

128  2020 Årets foreleser
Saksbehandler: Sigurd

10min O/D

Fagutvalgene nominerer en foreleser fra deres
institutt. også skal MNSU kåre en av disse
nominasjonene til årets foreleser.
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128  2020 Eventuelt

Møte med fakultetet fredag 9 oktober kl 11 -
12:30.

O/V/D

129  2020 Møtekritikk

Check out

Sigurd Fladby

Leder for Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg

125 Eksamensform
Fakultetet vurderer å endre eksamensform til hjemmeeksamen, vi tar en siste diskusjon før det blir avgjort
på tirsdag.

126 Oppdatering sosiale arrangementer
Vi tar en oppdatering på hvordan det blir med sosiale arrangementer denne høsten.

127 Oppdatering skapklipping
Vi presenterer planen for hvordan vi skal gjennomføre skapklipping.

128 Årets foreleser
MNSU skal kåre årets foreleser, fagutvalgene skal nominere kandidater og så skal vi velge på neste møte.
Det er fortsatt uklart i hvilken sammenheng prisen skal utdeles, da den vanligvis deles ut  på RealMoro
som er avlyst. Vi trenger derfor også forslag til et arrangement hvor prisen kan overrekkes.


