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O: Orienteringssak. V: Vedtakssak. D: Diskusjonssak
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23 Orienteringer

24 Møtesaker med fakultetet

I forbindelse med møte mellom MNSU og fakultetet på torsdag (kl. 14) er det ønskelig at styret diskuterer

sakene og klargjør hvilke evt. spørsmål vi ønsker å stille. Sakene som blir tatt opp er som følger:

1. Status korona - ELID-emner; master studenter (tilgjengelighet til utstyr, får de nok støtte fra

institusjonen); internasjonale studenter; generell forutsigbarhet for alle studenter

(prøveeksamen)

2. Emneevalueringer - innhenting ved forskjellige institutt, hvordan informasjonen blir brukt, og

hvordan dette synliggjøres for studenter (Dette punktet vil bli tatt opp i sak 15.)

3. Standard på sensurbegrunnelser

Som et generelt punkt ønsker jeg at studentutvalget skal få en oppdatering på ulike saker som

korona-pandemien og tilhørende restriksjoner har affektert den siste tiden. Som nevnt over er noen av

spørsmålene hva som skjer med ELID-emner (“essensielt læringsutbytte, kan ikke gis digitalt”), som for

eksempel laboratorieøvelser.

Sensurbegrunnelser er ofte noe studenter klager over, der begrunnelsen ofte har ordlyd slik som

“se løsningsforslag”. Jeg ønsker å ta opp dette punktet med fakultetet for å se om det kan utarbeides

bedre standarder for sensurbegrunnelser. Hvilke erfaring har fagutvalgene med dette?

25 Emneevalueringer

To uker siden diskuterte styret emneevalueringer, og bestemte oss for å ta det opp igjen på dette møtet.

Forrige gang snakket vi om de forskjellige måtene instituttene håndterer emneevalueringer på, hvordan

øke svarprosenten, og publisering av resultater.

Et revidert Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved UiO ble vedtatt i desember 2020. Under punkt

3. Kunnskapsgrunnlag for kvalitetsarbeid, Emneevalueringer står det at “Den emneansvarlige utarbeider

en kortfattet oppsummering av studentenes/ph.d.-kandidatenes viktigste tilbakemeldinger, eventuelle

justeringer som er gjort og mulighetene for videreutvikling av emnet. Oppsummeringen skal deles med

emneeier og studentene/ph.d.-kandidatene som har deltatt.” Dette er noe vi kan pushe fakultetet på,

spesielt når det er blitt vedtatt i Universitetsstyret. I denne ordningen er det kun emneansvarlig som har

ansvar for å utarbeide rapporten; vil det være mulig å kunne gjøre det standard å inkludere

studentrepresentanter og gruppelærere i gjennomgangen? I ordningen deles også rapporten kun med de

som har tatt emnet; er dette nok, eller ønsker MNSU at rapportene publiseres slik at alle kan få innsyn?

https://www.uio.no/om/regelverk/studier/kvalitetssystem/systembeskrivelse.html
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