
Referat
Fra: Sigurd Fladby
Til: Studentutvalget ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Kopi til: Fagutvalgene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Dato: 02.04.2020

MNSU-styremøte 06-2020
Det innkalles med dette til ordinært møte i Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg

Møtedato: 06.04.2020
Møtetidspunkt: 1615-1800
Møtested: Zoom

O: Orienteringssak. V: Vedtakssak. D: Diskusjonssak

53  2020 Godkjenning av innkalling
Godkjent

V

54  2020 Valg av ordstyrer og referent
Sigurd er valgt som ordstyrer.
Mohamed er valgt som referent.

V

55  2020 Godkjenning av referat
Godkjent.

V

56  2020 Orienteringer
Saksbehandler: Sigurd
Farmasi: 3års studenter får mindre praksis. Det
går greit med 4års studenter så langt. 5års
studenter blir prioritert. Det har vært bra med
informasjonsflyt fra instituttet.

Matematikk: MFU skal arrangere en frokost
snart.

Astrofysikk: Har ukentlig møter og det virker som
at det går greit der.

Bio: Ikke så bra med informasjon fra instituttet.

Ifi: Det skjer ikke så mye i fagutvalget akkurat nå.
Det har ikke vært noen møter i det siste.

Geologisk: Praktisk eksamen som feltarbeid kan
bli utført, men dette er valgfritt, ellers kan dette
bli gjort neste semester. Kan hende noen master
emner som er bestått blir telt som A.

15min O
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STUT: Forslag om at bestått på emner dette
semester som teller på masteropptaket skal bli
en A.
Valgstyre: Møte om det med valget av dekan.

57  2020 Digitalisering av universitetet
Saksbehandler: Sigurd
Alle skriftlige eksamener er fortsatt blitt
hjemmeeksamener og de skal være B/IB.

All undervisning ut semesteret blir digitalt.

15min O/D

58  2020 Sosialt arrangement
Saksbehandler: Sigurd
Farmasi har hatt quiz og premien var et gavekort,
og quizen var over zoom. Geo har også hatt quiz
over zoom, og det ser ut til å ha gått bra.

Det blir quiz en etter påsken og Ida og Anne Lise
fikser det.

10min D

59  2020 Studentvalget
Saksbehandler: Sigurd
Det blir valg i studentparlamentet og de spør oss
i MNSU om hjelp til promotering av valget.
Fint om at vi får vite  hva hver liste i
studentparlamentet har oppnådd slik at det blir
lettere å promotere.

10min O/D

60  2020 Allmøte
Saksbehandler: Sigurd

15min O

Forslag om allmøte mellom perioden 4 - 15 mai.
Det blir bestemt fortløpende.

Prøve å reklamere allmøte under
fagutvalgsarrangementet.

61  2020 Eventuelt
Diskusjon om motivasjon til å studere i disse
tider.

- Prøv å  ha en timeplan og gjør det om til
en rutine.

- Prøve å få til kollokvier med
medstudenter.

O/V/D

62  2020 Møtekritikk
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Check out 65min

Sigurd Fladby

Leder for Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg

57 Prosessen rundt digitalisering av universitetet
Julie og jeg orienterer om hvordan vi har jobbet, og hva som har skjedd på STUT de siste ukene. Jeg ønsker
innspill på hva dere synes fungerer og hva som kan bli bedre ift. utdanning og det sosiale.

58 Sosialt arrangement
Når, hva og hvordan? Hva har dere vært med på og hva har fungert?

59 Studentvalget
Studentparlamentet har bedt om hjelp med å skape oppmerksomhet rundt studentvalget. Vi må finne ut
av hva de har fått til og hvordan vi kan hjelpe dem.

60 Allmøte
Vi bestemmer oss for en dato for allmøte, jeg orienterer om hva som må gjøres før den tid.Fordeler
arbeidsoppgaver.


